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Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women’s International
League for Peace and Freedom
(WILPF).
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold og
interesser.
Arbejdet i den danske sektion foregår i overensstemmelse med organisationens internationale vedtægter og
beslutninger vedtaget af kongressen
og den internationale hovedstyrelse.
Vores vision er at fremme strukturelle ændringer af samfundet, der skal
gøre det muligt at opnå social, økonomisk og politisk lighed for alle uden diskrimination på grund af alder,
køn, race, religion, seksuelt tilhørsforhold eller andet, og at fremme en
udvikling fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur.
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Women’s International League
for Peace and Freedom
1. rue de Varembé
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
Tlf: +41 22 919 70 80
inforequest@wilpf.ch
www.wilpfinternational.org

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – IKFF, gratulerer
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons med
fredsprisen. Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
(www.ikff.no) er glad for at Nobelkomitéen i år har oppfylt
Nobels testamente ved å gi prisen til en organisasjon som
arbeider aktivt med nedrustning.
Årets fredspris er også en anerkjennelse av behovet for
internasjonalt samarbeid gjennom FN for nedrustningsarbeid.
Produksjon, handel med, transport, lagring og bruk av
kjemiske våpen er en trussel mot helse og miljø i alle land.
Med denne utdelingen viser Nobelkomitéen at de tar alvorlig
den trusselen masseutryddelsesvåpen utgjør. Vi ser denne prisen som et bidrag til å forby alle masseødeleggelsesvåpen,
inkludert atomvåpen.
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet IKFF har siden
1915 vært opptatt av fredsarbeid og nedrustning. Årets fredspris er en fin mulighet til å fremheve alle organisasjoner som
jobber med nedrusting i et miljø- og humanitært perspektiv.
I lys av de miljø- og klimautfordringene vi står overfor er
all produksjon, handel, transport, lagring og bruk av våpen en
alvorlig trussel. En generell nedrustning er avgjørende for å
motvirke dette. Vi viser spesielt til det arbeidet som blir gjort
av WILPF, www.reachingcriticalwill.org og International
Peace Bureau, www.ipb.org.
Med hilsen
Kirsten Margrethe K Tingstad
Landsleder IKFF

Forside: Leif Bork Hansen, tidligere præst i Lyngby, ved Nytorv i København
1.11.2012 i forbindelse med Asylrets og Bedsteforældre for Asyls demonstration
mod regeringens udvisninger af især psykisk syge asylansøgere
Foto: Gerd Gottlieb
Bagside: Indgang til Sjælsmark, det kommende udrejsecenter for afviste
asylansøgere
Foto: Gerd Gottlieb
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„Udrejsecenter skal få flere til at rejse hjem“
Foto: Gerd Gottlieb
Videoovervåget indgang ved Sjælsmark Kaserne, Sjælsmarksvej 10, yderligere 2 kilometer længere væk fra Allerød Station end Center Sandholm

Der er tilsyneladende rigtigt mange uafklarede
spørgsmål i forbindelse med etableringen af det nye
udrejsecenter, som justitsminister Morten Bødskov
præsenterede den 16. august i år i en pressemeddelelse med ovenstående overskrift.

Af Tove Krag
„Med asylaftalen fra efteråret 2012 indgået mellem
regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance blev der
afsat penge til en mere målrettet indkvartering af
asylansøgere.
Det betyder, at der ved indkvartering tages hensyn
til, hvilken fase af asylbehandlingen en ansøger befinder sig i. Nyankomne asylansøgere skal således
indkvarteres i modtagecentre, mens afviste asylansøgere skal være i udrejsecentre,“ hedder det i pressemeddelelsen.

„En mere målrettet anvendelse af de motivationsfremmende foranstaltninger over for de
asylansøgere, der ikke udrejser frivilligt“
I den nævnte asylaftale, „Øget fokus på udrejse – nye
muligheder for asylansøgere“ var fokus i høj grad på
de – tilsyneladende – forbedringer, som ville gøre det
muligt for asylafviste at arbejde og bo uden for centrene. Vel at mærke, hvis den asylafviste skriver under på frivillig hjemrejse, „et krav, som kan modificeres i tilfælde, hvor hensyn til børnenes skolegang og
trivsel taler væsentligt for fortsat ophold uden for et
asylcenter, uanset forældrene i en kortere periode
ikke samarbejder med myndighederne.“

Nu er regeringen så nået til at effektuere næste del af
asylaftalen, nemlig den del, som har fokus på de afviste
asylansøgere, som ikke ønsker at samarbejde om hjemrejse. (Tankevækkende i øvrigt, at Dansk Flygtningehjælp ikke bruger begrebet „frivillig hjemrejse“ i denne
forbindelse, men taler om „accepteret hjemrejse“, da
det må siges at være så som så med frivilligheden.)
Herom hedder det i pressemeddelelsen fra justitsministeriet: „Regeringen har iværksat en række tiltag for
at få afviste asylansøgere til at rejse hjem, bl.a. ved at
afviste asylansøgere kommer på kostordning og ikke
længere modtager kontante ydelser samt ved at forstærke arbejdet med både frivillig og tvangsmæssig udsendelse. Tiltaget har allerede haft en positiv virkning. I
2013 er der udsendt markant flere asylansøgere end i
foregående år.“

Om oprettelsen af udrejsecentret
„For at styrke indsatsen yderligere tager regeringen nu
endnu et skridt ved oprettelse af et udrejsecenter. I udrejsecentret kan der arbejdes mere målrettet med at motivere asylansøgerne til frivilligt at vende hjem eller ved
at udsende med tvang. Der vil blive oprettet særlige afsnit i udrejsecentret for kriminelle asylansøgere og personer på tålt ophold, hvor der vil være et særligt fokus
på sikkerhed, adgangskontrol og overvågning.
Kriminalforsorgen vil stå for driften af udrejsecenter
Sjælsmark. Det forventes, at Kriminalforsorgen vil
indgå i et tæt samarbejde med Røde Kors, som driver
center Sandholm tæt på Sjælsmark om varetagelsen af
forskellige aktiviteter i centret, herunder aktiviteter og
skolegang for børn.“
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Om udrejsecentrets beliggenhed, målgruppe og
sikkerhed
Justitsministeriets vurdering er, at der i de tidligere
kasernebygninger med kort varsel kan etableres 200
pladser. På sigt vil der blive tale om 600 – 700 pladser.
Målgruppen er dels personer med endeligt afslag på
asyl – her taler ministeriet om brugen af centret som
en målrettet motiverende foranstaltning –, personer,
som står umiddelbart over for en udsendelse, personer
på tålt ophold samt personer, der er udvist ved dom,
men ikke frihedsberøvet (fx fordi de har udstået deres
straf). Og som det hedder i justitsministeriets pressemeddelelse: „De indkvarterede på udrejsecentret vil
ikke modtage kontante ydelser og vil således være på
cafeteria-ordning.“
Hvad angår sikkerhed, vil der blive døgnbemanding, ligesom der vil være hegn omkring centret, der
vil være bemandet portfunktion med adgangskontrol
og elektronisk låsesystem, og der vil være videoovervågning, alt sammen sikkerhedsforanstaltninger, som
Rigspolitiet i samarbejde med Nordsjællands Politi
skal stå for.

Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition
Pressemeddelelsen fra justitsministeriet er som nævnt
dateret 16. august i år, og det hedder heri:
„Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition har været stigende over en årrække. Fra ultimo
2009 er antallet steget fra ca. 500 til ca. 1.700 i sommeren 2013. I løbet af 2013 har der i en periode været
ca. 2.000 afviste asylansøgere i udsendelsesposition.
Siden er det faldet til ca. 1.700 på nuværende tids-

punkt, efter at regeringen har iværksat flere initiativer
for at få nedbragt antallet.“
Et af disse initiativer er den midlertidige støtteordning til afviste asylansøgere, der tilbagerejser frivilligt, som giver mulighed for et kontant beløb ved
hjemrejse på 20.000 DKK pr. voksen og 10.000 DKK
pr. mindreårigt barn.
440 personer har i løbet af det seneste halve år ansøgt om denne økonomiske støtte. Omkring 330 har
fået godkendt deres ansøgning, og 160 er ifølge justitsministeriet allerede rejst tilbage.

Specielt om tvangstilbagesendelser til Afghanistan
Justitsministeriet skriver under „Styrkelse af tvangsmæssig udsendelse: For at fremme udsendelsen af afghanske statsborgere har justitsministeriet den 1. december 2012 udstationeret en udlændingeattaché til
Kabul, der blandt andet skal styrke samarbejdet med
de afghanske myndigheder i forhold til identifikation
og udsendelse af afviste afghanske asylansøgere.
Der er ligeledes fra dansk side bidraget til en kapacitetsudvidelse hos den enhed hos de afghanske myndigheder, der identificerer afghanske statsborgere. Arbejdet har resulteret i, at ca. 400 afghanske asylansøgere, der sidder i udsendelsesposition i Danmark, er
blevet identificeret. For disse personer er der således
skabt et grundlag for tvangsmæssig udsendelse, hvis
personerne ikke rejser frivilligt.“
Udmeldingen om disse omkring 400 afghanske
asylansøgere, som kan tvangshjemsendes, har forståeligt nok skabt stor ængstelse i asylcentrene. Og ikke
mindst hos de enlige afghanske kvinder i centrene –

Børn, unge, ældre og gamle - aktivister og asylansøgere sammen i fælles sag. Bedsteforældre for Asyl og Asylret demonstrerede 1.11. på Nytorv i København mod regeringens udvisninger af især psykisk syge asylansøgere. „Den minister må
stoppes!“ lød overskriften på pressemeddelelsen, og dagens talere Bente Rich, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri,
Heidi Hansen, speciallæge i psykiatri, Helge Nørrung, formand for Foreningen af Udlændingeadvokater, Johanna Haas,
forkvinde i Asylret, Jørgen Kirkegaard, aktivist i Bedsteforældre for Asyl, Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for
Socialt Udsatte, Per Husfeldt, demonstrationens ordstyrer og aktivist i Bedsteforældre for Asyl samt repræsentanter for de
berørte - et afvist barn og en ung - dokumenterede til fulde alvoren bag kravet.
Foto: Gerd Gottlieb
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med eller uden børn – som ved overhovedet at være
flygtet til Vesten risikerer deres liv ved en eventuel
tvangstilbagesendelse. Flere af kvinderne har i øjeblikket ansøgninger om humanitær opholdstilladelse liggende i justitsministeriet, hvor den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid i forbindelse med humanitært ophold er 12 måneder. Hvordan er disse kvinder stillet
ved etableringen af udsendelsescentret? Vil de kunne
flyttes dertil i løbet af de 12 måneder, hvor de lever i
en daglig angst for fremtiden?

Der er en række ubesvarede spørgsmål
Hvad skal der fx ske med de afviste asylansøgere, som
ikke kan tilbagesendes? Tal fra justitsministeriet viser,
at 727 afviste asylansøgere ultimo marts 2013 havde
ventet i det danske asylsystem i mere end 3 år uden at
kunne tilbagesendes. 29 af dem i mere end 15 år. Disse
skræmmende tal taler for sig selv. Hvad skal der dog
ske med disse mennesker?
Et andet spørgsmål er, om fx asylafviste børnefamilier,
som har fået mulighed for at bo uden for centrene, risikere at blive overflyttet til udsendelsescentret – som
„motivationsfremmende foranstaltning“?

Og kan den afviste enlige kvinde med børn, som er
blevet boende i et center pga. børnenes venner og trygheden i et netværk i centret, risikere overflytning til
udsendelsescentret?
FN har senest i 2011 udtalt kritik af Danmarks
praksis i forhold til børnekonventionen, hvad angår
børnene i asylcentrene. Udsendelsescentret skal ifølge
justitsministeriet indrettes med såvel skole som andre
aktiviteter for børn. Hvor lang tid tænkes en børnefamilie da at kunne være placeret i udsendelsescentret
med tanke på forholdene for børnene?
Og sidst, men ikke mindst: Hvad bliver Røde Kors’
opgaver i forhold til dette udsendelsescenter, hvis drift
Kriminalforsorgen – som i øvrigt ikke driver asylcentre – skal stå for?
Litteratur:
Pressemeddelelse fra justitsministeriet 16. august 2013:
„Udrejsecenter skal få flere asylansøgere til at rejse hjem“.
„Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere“, aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal
Alliance september 2012.
„Tilbud om økonomisk støtte ved frivillig tilbagerejse“.
www.nyidanmark.dk

Tvangshjemsendt og hvad så? - en rapport fra Serbien
Lise Ravn og Ebbe Jørgensen fortæller her om en lille
romafamilies skæbne efter tvangshjemsendelse i 2011
til Serbien. De har lært familien at kende i forbindelse
med Bedsteforældre for Asyls demonstrationer foran
Center Sandholm og har lige siden hjulpet dem, både
medens de stadig var i Danmark og efter hjemsendelsen.

