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Romakvinder og -piger i Serbien – de allermest usynlige
Romakvinder og -piger er de allermest usynlige i de officielle statistikker og den offentlige debat,
fastslår det serbiske romakvindecenter, Bibija, i Beograd, som Kvinde til Kvinde har besøgt i juni 2014.
Bibija er en del af et netværk af kvinderettigheds- og krisecentre for romaer i Serbien. Netværket blev
dannet i 2004 og består i dag af 25 foreninger og centre, der arbejder sammen om at yde krisehjælp til
ofre for vold og overgreb, at dokumentere vilkårene for romakvinder og -piger i landet, sikre deres
rettigheder, understøtte skolegang og uddannelse samt stimulere til aktiv deltagelse i beslutningsprocesser
på alle niveauer i det politiske liv.

Kvindelige romaaktivister er stærke rollemodeller
Centrene er hovedsagelig bemandet med frivillige medarbejdere og aktivister– både kvinder med romabaggrund og serbiske kvinder. Det betyder, at centrene med deres aktiviteter kan nå helt ud i selv de mest
isolerede og udsatte romabosættelser – netop der, hvor behovet for hjælp er størst.
Det betyder samtidig, at man kan sikre, at romakvinderne selv kommer til orde, og derved kan man levere
reel dokumentation i kontrast til de officielle rapporteringer om kvindernes behov.1) Og det betyder
måske ikke mindst, at medarbejdere og aktivister fra centrene i kraft af deres personlige engagement
bliver modeller, der både giver kvinderne mod til at tage hånd om deres egen situation og et håb for deres
fremtid.

Oversvømmelserne i Serbien i foråret 2014
Under vores besøg på Bibijas kontor fik vi foruden informationer om netværkets aktiviteter kendskab til,
hvorledes de voldsomme oversvømmelser i Serbien ikke mindst er gået ud over de mange romabosættelser, der typisk er placeret under broerne over landets store floder. I mange tilfælde har det efterfølgende hjælpearbejde oven i købet forfordelt de mest nødstedte: romaerne. Bibijas beretning understøttes af en international rapport, der beskriver forholdene efter oversvømmelserne.2) Her påpeges, at blandt
romaerne er ikke mindst de enlige romakvinder presset ud i en meget vanskelig situation.

Kvinderne – de usynlige kulturbærere
En af de serbiske medarbejdere fra Bibija endte sin beretning med at fremhæve skønheden, som man
også finder, hvis man tør bevæge sig ud i de fattige bosættelser, hvor den traditionelle romakultur med
fortælling og sang netop er bevaret, ikke mindst båret af kvinderne – uden skolegang, men i kraft af
dyrekøbte erfaringer fra livets skole og overleveret af mødre og bedstemødre.
Tak også til Bibija for at synliggøre denne side af de serbiske romakvinders liv.
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Du kan støtte vores arbejde for romakvinder i Serbien
reg: 1551 konto: 067 90 70
1)
ROMA WOMEN SPEAK OUT. Shadow report for the Committee on the Elimination of discrimination against Women
(CEDAW Committee) to be considered at its 55th session (8-26 July, 2013). Submitted on behalf of the organisations –
members of „Roma Women’s Network of Serbia“
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EU, FN og World Bank Group: Serbia Floods 2014

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Hvem?
Kvindefredsligaen er den danske afdeling af Women’s International League for Peace and Freedom,
som har sektioner i 33 lande.

Hvad?
Vi arbejder mod krig og vold og for fredelig løsning af konflikter ud fra et kvindeperspektiv.
Aktuelle aktiviteter:
– vi arbejder på gennemførelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325, der handler om kvinder,
fred og sikkerhed i krigs- og konfliktområder. De lande, der sammen med Danmark har
implementeret resolutionen, forpligter sig til dels at sikre at kvinder er med på alle niveauer i forebyggelse af krig, ved fredsforhandlinger og ved genopbygning og dels at sikre piger og kvinder mod
vold og seksuelle overgreb
– vi arbejder for nedrustning og afskaffelse af alle former for masseødelæggelsesvåben, både nationalt
og internationalt
– vi støtter kvindekrisecentre på Balkan herunder kvindecentre for romaer via vores Kvinde til Kvinde
- indsamling.
– vi samarbejder med kvindefredsnetværket Kvinder i Sort både i Skive og København
– vi samarbejder med andre organisationer og netværk for en anstændig asylpolitik
– vi samarbejder med 8. marts-initiativet for en kriminalisering af køb af seksuelle ydelser
– vi samarbejder med andre fredsorganisationer under paraplyen fredsministerium.dk

Hvor?
Kvindefredsligaen arbejder landsdækkende med hovedkontor i København. Vi har kredse i Kolding,
Skive og Århus.

Medlemskab:
Enkeltmedlem kr. 300, husstand kr. 350, pensionister, arbejdsledige og studerende kr. 210.

Se mere på www.kvindefredsliga.dk
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