Af Lise Ravn og Ebbe Jørgensen,
Bedsteforældre for Asyl
Vi er tilbage efter vores tur til Serbien, hvor vi besøger
vores romafamilie, mor med to børn, nu for 3. gang. Vi
havde besluttet at tage ned på den samme campingplads ved Palic i Vojvodina som sidste år, fordi de og
vi havde kendskab til stedet og er trygge ved det.
Vi kørte derned – to dage frem og to dage tilbage, lang
tur (!) – og var sammen med dem i 6 dage, i alt med
fire overnatninger på campingpladsen. Det er en meget
god og afslappet måde at være sammen på, fordi det
bliver mere roligt og ikke er i en storby som Beograd.
Ud over en dejlig halvø midt i Beograd, hvor vi var én

dag, er det begrænset, hvad man kan foretage sig dér i
flere dage.
Det var en god tur, og de er meget lykkelige over, at vi
kommer derned og utrolig taknemmelige over det.
Kadifa takker igen og igen for den hjælp, som de får
fra de mennesker i Danmark, der er med til at støtte
hende - og græder. Det var lidt trist at se, at de fortænder hun havde fået lavet, var faldet ud, men tandlægen
har erkendt, at det var hans fejl, så hun vil få lavet
nogle nye. Hun har det uændret dårligt med hjerteproblemer, som hun får medicin for, har hovedpine og er
meget bange og ængstelig og forbeholden overfor
fremmede.
Kadifa og børnene fremtræder jo pæne og rene, dog opdagede vi, at Kadifa gik i træsko, hvor sålen var revnet
tværs over! „Det betød ikke noget, det vigtige var børnene“, som hun sagde, men vi købte to par sko til hende. Til børnene havde vi købt sko på udsalg her hjemmefra efter mål, som Alen (16 år) havde sendt herop.
Den offentlige understøttelse, som familien modtager,
svarer kun til i alt 750 danske kroner, så for dem drejer
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tion, da vi stod udenfor en forretning, og Kadifa ville vise os noget
honning, som hun havde købt som
gave til os. Der kom en dame hen
for at „ville redde os“ fra nogle
romaer, der i hendes øjne, tilsyneladende ville prakke os noget på.
Det var meget ydmygende, og det
er det liv og den holdning, de må
leve med hver dag … Det gør noget ved ens selvfølelse og selvforståelse. Som Kadifa siger: „jeg
er født med den forkerte farve“.

Rosa og Kadifa

alt sig jo om økonomi og om at købe det, der koster
færrest penge. Det gælder dem alle tre. Det var slemt
og trist at høre Rosa (10 år) sige nej til at prøve at
springe i trampolin, fordi det kostede penge. Alen siger, at vi ikke skal købe et nyt strygejern til dem, men
at de kan få et billigt på et marked … Hver gang vi
skulle købe noget, prutter Kadifa med prisen, - hun
kan ikke læse, men regne, det er hun god til!

Vi har selvfølgelig tænkt meget på
deres fremtidige bosituation. Der
Foto: Lise Ravn
var en nabolejlighed, som var til
salg, som var pæn og velholdt, og hvor de kunne få to
værelser, så Alen på 16 år ikke behøvede at bo i samme rum som Kadifa og Rosa. På én eller anden måde
vil vi prøve, om vi kan skaffe penge til en bolig til
dem. For os, der kender dem, er det ikke til at bære, at
de måske skal ende på gaden. Rosa har blivende ar efter de bid af kakerlaklignende dyr, hun fik, da de boede i kælderen uden hverken vinduer og eller døre.

Det altoverskyggende er deres bosituation.
Udlejeren har annonceret, at han vil sige
dem op, så snart han har en køber. Det gør
Kadifa ude af sig selv af skræk og bidrager
naturligvis til hendes somatiske dårligdomme, hjerteproblemer, stress og migræne, som
hendes læge også påpeger. Derudover opsøger udlejeren hende flere gange om måneden
og har drukket, så hun er meget bange for
ham og tør ikke tage til genmæle udover at
sige, at hun har betalt sin husleje. Børnene
er naturligvis meget påvirkede af dette, så
Alen vil stille op til „bank“, men Kadifa beder ham om at bide det i sig. Romaer/sigøjnere har ikke nogen god sag hos myndighederne, hvis der er problemer.
Vi talte med Alen om hans fremtidsmuligheder, at han skal lære engelsk for at have en
chance, men han går nu kun i skole én til to
timer om ugen. Hans tanker om at blive buschauffør er muligvis ikke realistiske fordi,
som han siger, de ikke vil have „sorte“ til at
køre bus. Da vi talte om at blive soldat og
dermed få et kørekort, sagde han, at de ikke
vil have romaer ind ved militæret. Det kan
man kalde diskriminering …
Vi oplevede en meget ubehagelig situaAlen og Rosa på campingpladsen ved søen i Palic
- en smuk sø, men umulig at bade i, da den er fyldt med alger.

Foto: Lise Ravn
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Vores tanker og overvejelser går på noget med at gå på
nettet og søge at fundraise. Det er vi i gang med at undersøge nærmere.
Hele verden over er der folk, der har behov for hjælp,
men det er anderledes, når man kender én konkret familie.

Lise Ravn og Ebbe Jørgensen har startet en
indsamling til fordel for en sikker bolig til
den lille romafamilie i Serbien med overskriften

Kærlig hilsen
Ebbe og Lise

Papir og Pap
- eller håb om FAST TAG over hovedet
Man kan støtte indsamlingen på kontoen

Ovenstående er et brev til forfatternes netværk.
Navnene på familiens medlemmer er ændret.

7652 1228239

Racistiske angreb på genhusede romaer i Beograd
Af Sinan Gökcen,
European Roma Rights Centre
Beograd, den 9. september 2013
Romafamilier, der lever i containerlejren i Resnik i
Beograd, oplevede seks nætter med vold, intimidering
og trusler fra nogle angribere. Den 28. august angreb
ca. 20 mænd lejren, råbte trusler og racistiske forhånelser. Mændene bar hætter og var bevæbnet med metalstænger. En kvinde blev ramt af en metalstang, som
kom ind gennem vinduet. Angriberne vendte tilbage til
lejren de følgende nætter, råbte hånende ord og truede
med at sætte ild til beboerne. Beboerne anmeldte angrebene til politiet, som overværede optrinnet og som
en af nætterne tog de fire af angriberne i forvaring. En
patruljevogn blev imidlertid først anbragt ved lejren
for at beskytte beboerne om natten. Det skete først Efter seks nætters gentagne angreb og efter at Praxis1 og
European Roma Rights Centre (ERRC) havde interveneret.
ERRC og Praxis sendte et fællesbrev om sagen, der
opfordrede myndighederne til at tage alle nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte romafamilierne i Resniks containerlejr mod yderligere angreb
og at gennemføre en fuldstændig og tilbundsgående
undersøgelse, identificere og stille alle de personer,
der var involveret i angrebene, for retten. Hovedpunkterne i hændelserne såsom målgruppens etnicitet, lejrens placering, antallet af angribere og den gentagne
vold indikerer bevidst og planlagt hate crime og skal
retsforfølges som sådanne.

ERRC og Praxis er også opmærksomme på de ansatte
i Beograds Sekretariat for Social Velfærd og på deres
opførsel og holdning. BSSW er ansvarlig for lejren.
Beograds myndigheder besøgte først familierne i lejren d. 2. september 2013, adskillige dage efter at angrebene begyndte til trods for det faktum, at myndighederne straks var blevet informeret om begivenhederne. De sagde til familierne, at de skulle betale for
de ruder, angriberne havde knust. To af de ansatte i
Beograd råbte også fornærmende ord efter romaerne
og kaldte dem ”tyve” og ”dyr” og truede med at stoppe al videre hjælp til familierne.
Romafamilierne var tidligere blevet tvangsfjernet fra
Belvillejren. Endnu inden de ankom til Resnik, organiserede lokalbefolkningen i Resnik voldsomme protester mod beslutningen om at lave en lejr for romafamilier på stedet. Romaerne måtte leve under stadig
politibeskyttelse i adskillige måneder.
Oversat fra engelsk af Lisbeth Algreen
1

Praxis, en national ngo dannet i 2004 i Beograd for at
fremme, beskytte og forbedre menneskerettigheder og bekæmpe diskrimination, intolerance og racisme,
www.praxis.org.rs.
Om romalejren Belvil se fred & frihed nr. 1, 2012: At leve
”under broerne” – om romaernes vilkår i Serbien.
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NYHEDSBREV
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed November 2013
Kvindecentre for romaer i Serbien
Kvinde til Kvinde-indsamlingen har i de sidste par år koncentreret sig om at støtte kvindecentre
for romakvinder i Serbien. Det har der været gode grunde til. Romaerne i Serbien, hvoraf mange
er fordrevet fra krigen i Kosovo, lever under meget hårde betingelser forhadte af den serbiske
majoritet og ofte uden identitetspapirer og manglende adgang til basale borgerrettigheder. I sidste
Kvinde til Kvinde-nyhedsbrev beskrev vi, hvordan de hårde betingelser ikke mindst går ud over
romakvinderne og deres børn.
Det er på denne baggrund forståeligt, at nogle af disse mennesker søger beskyttelse i andre lande f.eks.
ved at prøve at få asyl i det danske samfund. Det lykkes desværre uhyre sjældent, men ender i stedet, selv
når der er tale om alvorligt syge ansøgere, med brutale tvangshjemsendelser. I Kvinde til Kvinde har vi
haft lejlighed til at følge nogle af de hjemvendte romaer og kan konstatere, at de ofte havner i de samme
ulykkelige forhold, måske endda værre, end de forlod.

Kamp for romakvindernes rettigheder
I sidste nyhedsbrev fortalte vi desuden om centret for romakvinder, Osvic, i byen Nis i det sydlige Serbien,
som vi har støttet via vores indsamling. Siden har det også været muligt at støtte et romakvindecenter i
Novi Becej i den nordlige provins Vojvodina, hvor man arbejder for at styrke romakvinderne ved at udbrede kendskabet til deres rettigheder både som kvinder og som tilhørende en minoritetsgruppe. Samtidig
arbejdes der praktisk i centret ved at støtte kvinderne f.eks. som bisiddere ved møder med myndighederne
og ved telefonrådgivning på både serbisk, ungarsk og romani.
Det er et sejt arbejde, idet de frivillige aktivister er oppe mod det ultranationalistiske serbiske samfund
med den serbisk ortodokse kirke som en destruktiv normsætter, der både modarbejder kvindesag og
minoritetsgruppers rettigheder. Heller ikke romakvindernes egne mænd er altid lige positive over for
centrenes kamp for deres koners og døtres rettigheder. Alligevel oplever centret i Novi Becej, at deres
anstrengelser bærer frugt. Det lykkes trods alt at gøre sig gældende overfor myndigheder og lokale politikere, og flere romakvinder får efterhånden mere selvtillid og inspiration til at kæmpe for forbedring af
deres situation.

Centre for romakvinder og den serbiske kvindebevægelse
Både centret i Nis og centret i Novi Becej er en del af et omfattende netværk af andre kvindekrisecentre i
Serbien, der igen er en del af den serbiske kvindebevægelse. Aktivisterne ved romacentrene understreger,
hvor vigtig den gensidige inspiration de forskellige kvindegrupper indbyrdes er, og hvor meget international anerkendelse og støtte - herunder donationerne fra Kvinde til Kvinde-indsamlingen - betyder for deres
mod på at fortsætte.
Vi skal med dette nyhedsbrev overbringe en stor tak fra de to romakvindecentre, og samtidig vil vi fra
Kvinde til Kvinde på ny appellere om støtte til dette vigtige kvindepolitiske arbejde, der sigter mod hjælp
til selvhjælp for romakvinderne i Serbien.
G.G.

Du kan støtte vores arbejde for romakvinder i Serbien
reg: 1551 konto: 067 90 70

Ministre forgår, men udsendelsespolitikken består …

10

I 2007 tegnede Jannik Hastrup denne ”Cirkeline special”. Dengang var det Rikke Hvilshøj, V, der som integrationsminister effektuerede regeringens inhumane udsendelsespolitik.
I dag står justitsminister Morten Bødskov, S, bag en tilsvarende politik. Regeringens partifarve skiftede ved valget i 2011, men ikke holdningen til de afviste asylansøgere.
Med tak til Jannik Hastrup for tilladelsen til at bringe Cirkeline igen her i 2013.
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Kvinder i Sort
i Armenien
Af Toni Liversage
Det internationale kvindefredsnetværk Kvinder i Sort
har sit udspring i Israel, hvor israelske kvinder siden
vinteren 1988 har demonstreret tavst imod besættelsen
af de palæstinensiske områder. Denne demonstrationsform spredte sig op gennem 1990’erne til Italien og
Serbien, og med tiden opstod der også grupper i en
lang række andre lande.
Hvis man går ind på Women in Black’s hjemmeside
www.womeninblack.org kan man se, at det i dag drejer
sig om 18 lande med Danmark som det eneste land fra
Skandinavien.
Argentina
Australien
Belgien
Canada
Danmark
Frankrig

Holland
Indien
Italien
Israel
Serbien
Storbritannien

Spanien
Sydafrika
Tyskland
Uruguay
USA
Østrig

Dog mangler Sverige på listen, uanset at der også findes en gruppe i Gøteborg. I Danmark har vi nu en
gruppe både i København og Skive, og begge steder
demonstreres der regelmæssigt. Tid og Sted kan ses på
www.kvinderisort.dk.

Af ovenstående liste fremgår det i øvrigt, at der er
grupper både i Europa og udenfor, men bortset fra Serbien ingen fra det tidligere Østeuropa. Det har nu ændret sig, idet der indenfor det seneste årstid er opstået
en gruppe i Armenien.
NGO’en Society Without Violence har i den forbindelse fungeret som fødselshjælper. Det drejer sig om
en organisation grundlagt i 2000, som arbejder for
skabelsen af et civilt samfund uden vold, og som ikke
mindst fokuserer på styrkelse af unge piger og kvinder
i forhold til deres menneskerettigheder.
ww.swv.narod.ru
SWV har lokalgrupper i flere armenske regioner, og
for et år siden igangsatte man et projekt, hvor man introducerede Kvinder i Sort og gruppens aktionsformer
for de lokale kvinder i en række byer.
Den første Kvinder i Sort demonstration fandt derefter
sted den 3. december 2011 på Charles Aznavour Plads
i Armeniens hovedstad Yerevan. Teksten på de tre plakater på billedet nedenfor lyder „Fravær af vold er vores styrke“, „Ti ikke stille, men rejs dig og sig din mening“ samt „Jeg skulle ikke være født, fordi jeg var en
pige.“

Den første Kvinder i Sort-demonstration fandt sted den 3. december 2011 på Charles Aznavourpladsen i Yerevan, Armeniens
hovedstad
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Det sidste kræver en forklaring, nemlig den at der finder mange såkaldt kønsbaserede aborter sted i Armenien, når man finder ud af, at en pige er på vej.
Og i sommer i år – nemlig den 27. juli – fandt en større manifestation sted i Yerevan. Under mottoet „Give
Peace a Chance“ blev der organiseret en såkaldt flash
mob også på Aznavourpladsen med deltagelse af kvinder fra hele landet iklædt Kvinder i Sorts sorte og
grønne farver.
En repræsentant fra Kvinder i Sort i Beograd deltog
også, og senere udvekslede man erfaringer om gadeaktioner samt lagde i fællesskab planer for fremtidige
aktioner i Armenien.
På Kvinder i Sort Armeniens hjemmeside kan man se

mere om deres aktiviteter, se www.wib.swv.am, og man
kan endvidere på Youtube se kvindernes flash mob live
og høre, hvordan melodien „Give Peace a Chance“ samtidig gjaldede ud over Aznavourpladsen.
Hjemmesiden informerer grundigt om netværkets aktiviteter, f.eks. kan man se deres handleplan, der bl.a.
omfatter forslag om at aktivere kvinder i andre regioner af landet til at danne nye Kvinder i Sort-grupper
samt idéer om at gå i dybden med at forstå, hvorfor det
kan være så svært for kvinder at involvere sig i fredsarbejde.
Ikke mindst med bannerteksten om at være uønsket
som pige i Armenien in mente er der al mulig grund til
at ønske det nye armenske kvindefredsnetværk held og
lykke.

Den 27. juli 2013 fandt en større manifestation på Aznavourpladsen sted i Yerevan. Kvinderne på billedet danner
et fredstegn med hænderne – nemlig en due

Om forsamlingsfrihed i Armenien
Så sent som 2008 resulterede folkelige demonstrationer for reformer i Armenien ifølge Amnesty International’s seneste menneskerettighedsrapport i brutale
politiovergreb med 10 dødsfald og 250 sårede samt
årelange fængslinger. Ingen er indtil nu draget til ansvar for de mange dødsfald. Efter demonstrationerne
blev der endvidere nedlagt demonstrationsforbud på
Frihedspladsen i den centrale del af byen.
Det er nu lykkedes for landets opposition at få ophævet dette forbud, men Amnesty finder stadig grund til
bekymring, idet den nye lov om forsamlingsfrihed
bl.a. stadig rummer restriktioner mht. hvor, der må
demonstreres, og alt i alt er for bred og upræcis i forhold til de demonstrationstemaer, der udelukkes af
myndighederne. Amnesty fremhæver således Den

Europæiske Menneskerettigheds Domstols rapportering (maj 2012) om „ulovlige og uforholdsmæssige
forhindringer i forhold til retten til fredelige forsamlinger, så som at skræmme og fængsle deltagerne, afbryde trafikken og give dårlige undskyldninger for
ikke at give tilladelse til at forsamles visse steder“.
Amnesty International beretter endvidere om alvorlig
politivold under fængslinger og forhør f.eks. blev 6
unge aktivister fra oppositionen i august 2012 efter et
sammenstød med politiet efterfølgende mishandlet af
betjentene i detentionen.

Kilde: The State of the World´s Human Rights,
Amnesty International 2012
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Det er også mit ansvar - om det internationale samarbejde i Kvinder i Sort

Kvinder i Sort på Oliebjerget ved Women in Black’s internationale møde i august 2005

Foto: Gerd Gottlieb

Af Gerd Gottlieb, Kvinder i Sort, København
Som beskrevet i forrige artikel om Kvinder i Sort i Armenien går Kvinder i Sorts historie tilbage til 1988 i Israel, hvorfra netværket spredte sig til andre lande, og
hvor ikke mindst Serbien kom til at spille en central rolle. Bl.a. organiserede man fra 1992 under krigen på Balkan internationale sommermøder i provinsen Vojvodina
nord for Beograd, hvor formålet ikke mindst var at forsøge at skabe kontakt henover de grænser, der var blevet
skabt på grund af krigene, og det lykkedes da også – efterhånden – at få kvinder fra Kroatien, Bosnien og Kosovo til at deltage. Fra Danmark var Mathilda Feldthaus i
1994 med som den første danske deltager.
På møderne, som naturligvis blev meget bevægende, delte man personlige oplevelser som følge af krigen, men
man drøftede også, hvordan man som kvinde og feminist
kunne yde den militære aggression ikke-voldelig modstand og arbejde for fredelige løsninger i de respektive
hjemlande. ”Vi nægter at være fjender” lød en overskrift
til en af de mange workshops.
Efter krigens afslutning er disse internationale møder
fortsat stort set hvert andet år, men nu placeret i nye
lande og andre verdensdele med fokus på andre konflikter. I 2005 mødtes vi på initiativ af israelske og palæstinensiske kvinder således i Jerusalem, hvor mødet blev
afholdt på intet mindre end toppen af Oliebjerget med di-

rekte udsigt til den såkaldte adskillelsesmur, der
skær sig igennem byen.
I år blev det internationale møde – nu nr. 16 i
rækken – afholdt den 19. – 24. august i Montevideo
i Uruguay, og om to år, dvs. i 2015, overvejer Kvinder i Sort i Indien at påtage sig værtskabet.
På mødet i Uruguay samledes deltagere fra ialt 16
lande. Den afsluttende resolution fra mødet med
konkrete fokuspunkter og nye samarbejdsaftaler kan
læses på det internationale netværks hjemmeside
www.womeninblack.org. Her kan man desuden tilmelde sig den fælles internationale mailliste med
debat og nyhedsformidling.
I kølvandet på de internationale møder er der blandt
de europæiske Kvinder i Sort opstået et behov for at
mødes med fokus på vores særlige rolle og ansvar i
forhold til NATOs atomberedskab og de ”nye” krige
i Mellemøsten, hvor vi som europæiske kvinder selv
kommer til at repræsentere krigsmagten.
Det næste europæiske Kvinder i Sort møde afholdes den
1. - 3. maj 2014 i Leuven i Belgien. Prisen for mødet
plus ophold og forplejning bliver ca. 1700 kroner. Nærmere oplysninger hos Kvinder i Sort, København ved
gerdg@mail.dk Vi håber selvfølgelig på en stærk deltagelse fra Danmark.
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Et slag for feminismen
”Kunsten at være kvinde”- en anderledes bog om feminisme

Af Toni Liversage
”Da jeg mødte min agent Georgia Garrett for allerførste gang, og hun spurgte mig, hvad jeg gerne ville
skrive, blev jeg overrasket over at høre mig selv sige:
Jeg vil gerne skrive en bog om feminisme! En sjov,
men polemisk bog om feminisme! Som Den kvindelige eunuk – men med indlagte vitser om mine trusser!”
Sådan skriver Caitlin Moran i det sidste afsnit i sin
bog Kunsten at være kvinde, der netop er udkommet
på dansk, og der er ingen tvivl om, at det er lykkedes
hende at skrive en anderledes bog om, hvorfor feminismen er så vigtig, en bog hvor det går over stok og
sten i et ofte meget bramfrit sprog.
Bogen er kommet i meget store oplag og er allerede
nu udkommet i 17 lande.

Baggrund
Caitlin Moran, der er 38 år og en anerkendt musik- og
klummeskribent, er født i et arbejderhjem som den
ældste af otte søskende i Wolverhampton, hvor det var
småt med penge, og hvor hun måtte gå i sin mors aflagte tøj; hun blev som 11-årig taget ud af skolen og
den eneste undervisning, hun fik, var sporadisk hjemmeundervisning.
I disse år følte hun sig som en fed, halvkikset teenager og brugte tiden til at sluge de mest forskelligartede bøger, indtil hun som 15-årig stødte ind i Germaine Greers bog Den kvindelige eunuk, hvilket var
noget af en åbenbaring for hende; hun skriver:
”Greer bruger ord som ”frigørelse” og ”feminisme”,
og det går op for mig i en alder af femten – at hun er
det første menneske, jeg nogensinde har set, som ikke
bruger de ord sarkastisk eller udvandet og med usynlige citationstegn. Hun siger dem ikke, som om de er
ord, der er på én gang ulækre og en smule farlige og
som ekskrementer eller tyfus kun burde håndteres med
lange pincetter.”
Og lidt senere i bogen hedder det:
”Det absolut mest ironiske er, at feminisme ofte
bruges som en trussel, der skal afholde kvinder fra at
opføre sig lige så frit, normalt og uselvcensurerende
som mænd, og oven i købet – antydes det i visse ekstreme tilfælde – at de, der opfører sig så frit, normalt
og uselvcensurerende som mænd, ødelægger andre
kvinder.”
Men hun mener dog ikke, at kvinder er fra Venus og
mænd fra Mars. Hun siger i et interview:

”Jeg synes, det er noget sludder at sige, at kvinder
er fra Venus og mænd fra Mars. Vi bor jo her, side om
side og sammen, så selvfølgelig skal vi finde ud af det
sammen. Der er mange mænd, der undertrykker kvinder, men der er også mange mandlige feminister.
Skulle de ekskluderes, blot fordi de er mænd? Nej,
selvfølgelig ikke.”

Det feministiske smil
Caitlin Moran var i september måned i København i
forbindelse med udgivelsen af sin bog og blev her interviewet af Susanne Cordes til Kvinfos webmagasin.
Interviewet kommer ind på en lang række områder,
men her skal kun omtales et enkelt afsnit under overskriften ”Det feministiske smil”, hvor det hedder:
”Til International Forfatterscene i Den Sorte Diamant
d. 17.09.2013 i København gik Caitlin Moran også
planken ud, da hun stillede sig helt hen på kanten af
scenen, for at vise, hvilket close-up hun prøvede at få
på omslaget til sin bestseller. Her trak hun op i t-shirten, rullede strømpebukserne ned, så hendes bløde
efterfødselsmave kunne rulle ud i fri dressur. Foran
det samlede danske feministmiljø hankede hun op i
sine to mavedeller, så de formede sig til to bløde læber
og viste: The Feminist Smile.”
Hendes forlægger valgte dog en lidt mere traditio-
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nel forside til bogen.

Feminismen skal ikke kun diskuteres af akademikere
Caitlin Moran har i øvrigt flere steder understreget, at
feminismen er for vigtig til kun at blive diskuteret af
akademikere; ikke fordi hun har noget imod universiteternes kønsstudier og de videnskabelige artikler,
men:
”Min søster læser kun sladderblade og ser tv. Jeg
ville skrive en bog om, hvorfor hun også er feminist,
så hun forstår det”.
Og hun bruger sit eget liv som udgangspunkt og reflekterer over, hvad det egentlig vil sige at være
kvinde og feminist – fremlægger beskrivelser af stort
og småt, der undertrykker kvinder skrevet med både
indignation og muntre udfald som f.eks.:
”Hvis en kvinde ikke kalder sig feminist svarer det
til, at du bøjer dig fremover og siger: Spark mig i røven og tag min stemmeret, vil du ikke nok?”
Mens hun et andet sted fortæller, hvordan man hurtig kan finde ud af, om man nu er feminist:
”Stik hånden ned i trussen.
a) Har du en vagina? og
b) Vil du bestemme over den?
Hvis du svarede ”ja” på begge spørgsmål, så til
lykke! Så er du feminist.”

sammen med en feministmand, med hvem hun har to
døtre.
Derimod er det det årtusindgamle patriarkat, der
skal bekæmpes, noget der også ville komme mænd til
gode, for som hun skriver:
”Hvis jeg var patriarkatet, ville jeg helt ærlig være
henrykt ved udsigten til, at kvinder omsider kunne få
deres del af fadet. For lad os se det i øjnene – patriarkatet må da efterhånden være udmattet. Det har kørt
på i 100.000 år uden så meget som en tepause. Mænd
har simpelthen bare regeret verden. De har haft skruetvingerne på nosserne hele tiden. Og her, hvor der er
mulighed for en slags flextid – hvor kvinderne kunne
regere halvdelen af tiden – kunne patriarkatet omsider
tage foden lidt af gaspedalen.”
Kunsten at være kvinde er en forfriskende bog om
feminismens nødvendighed, men jeg må indrømme, at
stilen ind imellem kan være en smule anstrengende
med dens højt gearede færd gennem en lang række
problemer.
Eller som en anmelder skriver:
”Det bliver trættende og irriterende i længden, fordi
skævheder og finurligheder bliver upassende i alt for
store mængder. Og hele Morans bog er skrevet på den
bevidst valgte og påtaget sjove facon.”
Men når det er sagt, må bogen ikke desto mindre
betegnes som et vigtigt og anderledes bidrag til diskussionen om feminismens nødvendighed.

Patriarkatet, ikke manden er fjenden
Ifølge Caitlin Moran er det som sagt ikke mænd som
sådan, der er fjenden – selv har hun i mange år levet

Caitlin Moran: Kunsten at være kvinde, oversat af Susanne Staun. Gyldendal, 341 sider, 199 kr.

Er der en ny situation?
Af Bodil Heinø
Oplæg til debatmøde 30. september 2013 i København
arrangeret af Human Rights March, Kvinder i Dialog og
Israel-Palæstina-Danmark i anledning af de aktuelle Israel/
Palæstina-forhandlinger.

Der er gang i forhandlingerne mellem palæstinenserne
på den ene side og Israel og USA på den anden.
Der rejser sig en række spørgsmål:
Kommer parterne mon denne gang frem til et
forhandlingsresultat? Er der en ny situation?
Forhandler Israel på skrømt, eller er Israel bragt i en
ny situation og interesseret i en aftale?

Palæstinenserne er interesserede, men forhandler
Abbas på palæstinensernes præmisser?
Er USA, EU og de arabiske velhaverlande parat til en i
folkeretlig forstand retfærdig løsning, eller vil landene
bare gerne have lagt låg på?
Det er svært at sige. Dét man med sikkerhed kan sige
er, at alt forandrer sig hele tiden, men at indsigt og forståelse har svært ved at følge med.

Situationen i Israel
Jeg tror, at mange mennesker har det umiddelbare billede af Israel, at det er et land præget af sociale kibbutzer, af mennesker der efter forfølgelse søger og finder
tryghed hos hinanden. Men det har ændret sig.
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Had til de ortodokse jøder, som ikke arbejder og ikke
yder militærtjeneste.
Had til verden uden for Israel, som skolebørnene får
indpodet er dem fjendtligt stemt og parat til at gentage
holocaust.
Dette had kan vise sig at blive en meget stor forhindring for forsoning og fred.
Holdninger og behov hos den israelske finans- og
forretningsverden er vigtig at tage med i billedet.
En stadig rigere og stadig mere dekadent overklasse
præger billedet i Tel Aviv. Israel har fået en big business-klasse med voksende økonomisk indflydelse over
store dele af kloden. Det drejer sig om it-giganter,
diamanthandel, hightech, våbenhandel, kapitalfonde,
banker.

Foto: Yvonne Fredriksson, Palestinagrupperna i Sverige

Israel er blandt de OECD-lande, hvor der er størst forskel mellem rig og fattig.
Der er store sociale spændinger med demonstrationer,
Occupy-bevægelse o.lign., men oprøret er et socialt
oprør, som ikke medtænker forholdet til palæstinenserne.
Der er dog stadig grupper af israelere, som holder fast
i menneskerettighederne for både palæstinensere og
jøder. De bruger deres liv til at kæmpe for tolerance,
fred og respekt. Det er vores allierede.

Formodentlig har det været repræsentanter for disse
grupper, som mødtes med Netanyahu i maj. Her fik
han at vide, at stilstanden i fredsprocessen var yderst
skadelig for Israels økonomi, og at de manglende
fremskridt satte Israels fremtid på spil. Finans- og forretningsfolkene var bekymrede over de signaler, de
modtog fra deres internationale netværk. En af dem
sagde til dagbladet Haaretz, at de manglende fremskridt for en tostatsløsning vil sende Israel ud på en
glidebane imod en binational stat, som hverken vil
være jødisk eller demokratisk. At det vil forhindre
udenlandske investeringer, og at ingen vil købe noget
fra sådan en stat.
Hvis disse finansfolk tænker ligesom Mao: ”Katte fanger mus, og det er underordnet hvilken farve musen
har”, så kommer disse interesser i modstrid med dem,
der kæmper for et Storisrael. Finansfolkene er tilsyneladende bekymrede. De har brug for ro og ordnede
forhold. Og dét skal Netanyahu skaffe dem. Af referatet kunne det tyde på, at det har han lovet dem.

Men der er også meget had.
Had til palæstinensere, som straffrit kan chikaneres,
der er frit lejde til at afbrænde deres olivenlunde,
stjæle frugten fra plantagerne, male hade-ord på moskeer og kirker og ødelægge palæstinensernes huse.
Soldater kan straffrit opføre sig som bøller og torturere
og ydmyge palæstinensere.

Israel har hidtil begrundet sine krige og voldelige ageren med behov for sikkerhed. En kollektiv angst for
ydre fjender har fået befolkningen til at se bort fra indre modsætninger.

Had til indvandret arbejdskraft, både de inviterede og
de ikke-inviterede.

Men i øjeblikket ser det ud til, at Israel mister de fleste
af sine fjender. Egypten er med sit militærdiktatur faldet på plads. Irak er i opløsning, Syrien er i gang med
at miste sit potentiale, Iran vil forhandle. Og tilbage er
Palæstinenserne, Hamas og Hezbollah.

Had til de mange russere, som har medbragt deres kultur.

Alt i alt et broget billede med mange elementer, som
spiller ind.
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Situationen i Palæstina
Også blandt palæstinenserne på Vestbredden er der
forandringer.

til forhandlingerne med, er meget beskedne, og det er
et spørgsmål, om det er nok for den almindelige palæstinenser.

Mere fattigdom og arbejdsløshed. En stadig mere
utryg og besværlig dagligdag.

Der er tilsyneladende ved at opstår uro i det palæstinensiske bagland.

En befolkning opsplittet i politiske og religiøse fraktioner. Der er stor mistænksomhed mellem mennesker,
og det har vist sig vanskeligt at skabe en samlet modstand mod besættelsen.

PLO’s eksekutivkomité udtalte fra sit seneste møde, at
hvis USA og det internationale samfund ikke stopper
Israels fremfærd og udbygning af bosættelserne, vil
PLO benytte folkeretten og andre juridiske kanaler og
indstævne Israel for Den internationale Krigsforbryderdomstol. En udtalelse, der må tolkes som en undsigelse af Abbas.

Der er store modsætninger mellem Hamas og Fatah.
De har været forsøgt overvundet, men det er ikke lykkedes. Hamas vender sig imod de igangværende forhandlinger.
Hvem er de legitime repræsentanter for palæstinenserne? Hvem har ret til at underskrive et forhandlingsresultat?

Palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer som har stor vægt i den palæstinensiske offentlighed har i en fælles udtalelse peget på, at en forhandlingsløsning må bygge på internationale juridiske standarder. Dette er også en undsigelse af Abbas.

Som bekendt vandt Hamas det palæstinensiske parlamentsvalg i 2005. Det fungerer ikke. Mellem 10 og15
af parlamentsmedlemmerne sidder permanent i israelsk fængsel. Hamas og Fatah dannede en samlingsregering, men Hamas blev snart fjernet fra politisk indflydelse på Vestbredden. Et kup mod Hamas i Gaza
mislykkedes. Abbas, som blev valgt som præsident i
2005 for en femårig periode, har ligesom parlamentet
langt overskredet sin udløbsdato.

Man kan stille sig det spørgsmål, om et forhandlingsresultat vil kunne få opbakning, hvis det ikke radikalt
forandrer palæstinensernes situation.

Salam Fayyad blev hentet fra Valutafonden og indsat
som Det Palæstinensiske Selvstyres premierminister i
2007. Han blev aldrig anerkendt af palæstinensernes
parlament, men fortsatte alligevel bl.a. som finansminister frem til 2013. Fayyad var Vestens mand på
Vestbredden. De store pengestrømme fra Vesten til
Vestbredden blev forvaltet af Fayyad. Ud over betaling
af lønninger til Fatah-medlemmer og opretholdelse af
samfundsinstitutioner havde han især to store projekter: Bygning af infrastruktur til etablering af den palæstinensiske stat og oprettelse af en paramilitær politistyrke. Politistyrken er blevet trænet af USA. Den anvendes især i kampen mod Hamas’ medlemmer på
Vestbredden og står i øvrigt ikke tilbage for det israelske militær, når det drejer sig om brutalitet.

Verden uden for Palæstina
Sociale medier forkorter afstande mellem mennesker
og øger vores information om begivenhederne.

Det er tilsyneladende en fortsættelse af det projekt, der
er udgangspunkt for de forhandlinger, som Abbas står
i spidsen for, og som ikke har demokratisk legitimitet.

Mellemøsten er under forandring. Det er USA’s rolle
måske også. Vil USA fortsat lægge alle sine æg i Israels kurv? Eller vil USA som i Syrien-spørgsmålet
være nødt til i højere grad at medvirke til løsninger
gennem FN?

Der har tidligere været – og er muligvis stadig - opbakning blandt palæstinenserne til forhandlinger om
en tostatsløsning. Spørgsmålet er, om der vil være opbakning til en hvilken som helst tostatsløsning. De forslag til en tostatsløsning, som palæstinenserne møder

Har Abbas i virkeligheden sat barren for lavt? Vil han
stå tilbage med kun én mulighed: at opsige Osloaftalen
og ophæve selvstyret. Et sådant skridt ville betyde, at
Israel uden filtre overtog hele ansvaret for det besatte
Palæstina.

Større indsigt i de reelle forhold gør det legitimt at diskutere Israels overgreb uden at blive hængt ud som
antisemit. Dermed bliver det sværere at forsvare Israels politik både for menigmand og for politikere.
EU har gjort Israel til sit medlem, blot uden medlemskort. Israel er integreret i handel – ikke mindst våbenhandel – med mange EU-lande. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at EU har vedtaget restriktioner over
for Israel, og at EU i den forbindelse nævner Israels
forpligtelser over for folkeretten.

Bodil Heinø er aktiv i alle de tre organisationer, der
arrangerede mødet.
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Sammen med offentliggørelsen af ovenstående regnskab for Kvinde til Kvinde indsamlingen 2012 vil
vi i Kvindefredsligaen igen i år benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle, der har bidraget.
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Fra FN’s verdensfredsdag
–
Peace One Day –
i København
den 21. september

Tove Krag oplæser Kvindefredsligaens Syrien-udtalelse på
Christiansborg Slotsplads 21.9.13

fredsministerium.dk, som repræsenterer 20 foreninger
og grupper i det danske fredsmiljø, var 21.9. i år initiativtager til et „dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik“ i Fællessalen på Christiansborg.

Af Tove Krag
Allerede midt på fredsdagen den 21. september var
der aktivitet på Christiansborg Slotsplads: Her havde
fredsministerium.dk sammen med organisationen
Tænk med Hjertet nemlig indkaldt til fredsarrangement med bannere, taler og musik som indledning til
dagens øvrige arrangementer: Dialogmøde på Christiansborg og en peacewalk gennem København.
Frants Villadsen, som i 2012 tog initiativ til at stifte
fredsministerium.dk, talte på slotspladsen om FN’s
fredsdags betydning for på verdensplan „at samles om
at mindes og styrke fredens idealer, at lindre spændinger og årsager til konflikter, at øge folks bevidsthed
om fred og ikke mindst at samarbejde om at ændre
verden til et fredeligere sted.“
Der blev også plads til, at vi fra Kvindefredsligaen
kunne gribe mikrofonen og oplæse vores henvendelse
om Syrien, som var sendt til stats-, udenrigs- og forsvarsministeren den 10. september med et „nej til regeringens aggressive og militaristiske holdning til at
følge USA i en eventuel kommende militær intervention i Syrien.“
Da det blev tid at gå ind til dialogmødet i Folketingets Fællessal, samledes også de, som skulle med i
peacewalken for - med bannere og til musik af Master
Fatman - at vandre fra Christiansborg til Nørrebrohallen, hvor der var taler, paneldebat og musik.

Foto: Ida Harsløf

„Danmarks internationale rolle og identitet i
fremtiden“
Dagens omfattende program i Fællessalen rummede en
række indlæg fra både politikere – Jeppe Kofod, MF,
Socialdemokratiet, Nikolaj Villumsen, MF, Enhedslisten og Tonni Hansen, SF’s forsvars- og udenrigspolitiske formand – og „repræsentanter for det offentlige
videns- og forskningsområde“: Lektor ph.d. i internationale forhold, Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet, seniorforsker Henrik Breitenbauch, Center for
Militære Studier, KU, lektor Poul Poder, CRIC, Centre
for Resolution of International Conflicts, KU og lektor
Gorm Harste, Aarhus Universitet. Desuden bestod panelet af to indlægsholdere med „international perspektivering“: Susannn Simolin, Ålands Fredsinstitut og
Birger Norup, Peace Alliance og GAMIP, Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace.
Eftersom undertitlerne på dagens program var „Erfaringer med Danmarks krige og militære aktioner“ og
„Danmarks fremtid som freds- og konfliktmægler“, var
der lagt op til at få mange holdninger og erfaringsudvekslinger i spil, og ordstyreren, Hasse Schneidermann
fra Fredsnetværket på Djursland, fik da også sin sag
for med både at skulle styre, at oplægsholderne overholdt de givne tidsrammer og med også at få plads til
kommentarer og spørgsmål fra de omkring 70 fremmødte i salen!
I sin indledning tog Frants Villadsen udgangspunkt i, at
„i 1908 – for 105 år siden – modtog den danske fredsog kvindesagsforkæmper og folketingspolitiker Fredrik
Bajer Nobels fredspris. En af Fredrik Bajers idéer var,
at der en dag ville sidde en fredsminister ved samme
bord som en krigsminister.
Og i 2001 besluttede FN at udnævne denne dag -
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den 21. september - til international fredsdag.
I dag siger FN’s generalsekretær Ban Ki-moon „Giv
freden en chance, giv diplomatiet en chance, hold op
med at slås – og tal sammen!“
Disse budskaber er enkle og klare og samtidig et
fremragende grundlag for en tidssvarende og fredelig
sikkerhedspolitik for Danmark anno 2013.“
Og efter at have talt om Danmarks unikke mulighed for at omlægge sin udenrigs- og sikkerhedspolitik
netop nu, hvor kamptropperne er trukket hjem fra Afghanistan, sluttede Frants Villadsen med blandt andet
at understrege, at „gruppen bag fredsministerium.dk
ønsker, at Danmark fører en virkelig ambitiøs udenrigsog sikkerhedspolitik med visioner. Vi ønsker et land,
der bliver kendt for sit fredsministerium, der fokuserer på alternativer til krig og vold, når konflikter skal
forebygges og løses. For fredsministerium.dk er fred
ikke blot et nyt dæknavn for varetagelse af et lands
snævre nationale interesser. I et rigt land som Danmark er der råd til at føre en intelligent og ambitiøs
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Internationalt skal vi
presse på for et øget sikkerhedspolitisk samarbejde - i
Norden, EU og FN, men altid på fredens præmisser.
Danmarks ny sikkerhedspolitik vil kunne ligge flot
i forlængelse af de indledende ord fra FN’s generalsekretær og følge FN-pagtens krav, der også står som
NATOs officielle formål, nemlig at bilægge mellemfolkelige tvistigheder ved fredelige midler.“
Efterfølgende blev blandt andet det spørgsmål rejst,
hvordan vi får en kvalificeret evaluering af Danmarks
krigsindsats siden årtusindskiftet, ikke mindst af indsatsen i Afghanistan. Ingen i panelet anså dette for
realistisk, idet der ingen politisk vilje er til en sådan
evaluering, men blandt andet Peter Viggo Jakobsen
udtrykte forhåbning om „en mere åben diskussion,
næste gang Danmark går i krig.“ Og det blev understreget, at krige har omkostninger mange generationer
frem.
Jeppe Kofod, S, ser EU som en mulighed for at få
bedre redskaber til at konfliktløse og gav i øvrigt udtryk for, at en evaluering bør foregå i en større international sammenhæng, eftersom Danmark altid vil
blive spurgt om deltagelse i krig i en international sammenhæng, vi vil aldrig stå alene, og han understregede,
at konfliktløsning rummer så mange flere løsningsmuligheder end militær magtanvendelse.
Nikolaj Villumsen, EL, mener, at der har været for
lidt debat, og at politikerne har „gemt sig bag soldaterne“ og debatteret om dem i stedet for selv at tage
den politiske debat. Det har været chokerende for ham
at konstatere, at politikerne på Christiansborg tilsyneladende ikke har lært noget af de tidligere krige: Som
situationen er, har Danmark sagt nej til at gå med i en
fredsbevarende styrke i Golanhøjderne, men er parat
til „at gå ind og kaste bomber i Syrien.“
Fra Ålands Fredsinstitut talte Susann Simolin om

en „Nordens fredsprofil“ – hvad kan et stærkere nordisk samarbejde for fredelig konfliktløsning betyde?
Interessant nok har vi fra de nordiske WILPF-sektioner netop søgt penge til finansiering af en paneldiskussion på Nordisk Forum 2014. De nordiske sektioner vedtog således på mødet i København i februar i
år at sende en henvendelse til Nordisk Råds præsidium via vore respektive landes Nordisk Råd-delegationer med opfordring til „at planlægge og diskutere
en sikkerhedspolitik, som bygger på fredelige løsninger som dialog og ikke-vold“ (se fred & frihed 2013:1)
for efterfølgende at deltage i en paneldebat om dette på
Nordisk Forum.
Mange flere emner kom op til diskussion, og en
konsekvens af dialogmødet vil blandt andet blive et
udbygget nordisk samarbejde om „fred i Norden“
med Ålands Fredsinstitut som initiativtager.

dsministerium.dk samt rapporten „Danmarks samtænkte stabiliseringsindsats i verdens brændpunkter“
fra september 2013, som findes på udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.
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”Når man er tro mod det, man tror på,
så bliver man til sidst troet på …”*
6-årsdagen som de forbipasserende på Sandholmgårdsvej kunne opleve den og de øvrige
demonstrationer søndag på søndag i 6 år i træk

Af Karin Hartkopp, Bedsteforældre for Asyl
Søndag den 6. oktober var det 6 år siden, at de første
bedsteforældre startede deres demonstrationer mod
den umenneskelige behandling af mennesker, der har
søgt asyl her i landet. I de seks år er der sket meget i
BfA, Bedsteforældre for Asyl, og der er nu afdelinger i
store dele af landet. Det hele startede i Sandholm, og
det var da også ved den sædvanlige søndagsdemonstration dér, at vi havde valgt at markere 6-årsdagen.
Undertiden tænker man, om det overhovedet nytter at
demonstrere foran lejrene, men den stemning og det
engagement der blev lagt for dagen denne søndag, gør

Anne Marie Helger lagde an til en forrygende eftermiddag

Foto: Gerd Gottlieb

ens mismod til skamme. Godt nok er der ikke sket
mange forbedringer i asylansøgernes vilkår, og på
nogle områder ser der endog ud til at være sket stramninger, men hvordan ville det ikke have været, hvis vi
trods alt ikke havde været så mange fra forskellige
græsrodsbevægelser og organisationer, der ufortrødent
bliver ved med at råbe højt om den umenneskelige behandling, der foregår over for nogle af vore svageste i
samfundet.
Ved demonstrationen lagde Anne Marie Helger an til
en forrygende eftermiddag. Anne Marie Helger har en
ligefrem, varm, humoristisk, skarp tilgang til tingene,
og der opstår en helt speciel følelse, når alvor og hu-

Foto: Gerd Gottlieb
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Foto: Gerd Gottlieb

... og Verdensstjernerne supplerede med forrygende musik

mor går så godt i spænd, som det var tilfældet her. Vi
havde lagt op til, at vi bedsteforældre medbragte både
børn og børnebørn, og vi var da også over 100 mennesker i alle aldersgrupper forsamlede. Så mange har vi
sjældent været siden de første gange for 6 år siden. Desværre havde vores udsendte pressemeddelelse om arrangementet ikke lokket nogle journalister ud. Vi må se i øjnene, at medieinteressen omkring vores projekt er stærkt
svækket, men vores berettigelse står ikke til diskussion,
spørg bare de mange, mange asylansøgere, der gennem
BfA har fået personlig støtte og vejledning, eller spørg
de bedsteforældre, der har fået knyttet tætte bånd til både
børn og voksne fra kulturer, der ligger fjernt fra deres
egen.

Carsten Konow og Kim (Jesus) fra Verdensstjernerne sørgede for de musikalske indslag målrettet både store og små. Carsten indledte med en fanfare spillet på afløbsrør. Derefter fortsatte han på
henholdsvis sav og tuba, mens Kim spillede harmonika.
Der blev også plads til, at Else Lidegaard, der i sin
tid var initiativtager til Bedsteforældre for Asyl, fortalte om starten.
Interesserede kan læse mere om det historiske aspekt
på www. bedsteforaeldreforasyl.dk
*Citat fra Anne Marie Helger

6-årsdagen som asylansøgerne indefra Center Sandholm kunne opleve den

Foto: Gerd Gottlieb

Med lov skal uret
bekæmpes
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Foto: Gitte Young

Fra retshjælpscentret i Temara

Af Gitte Young, kommunikations- og programrådgiver, KVINFO
En ting er lov, nedfældet og vedtaget – en anden ting
er, om de borgere, som loven skal sikre og beskytte,
også får glæde af den. Det kender de alt for godt til på
retshjælpscentret i bydelen Temara nær den marokkanske hovedstad Rabat. Her får ressourcesvage borgere,
der hverken kender deres rettigheder eller ved, hvordan man gør krav på dem, assistance.

Københavns Retshjælp
Københavns Retshjælp yder - ligesom retshjælpscentret i Temara - gratis juridisk bistand til danske borgere. Centrets historie går tilbage til 1885, og det har
været model for det marokkanske retshjælpscenter.
Det danske center drives af en bestyrelse samt mere
end 120 frivillige juridiske medarbejdere, herunder advokater, der også har mulighed for at indbringe klienternes sager for domstolene. Københavns Retshjælps
bestyrelsesformand professor dr. jur. Eva Smith, der
har en markant profil i den danske offentlighed, når
det gælder juridiske rettigheder, er også tilknyttet
KVINFO’s projekt i Marokko. Københavns Retshjælp
vil også fremover deltage i udvikling af det marokkanske retshjælpscenter.

Moudawana’en
Moudawana’en er den marokkanske familielov fra
2004, der er baseret på – og legitimeret i – islamiske
lovskoler (Sharia). Loven er blevet rost for at fremme
ligestilling og kvinders rettigheder, men samtidig har
kritiske røster også fremhævet, at loven har været med
til at styrke kongens indflydelse i landet.
I oktober 2010 ringede en kvinde på døren til en lejlighed i det fattige område Temara i udkanten af Rabat, Marokko. Kvinden var gravid, efter at hun var
blevet voldtaget af en kommunal chef, og hun anede
derfor ikke sine levende råd.

Kvinden blev lukket ind i lejligheden, som den allerførste modtager af hjælp fra det retshjælpscenter,
der siden den uofficielle åbning i efteråret 2010 efterfulgt af den officielle i foråret 2011, har modtaget omkring 80 borgere med behov for juridisk assistance.
Den gravide kvinde ønskede først og fremmest, at
faderen skulle vedkende sig faderskabet, og fik taget
en DNA-test på barnet efter fødslen.
Hendes profil er typisk for centrets brugere. De fleste er kvinder, har lav eller ingen uddannelse, en lav
eller ingen indkomst, som er et kriterium for at få
hjælp, og samtidig kender de meget lidt til deres juridiske rettigheder. Og det sidste er, ifølge leder af centeret, Fatima Maghnaoui, generelt for borgere i Marokko, særligt i områder som Temara, hvor analfabetisme er udbredt, men hvor Marokkos familielov,
Moudawana’en, som blev indført i 2004, naturligvis
også gælder:
’Da loven kom i 2004, blev den slået stort op og
lanceret med tv-spots og oplysningskampagner for analfabeter. Men det er jo ikke nok – behovet for information er der hele tiden’, siger Fatima Maghnaoui.

Flest sager om familieret
En foreløbig opgørelse over centrets aktiviteter viser,
at de fleste sager netop drejer sig om emner, der er
omfattet af Moudawana’en: Der er flest sager om familieret, dernæst om ægteskaber med mindreårige,
herefter (kvinders) arveret samt arbejdsret. Dertil kommer sager om forstødelse fra hjemmet, fysisk og psykisk vold, skilsmisse mv. Centret rådgiver ikke om sager vedrørende kriminalret.
’Jeg fremlægger her min sag (…) mod hr. (...), som
jeg giftede mig med i 2005, og som jeg fik et barn med
i december 2008, og som den 16. januar 2011 skiftede
låsene til vores hjem, og efterlod mig på gaden med
vores barn, og hindrede mig adgang til huset. Og som
gentagne gange har smidt mig ud fra vores ægteskabelige hjem. Og som nu ikke tager sig af - og negligerer
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barnets anliggende. Og som gentagne gange har ydmyget - og overfuset mig med skældsord. Og som
ikke vil yde mig nogen form for økonomisk kompensation til afholdelse af de familiære udgifter.’
Sådan lyder det i en erklæring fra en anden kvinde,
der har henvendt sig til byretten. Og i bunken af sagsmapper på borgere, som centret har hjulpet, ligger
flere lignende historier: Kvinder, som er blevet forstødt fra deres hjem efter at have været udsat for fysisk, psykisk og/eller økonomisk vold, og hvis umiddelbare problem er forsørgelsen af sig selv og eventuelle børn. De mangler viden om deres juridiske rettigheder, og hvad de i praksis skal gøre for at gøre krav
på deres ret.

Til kamp mod uvidenhed og korruption
Fatima Maghnaoui har været med fra begyndelsen i
2008, lige fra idéen udsprang til grundlæggelsen af
retshjælpscentret, som er fuldt finansieret af danske
midler med støtte fra KVINFO og oprettet med Københavns Retshjælp som forbillede, så alle borgere
uanset køn kan få gratis rådgivning inden for familieret. Efter at aftalen om finansiering faldt på plads i
2009, gik processen med at finde en egnet lokalitet i
gang. Temara blev valgt pga. den store fattigdom og
høje forekomst af analfabetisme. Centrets hovedfokus
er at bekæmpe uvidenhed omkring lov og ret, men
derudover skal centret også bekæmpe korruption, som
også har været – og stadig er – udbredt inden for retssystemet.
Når borgerne ønsker centrets rådgivning, skal vedkommende udfylde et skema – eventuelt med hjælp,
hvis der er brug for det – med oplysninger om problemets karakter og ønsket løsning samt indkomst- og
uddannelsesniveau. Herefter sendes sagen, som nu er
oprettet, til vurdering hos én af centrets advokater.
Advokaten foreslår herefter et videre forløb, som også
kan foregå hos en anden, relateret hjælpeorganisation,
der kan stille op med akut krisehjælp. I tilfælde, hvor
det er nødvendigt, skaffer centret også lægeerklæringer til at dokumentere eventuelle overgreb og fysisk
overlast.
Centret kan ikke selv føre sager, men hjælper brugerne til at henvende sig til de rigtige instanser, så de
får oplysninger om, hvad de har ret til. Som nu kvinden, der først blev voldtaget, og blev gravid som følge
af voldtægten.
Her hjalp retshjælpscentret hende med kontakt til
en hjælpeorganisation for kvindelige voldsofre, som i
første omgang gav hende yderligere støtte og vejledning.

En alsidig bestyrelse giver vægt og netværk
Ud over lederen beskæftiger centret fire juridiske
rådgivere, tre kvinder og en mand. De bemander centret efter en vagtplan, der hænger frit fremme på op-

slagstavlen i det åbne centrale rum.
En ekstern bestyrelse med repræsentanter fra partnerorganisationer fra det øvrige civilsamfund mødes en
gang om måneden. Og alt dette sker i en spartansk,
men nydeligt indrettet lejlighed med et kontor, et åbent,
centralt møderum, et køkken og et mere afsides møderum til fortrolige samtaler.
Fatima Maghnaoui forklarer, at bestyrelsessammensætningen er en af centrets store styrker:
’Kvinderettigheds- og menneskerettighedsorganisationer, krisecentre og psykologer er repræsenteret. På
den måde er det nemt for os at sende brugerne videre til
andre organisationer, og omvendt kan vi informere om
vores arbejde via bestyrelsesmedlemmernes egne netværk’, fortæller hun og tilføjer, at den mangfoldige
sammensætning også er afgørende, når der skal lægges
pres på myndigheder og beslutningstagere.

En kvindes kamp for en far til sin søn
Og nu tilbage til kvinden, som blev voldtaget, gravid
og herefter fik barnet DNA-testet for at fastslå faderskabet: Testen slog fast, at det var voldtægtsmanden,
den kommunale chef, som var faderen til barnet. Kvinden gik tilbage til manden, blot for at høre ham benægte DNA-testens resultat og dermed lade sønnen registrere officielt. Juridisk set har børn af ukendte fædre i
Marokko samme rettigheder som børn født af en navngiven far, men i praksis bliver de stadig diskriminerede
og er stigmatiserede. Kvinden har nu anlagt faderskabssag mod sin voldtægtsmand og afventer en afgørelse.
Siden kvinden med faderskabssagen ringede på døren til lejligheden i Temara, har adskillige borgere benyttet sig af centrets ydelser. Mange har fået kendskab
til retshjælpscentret via den pressedækning, der var ved
åbningen eller fået det anbefalet af nogle, de kendte.
Andre har hørt om centrets eksistens via karavaner,
som rullede rundt i lokalområdet.
Erfaringerne fra Temara har overbevist centerets
medarbejdere om, at hvis de havde mulighed for at udbrede centrets aktiviteter til hele Marokko, ville det
blive modtaget med åbne arme:
’Det er jo altid et spørgsmål om finansiering og kapacitet, men behovet er der helt sikkert, det oplever vi
jo hver eneste dag’, siger Fatima Maghnaoui.

Med tak til KVINFO for tilladelse til at bringe artiklen,
som tidligere har været offentliggjort på
www.womendialogue.org
I forbindelse med kommunalvalget 19. november
gæstes KVINFO af en gruppe politisk aktive kvinder fra
hele Mellemøsten og Nordafrika, som skal følge valgets
afvikling og studere dansk valgkampagne på tæt hold. I
næste nummer af fred & frihed følger KVINFO med en
artikel op på dette besøg.
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hjemland med en påbegyndt eller færdig mellemlang
eller videregående uddannelse i bagagen for at arbejde
som ufaglærte stuepiger på den anden side jorden. Det
var udsigten til arbejdsløshed hjemme og en meget højere løn i det fremmede, der trak. De fleste af kvinderne regnede med at vende hjem igen, når kontrakten
udløb, men det skulle gå anderledes for de flestes vedkommende.
Det første år arbejdede de alle som stuepiger på Hotel
Scandinavia, de var en fasttømret gruppe, der arbejdede og morede sig sammen og hjalp hinanden, fx var
det en fast regel, at ingen måtte gå ud med en dansk
mand alene. Gruppen kaldte sig ”The 49’ers”, og selv
om de efter kontraktens udløb blev spredt for alle vinde i forskellige erhverv og nogle til andre lande, har
mange af dem stadig kontakt med hinanden og planlægger at fejre 40-års jubilæum i år. Mange af dem,
der siden er kommet til Danmark som au pair-piger, er
efterkommere af The 49’ers.

Profession: Filippiner
Vi følger op på artiklen i fred & frihed nr. 2/2013 om
den danske au pair-ordning skrevet af Anika Liversage
med en anmeldelse af en ny bog om de filippinske
kvinder: Nina Trige Andersen: Profession: Filippiner Kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier

Af Lisbeth Algreen
Bogen er en fagbog, som dels portrætterer nogle af de
filippinske kvinder, der gennem årene er kommet til
Danmark for at arbejde, dels formidler faglig, saglig
viden om landet Filippinerne og om udviklingen i
Danmark i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Forfatteren er journalist og cand. mag. i historie.

The 49’ers
Historien om de filippinske kvinder i Danmark er ikke
af nyere dato. Allerede i 1960’erne kom de ”filippinske migranter”, som de selv kalder sig, hertil. De første kom til Danmark som gæstearbejdere, da Danmark
som følge af en voldsom økonomisk vækst pludselig
stod og manglede arbejdskraft.
I 1972 manglede det nybyggede Hotel Scandinavia
stuepiger. Hotellet kontaktede en mand i Filippinerne,
som fandt frem til 49 kvinder, der kom hertil på en etårig arbejdskontrakt. Mange af dem forlod deres

I bogen tegner Nina Trige Andersen et levende portræt
af nogle af The 49’ers, af det liv, de forlod i hjemlandet og deres liv i Danmark. Forfatterens kendskab til
de personer, hun interviewer, virker stærkt, fordi hun
virkelig ved, hvad hun taler om. Hun har besøgt kvinderne her og er rejst til Filippinerne, hvor hun har besøgt deres familier og set deres miljø. Hun opnår en
stor tillid fra de interviewede, så de fortæller hende
”alt” om deres liv, både de positive og de mere problematiske oplevelser de har haft som migranter, om forholdet til familien i hjemlandet og til danskerne, om de
stærke netværk, de har forstået at etablere, om deres
forhold til religion og meget andet. Somme tider kan
det være vanskeligt at finde rundt i de mange familiemedlemmer, der optræder i historierne, men portrætterne står stærkt i læserens erindring bagefter.

Christina
En af The 49’ers er Christina. Hun er blevet i Danmark, hvor hun følte sig hjemme fra hun landede i Kastrup sammen med 48 andre filippinske kvinder, som
skulle komme til at danne netværket i hendes liv i
Danmark. Starten på The 49’ers liv i Danmark var lettere end for så mange andre immigranter. Alle papirer
var i orden, de havde arbejde og fik anvist et sted at
bo.
Om sit liv i Filippinerne siger Christina: ”Min barndom var ikke sådan helt … en dans på roser. Jeg kunne
lide Danmark med det samme, her var der ingen, der
så ned på mig. I mine øjne var alle lige dengang. Hvis
man kunne tage fra, blev man respekteret, uanset om
man havde et lavt job, også selv om man gjorde rent
eller var på fabrik, ” siger hun.
Christinas familiemønster er typisk for Filippinerne.
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Landet kan ikke brødføde den store befolkning, så
mange må søge til udlandet for at få arbejde og tjene
penge, som de kan sende hjem. Christina har seks søskende, en bror har arbejdet på amerikanske militærbaser i Vietnam og Iran, en søster kom til Danmark to
år efter Christina, og en niece er i Norge. Alle sender
de penge hjem.
Efter arbejdet på Hotel Scandinavia arbejdede Christina i forskellige ufaglærte job, indtil hun i 2000 tog
en uddannelse som køkkenassistent. I 1977 giftede
hun sig med Preben, som hun fik to børn med og levede sammen med i 20 år, til han døde.
Selv om Christina føler sig meget dansk og lever som
andre danskere, holder hun fortsat sammen med The
49’ers filippinske skikke i hævd. Ni dage efter, at Preben var død, troppede nogle af de gamle veninder uanmeldt op for at holde ”Prebens ni dage”, en filippinsk
skik, hvor man på niende –dagen mødes, spiser sammen og mindes den døde.
I dag bor hun sammen med sin kæreste Thomas på
Amager, de rejser meget, blandt andet til Australien.
Så mellemlander de i Filippinerne og besøger familien. Det er Thomas, der vil det. Hun længes aldrig tilbage, men holder kontakt til familien og sender stadig
penge hjem.

pige på Hotel d‘Angleterre, fortæller: ”I begyndelsen
gik vores løn direkte til Filippinerne, vi levede af vores drikkepenge. Der var ingen, der fortalte os om vores rettigheder, vi kunne jo ikke sproget, og fagforeningerne hørte vi ikke noget fra før senere.”
De forskellige kirkesamfund har stor tilslutning blandt
filippinerne. Mange af kvinderne er katolikker og
kommer regelmæssigt i en af de katolske kirker, blandt
andet i Sankt Anna Kirke på Amager, der har sin egen
filippinske præst og egne gudstjenester.
Andre har i hjemlandet tilhørt en af vækkelsesmenighederne som for eksempel den internationale
Born Again-bevægelse og den deraf udsprungne filippinske Jesus is Love. Filippinerne er vant til at kirken
er en vigtig del af deres liv og hverdag, og den tradition har kvinderne taget med sig. Det er her mange af
dem finder deres vigtigste tilhørsgruppe.
På verdensplan er der i dag over ti millioner filippinske arbejdsmigranter, i Danmark ca. 10.000. De fleste
arbejder i lavtlønsfag, hvor de er kendt som omhyggelige, pålidelige og venlige medarbejdere. Samtidig er
de opmærksomme på deres rettigheder og er medlemmer af fagforeninger. Det har betydet, at arbejdsgiverne er begyndt at se sig om efter billigere arbejdskraft, som hentes i Østeuropa, blandt andet fra Ukraine.

”Vi holder sammen”
Filippinerne er mestre i at netværke! De holder sammen
i familierne, med arbejdskammerater og i de mange
foreninger af forskellig slags, de har i Danmark.

Bogens faktabokse
Udover portrætterne er der indsat mange faktabokse i
bogen med relevante oplysninger i tilknytning til
fortællingerne, ligesom bogen er fuld af henvisninger

Allerede i 1970 blev foreningen Filippino Association
of Denmark, FAD, stiftet,
blandt andet for at tage sig af
sager, hvor der var problemer
med au pair-ordningen. I
2012 dannede Fagforeningen
Fag og Arbejde, FOA, en særlig medlemsgruppe for au pairerne. Den hjælper kvinderne,
hvis der er problemer med
værtsfamilien. En filippinsk
kvindeorganisation
”Babaylan, Danmark”, hjælper blandt andet au pairerne
med sundhedsspørgsmål, men
er ikke interesseret i at samarbejde med FOA og går ikke
ind for, at au pairgruppen skal
anerkendes som husarbejdere
med tilsvarende højere løn.
En kvinde, der kom hertil i
1970 og arbejdede som stueBogens bagside med kopi af en opholdstilladelse
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til et omfattende register bag i bogen. Det kan være hensigtsmæssigt at springe en faktaboks over og først læse
den, når kapitlet slutter, ellers kan det være vanskeligt at
få sammenhæng i teksten.
Et eksempel på en faktaboks med overskriften: ”Overvågning af det globale arbejdsmarked” fortæller om,
hvordan Filippinerne systematisk forbereder sine udvandrere til det globale arbejdsmarked. Det store folketal og
arbejdsløsheden betyder, at utallige filippinere må søge
udenlands og selve rekrutteringen er nu sat i system i
Philippine Overseas Employment Agency – en institution for arbejdsmarkedsefterretninger. POEA overvåger
forskellige arbejdsmarkeder og undersøger udviklingen
af indvandringspolitikken i forskellige lande. Medarbejdere rundt om i verden sender besked hjem til Filippinerne om, hvordan arbejdsmarkedet ser ud, hvilke fag,
der mangler arbejdskraft. Derefter oprettes der kurser,
der specifikt retter sig mod de enkelte lande, for eksempel at der mangler sygeplejersker i Norge. Kurserne er
obligatoriske.

Læs bogen
Selv om de mange filippinere nogle steder er synlige i
gadebilledet her i landet, er det ikke en gruppe, vi hører
meget til, måske fordi de er stilfærdige og sjældent optræder i medierne i forbindelse med optøjer. Filippinerne er heller ikke et land, der er et udpræget turistmål
for danskere, og generelt ved vi ikke meget om dem.
Hvorfor kommer de hertil? Hvilket sprog taler de?
Hvad er karakteristisk for deres kultur? Hvad er det
med det med den au pairordning?
Danske unge har også udlængsel, og mange rejser ud
for at se verden og opleve andre kulturer. Men det er
vanskeligt at forestille sig, at vi skulle sende vores unge
ud og forvente, at de ville sende deres løn hjem i årevis
for at vi kunne leve. Denne bog beskriver en kultur og
nogle levevilkår, som vi slet ikke kan forestille os. Man
får umiddelbart sympati for de kvinder, der portrætteres
og lyst til at vide mere.
Nina Trige Andersen: Profession: Filippiner, Kvinder på
arbejde i Danmark gennem fire årtier, Tiderne Skifter, 274
sider, 265 kr.

Red Barnets Børnerettighedspris til Aaja
Chemnitz Larsen, børnetalsmand i Grønland

Kort Nyt
Af Tove Krag

www.stopspildafmad.dk

Tillykke til Selina Juul, grundlægger af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, som har fået
Nordisk Råds miljøpris
Nordisk Råds prestigefyldte natur- og miljøpris på
350.000 DKK gik i år til Selina Juul, som vi også tidligere har skrevet om her i Kort Nyt.
Danske Selina Juul startede i 2008 forbrugerbevægelsen Stop Spild af Mad med fokus på de 540.000 ton
mad, som årligt går til spilde alene i Danmark, og som
koster danske forbrugere omkring 16 milliarder kroner
årligt.
I begrundelsen for tildelingen af prisen fra Nordisk
Råd hedder det blandt andet, at „hendes indsats kan
ikke overvurderes“ og „Selina Juuls vedvarende fokus
på madspild – i samarbejde med andre interessenter –
har ført til en reduktion af madspildet i Danmark. Hun
har med kreativitet, entusiasme og hårdt arbejde bidraget til at reducere menneskers negative fodaftryk i naturen.“
Og det hedder videre, at „vi lever i en verden hvor 1
milliard mennesker sulter, og hvor 1,3 milliarder ton
mad smides ud hvert eneste år.“
www.norden.org og www.stopspildafmad.dk

Red Barnet har tildelt Aaja Chemnitz Larsen sin
Børnerettighedspris 2013 for hendes store indsats for
at udbrede kendskabet til børns rettigheder både hos
børn og voksne i Grønland.
Som børnetalsmand har Aaja Chemnitz Larsen fra
sin tiltræden i 2012 gjort børnene selv opmærksomme
på, at de har ret til at blive hørt og til at vokse op i
gode, trygge rammer. Hun har råbt højt om mange
børns meget svære vilkår i Grønland, og hun har indprentet politikere, kommuner, lærere og forældre, at
de skal huske at inddrage børnene, når de tager beslutninger, som har indflydelse på børnenes liv.
„Børn er de klogeste mennesker, når det gælder deres eget liv og hverdag, og som voksne skal vi lytte til
dem og ikke mindst tænke på, at de er fremtiden,“ siger Aaja Chemnitz Larsen. „Børn har brug for, at
voksne tager dem alvorligt – ikke mindst i Grønland,
hvor mange børn lever i socialt belastede familier.“
Hun er Grønlands første børnetalsmand og har siden sin tiltræden i 2012 allerede været med til at
skabe væsentlige forbedringer for børn og unge i
Grønland, fx har hun arbejdet hårdt for, at Grønlands
regering nu sikrer en separat institution for børn og
unge kriminelle, ligesom hun er hovedkraften bag en
sms- og chatrådgivning. Siden åbningen af børnerådgivningen den 1. oktober 2012 har der været flere
end 200 henvendelser fra børn og unge med problemer i hjemmet eller i hverdagen.
Red Barnets Børnerettighedspris på 30.000 kr. ud-
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deles årligt til „en person eller en forening, der har
gjort noget særligt for børn og børns rettigheder.“ Således var Bedsteforældre for Asyl årets prismodtager i
2008.
Kristeligt Dagblad 11.11.13 og www.redbarnet.dk

mod havets økosystemer.
Det anslås, at der i 2010 blev solgt 98,6 milliarder
plasticbæreposer på det europæiske marked svarende
til, at hver EU-borger årligt køber 198 poser.
http://ec.europa.eu/danmark 6.11.13

Somaliske mødre bygger bro til børn
Mirka Mozer, leder af Indvandrercentret i Blågårdsgade 4 på Nørrebro, har modtaget en million kroner
fra TrygFonden til en videreudbygning af succesprojektet „Somaliske mødre bygger bro“, som retter
sig mod handicappede børn samt unge drenge i somaliske familier.
Siden 2012 har Indvandrerkvindecentret med støtte
fra TrygFonden rekrutteret og uddannet 18 somaliske
mødre som brobyggere mellem isolerede somaliske
kvinder og det omgivende samfund. Målet er dels, at
flere somaliske børn og unge vil tage del i særlige tilbud for autister og for børn med ADHD, dels at færre
af deltagernes børn opsøger kriminelle fællesskaber.
Baggrunden for projektet er det faktum, at mange
somaliske kvinder har vist sig at frygte systemet så
meget, at de isolerer sig af angst for sanktioner og
krav fra kommunen. For at opbygge tillid hos denne
udsatte gruppe somaliske mødre, er det vigtigt, at de
bliver mødt af ligesindede med samme køn, etnicitet,
sprog og religion.
Brobyggerne står for at tage kontakt til og besøge
kvinderne og at arrangere fælles oplægsaftner, hvor
svære og tabubelagte emner sættes til debat.
Kristeligt Dagblad 4.11.13 og www.trygfonden.dk

Tænk på miljøet – EU til kamp mod plasticposer
EU-Kommissionen har vedtaget et forslag, der skal få
medlemslandene til at mindske deres brug af tynde
plasticposer. De egenskaber, der gør disse poser til en
kommerciel succes – lav vægt og god holdbarhed –
har også været medvirkende til deres spredning i miljøet, hvor de ophobes, især som affald i havet. Dette
affald anerkendes i stigende grad som en global udfordring og som en stor trussel både for fisk og fugle og

„Ø“ af plasticskrald

Fra årsrapporten 2013 om verdens befolkning

Man gjorde et barn fortræd – om børnebrude
At tvinge børn til at blive gift er brud på deres
menneskerettigheder. Det står tydeligt i både FN’s
børnekonvention og i kvindekonventionen. Alligevel
giftes hver tredje pige i udviklingslandene væk, inden
hun fylder 18 år. Det fremgår af den årlige befolkningsrapport – State of The World Population Report 2013 –
som udgives af UNPFA, FN’s Befolkningsfond.
Og barneægteskab fører til afbrudt skolegang, seksuelle overgreb, tidlige graviditeter, dårligt helbred,
dårlige indtjeningsmuligheder, dårlige fremtidsudsigter og et liv i fortsat fattigdom.
Den mest almindelige dødsårsag for 15 – 19-årige
piger i udviklingslandene er komplikationer i forbindelse med graviditet eller fødsel. Gravide piger på 14
år eller endnu yngre udgør ifølge rapporten 2 millioner
af de 7,3 millioner under-18-årige, der hvert år føder i
udviklingslandene.
I sin kronik „Gift som barn – mor som teenager“ i
Politiken 4.11.13 skriver Pernille Fenger, chef for
UNPFA’s nordiske kontor, at „verdens regeringer har
givet FN et klart mandat til at arbejde for pigers rettigheder.“ Og videre: „Sammen med lokale regeringer og
andre FN-organisationer arbejder UNPFA for at oplyse om de fatale konsekvenser af barneægteskab, tidlig graviditet samt andre harmfulde traditioner som for
eksempel pigeomskæring. Det er vores håb, at pigers
rettigheder kommer øverst på dagsordenen, når verdens regeringer skal formulere post-2015-målene for
kommende årtier. Ikke for vores skyld, men for Ghada
og Tehani og de millioner af andre piger i udviklingslandene, der stadig ikke har ret til at bestemme over
deres egen krop og deres eget liv.“
Politiken 4.11.13 og www.unpfa.org
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Endnu en kvindelig rollemodel likvideret i
Helmand
For tredje gang inden for 2 måneder blev en kvindelig
politiløjtnant i begyndelsen af september myrdet i
Helmandprovinsen, hvor mange danske soldater har
været udstationeret. Kvinden, den 38-årige Bibi Negarah, blev ved højlys dag skudt i halsen af to mænd
på en motorcykel, som tilsyneladende ventede på hende, da hun satte sig ind i sin bil for at tage af sted på
arbejde i politiets hovedkvarter i provinshovedstaden
Lashkar Gah. Gerningsmændene er ikke fundet, men
myndighederne peger på enten taleban eller kræfter i
den omfattende opiumsindustri, der dominerer Helmand.
I juli blev to andre kvindelige betjente likvideret
under næsten samme omstændigheder i Lashkar Gah,
der normalt anses for at være det sikreste sted i Helmandprovinsen, og indtil nu er knap 10 % af den samlede kvindelige politistyrke i området blevet ramt.
Taleban havde inden mordet telefonisk advaret Bibi
Negarah om, at hver tredje måned vil en kvinde i politistyrken blive ramt. Kvinderne bliver ofte også truet
af medlemmer i deres egen familie, som finder det
nedværdigende for familien, at en kvinde arbejder
uden for hjemmet og oven i købet med et så højprofileret job. Bibi Negarah forsørgede foruden sin egen
familie også sin brors familie, efter at han var blevet
lammet af skud.
Politiken 17.9.13

Afghansk kvindelig graffitimaler sætter kvinder ind i bybilledet

elever over hele landet i graffitikunst og samtidigt fortælle om vilkårene for en gadekunstner i et krigshærget land som Afghanistan.
Shamisa Hassani har en tro på, at kunst kan ændre
et samfund. „De fleste afghanere tager ikke på kunstmuseer og gallerier. Med gademalerierne bringer jeg
kunsten ud til dem, og på den måde kan alle få øje på
mit budskab,“ siger hun, „situationen for kvinder i Afghanistan er stadig problematisk. Mange kvinder lever
et indskrænket liv og har ikke mulighed for at gøre, som
de vil. Det er, som om man har glemt, at de eksisterer.
Jeg siger: Kvinderne er her stadig, og de er stærke.“
I sine graffitimalerier har Shamisa Hassani udviklet
en personlig stil og en tydelig signatur med store
skarptskårne silhuetter af kvinder i lyseblå burkaer
med ansigtet dækket helt til bag det karakteristiske net.
„Jeg har ændret kvindernes form og har givet dem brede, skarpe skuldre og talje, og de er større, end kvinder
er i virkeligheden. Jeg maler dem altid i bevægelse og
handlekraftige, de danser eller kigger rundt. For mig
udtrykker de en positiv forandring, og jeg håber, de
kan få afghanerne til at ændre syn på kvinder. Jeg bringer kvinden tilbage i det afghanske samfund,“ siger
Shamisa Hassani. „For mig at se er burkaen ikke det
største problem, vi har som kvinder i Afghanistan i
dag. Vi har andre og større problemer, og det vil ikke
løse dem, at vi tager burkaen af.“
Shamisa Hassani er i dag ansat som kunstlærer ved
universitetet i Kabul, men hun tager stadig ud for at
male graffitti i Kabuls industrikvarterer og for at udsmykke facaderne i de mange forladte bygninger.
Kristeligt Dagblad 7.10.13

Den 25-årige Shamisa Hassani blev fascineret af graffitimaleriet under en workshop på universitetet i Kabul for tre år siden. Her fik hun idéen til at male på
nogle af byens utallige ødelagte mure for at „viske de
dårlige minder om krigen væk og erstatte dem med
glade farver.“

Congolesisk nonne har fået Nansen-prisen,
verdens største flygtningepris

Ét af Shamisa Hassanis graffittimalerier

Angélique Namaika med én af sine unge kvinder

I oktober var hun i Danmark for at undervise skole-

Søster Angélique Namaika har vundet den prestigefyldte Nansen-pris, som uddeles af FN, for sin hjælp
til kvinder og piger, som er blevet tvunget til at flygte
fra deres hjem.
Angélique Namaika arbejder til daglig i de mest øde

egne af DRCongo, hvor hun hjælper ofre for bortførs-
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ler, tvangsarbejde og voldtægter, som typisk er forårsaget af LRA, Lord Resistance Army. Det er for dette arbejde, hun nu har opnået anerkendelse af FN.
I sin begrundelse for tildelingen af Nansen-prisen
sagde António Guterres, FN’s Flygningekommissær, at
„Søster Angélique arbejder utrætteligt for at hjælpe
kvinder og piger, som er ekstremt sårbare på grund af
traumer, fattigdom og fordrivelse. Udfordringerne er
massive, men det gør kun hendes arbejde endnu mere
bemærkelsesværdigt. Intet kommer i vejen for hendes
arbejde.“
Søster Angélique måtte selv flygte i 2009 på grund
af volden i hendes by Dungu, og i dag hjælper hun
mere end 2.000 kvinder med at samle deres liv op og
skabe en tilværelse efter rædslerne, de har været udsat
for. Det gør hun ved at hjælpe dem med fx at starte en
lille forretning, lære et fag eller ved at få dem tilbage i
skolen.
Med Nansen-prisen følger foruden hæderen 100.000
USD, som vil blive brugt til et projekt, som både modtageren af prisen og FN mener, komplimenterer
modtagerens arbejde.
Nyhedsbrev fra www.menneskeret.dk 1.10.13

Danmark sakker langt bagud i ligestilling
De nyeste statistikker fra World Economic Forums
ligestillingsrapport „Global Gender Gap Report
2013“ viser, at Danmark fortsat rykker nedad i placering, hvad angår mænds og kvinders muligheder på
arbejdsmarkedet.
Således ligger Danmark som nummer 80 af 136
lande med hensyn til antallet af kvinder i lederstillinger og som nummer 39 i statistikken for ligeløn.
Samlet set går Danmark fra at være nummer syv i
2012 til at være nummer otte i dette års rapport –
overgået af alle vore nordiske naboer samt af Filippinerne, Irland og New Zealand.
Nina Smith, professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand, er
ikke spor overrasket: „Vi har et selvbillede af, at vi er
meget ligestillede. Det er vi også politisk set og i uddannelsessystemet, hvor kvinder klarer sig langt bedre
end mænd. Men når kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, sker der en kolossal ændring,“ siger Nina
Smith.
Politiken 25.10.13 og www.weforum.org

Foto: Tove Krag

Kvinfos Ekspertdatabase kåret som et af EU’s
„best practices“

Udlændinge vejleder udlændinge
Foreningen Udlændinge vejleder Udlændinge, UVU,
blev stiftet i sommeren 2013 som hjælp til som udlænding „at navigere i det danske uddannelsessystem“
både hvad angår studievalg, forhold under studiet og
muligheder efter endt studium.
Foreningen har hjemsted i VerdensKulturCentret,
Nørre Allé 7 på Nørrebro i København, og yderligere
information fås ved at kontakte UVUs formand, Mary
Conosolata Namagambe enten pr. telefon på 2239
6362 eller mail mary.n@uvu.dk
Se mere på www.uvu.dk

Prisen blev givet for Ekspertdatabasen som et redskab, der fremmer kvindelige eksperter i medierne. I
EU udgør kvindelige eksperter kun 24,4 % af mediernes eksperter til trods for, at flere kvinder end mænd
tager længerevarende uddannelser ifølge et studie
foretaget af den engelske forsker Karen Ross for
European Institute for Gender Equality.
KVINFOs Ekspertdatabase er også brugt som skabelon for opbygningen af tilsvarende databaser kaldet
„Who is She“, som rummer kvindelige eksperter i
Mellemøsten, og som dermed bidrager til at synliggøre kvinders professionelle kompetencer i den offentlige sfære. Disse databaser opbygges i et samarbejde mellem KVINFO og partnere i Libanon, Jordan,
Palæstina, Ægypten, Marokko og Tunesien.
I alt kårede EU 14 europæiske „best practises“,
heriblandt også ORF, den østrigske public service kanal, som blev udpeget på grund af kanalens
ligestillingspolitik.
www.kvinfo.dk
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Afsender: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Vesterbrogade 10,2. 1620 København V

Kalender
3. december kl. 17 – 18:30 Lysgudstjeneste for verdens flygtninge
ved biskop Peter Skov-Jakobsen
i Vor Frue Kirke i København
4. december kl. 15 – 17:30 DIIS seminar „Drømmen om et andet Iran?
Filmen Sepideh i dialog med Janne Bjerre Christensen.“ DIIS, Østbanegade 117,
København Ø. Gratis adgang med forudgående tilmelding på event@diis.dk
15. december kl. 14 Julekoncert til fordel for Reden International i
Vor Frue Kirke, København med Hovaldts Ensemble og mezzosopran
Andrea Pellegrini som årets solist samt kulturminister Marianne Jelved som taler.
Entré 100 kr.
29. december kl. 19 Lysfest imod mørklægning.
En demonstration uden taler, bannere og musik arrangeret af
initiativet Nej tak til den nye Offentlighedslov.
I København på Christiansborg Slotsplads, i Århus på Rådhuspladsen,
i Odense i Flakhaven, i Aalborg i Jomfru Ane Parken på Havnefronten,
i Randers på Rådhustorvet og i Skanderborg foran Kulturhuset.
Se www.skrivunder.net/nej_tak_til_den_nye_offentlighedslov.dk
14. januar kl. 19:30 Fred i Liberia, et offentligt møde arrangeret af
Skive-Kredsen. Sted: Resen Sognehus.
8. marts Kvindernes internationale Kampdag. Kvindefredsligaen er medarrangør
af 8. marts-initiativets demonstration i København. Se www.8marts.dk
8. marts Skive-Kredsen arrangerer et offentligt møde i samarbejde med
Skive Bibliotek og foreningen Kultur på Tværs. Program følger
8. marts kl. 15 – 18 Kvindefredsligaens Skivekreds
markerer dagen. Se program og sted på www.kvindefredsliga.dk
21. marts kl. 14 – 16 FN’s Internationale Dag mod Racisme,
Skive-Kredsen uddeler løbesedler på Rådhustorvet og på Gågaden i Skive
25. marts Skive-Kredsen arrangerer et offentligt møde om „Kvisten“ i Viborg.
Sted: Resen Sognehus.
5. april Landsmøde i Kvindefredsligaen. Nærmere oplysninger
på www.kvindefredsliga.dk
1. – 3. maj Europæisk Kvinder i Sort–konference i Leuven, Belgien.
Nærmere oplysninger gerdg@mail.dk og tilmelding miekedevreede@hotmail.com
12. – 15. juni Nordisk Forum 2014 i Hyllinge/Malmø,
hvor Kvindefredsligaen deltager. Se mere på www.nf2014.org
12. – 15. juni Folkemødet på Bornholm. Kvinder i Sort og Kvindefredsligaen deltager
Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden klokken 16:30 – 17 i København. Se nærmere om tema
og sted på www.kvinderisort.dk eller på Facebook
Bedsteforældre for Asyl demonstrerer regelmæssigt foran asylcentrene Kongelunden og Sandholm samt på
Grønttorvet i Odense. Se nærmere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

