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Ligablik på kvinder og asyl

Kvindernes Internationale
Liga for Fred og Frihed
Formålsparagraf
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.

I 2009 opnåede 477 kvinder og 899 mænd ifølge integrationsministeriets årsopgørelser asyl i Danmark, det vil sige næsten dobbelt så mange mænd som kvinder. I 2010 ses en tilsvarende tendens. Tallene er i sig
selv tankevækkende, men tankevækkende er det også, at af de kvindelige flygtninge, som overhovedet når frem til Danmark, får procentvis
flere asyl end af mændene. Kønsaspektet har hidtil været upåagtet i den
danske asyldebat, og kvinder og asyl er derfor hovedtema i dette nummer.
fred & friheds læsere er næppe i tvivl om, at asylspørgsmålet ligger
Kvindefredsligaen stærkt på sinde. Danmarks inhumane flygtningepolitik, forholdene i de danske asylcentre og de menneskeskæbner, der i
årevis lever med asylsystemets nedbrydende konsekvenser for sjæl og
krop, er blevet belyst i både artikler og interviews i bladet gennem de
seneste år, om muligt med fokus på kvindernes situation. Konsekvenserne af krig i form af flygtninge, fattigdom, menneskehandel og prostitution er hovedtemaer i fredsarbejdet, ikke mindst hvad angår krige og
konflikter, som Danmark har en aktiv andel i.
Mange af vores asylansøgere kommer hertil fra netop disse konfliktområder. I øjeblikket er således tilstrømningen af flygtninge fra Afghanistan langt den største, og alene i 2009 kom 1.059 ud af det samlede
antal asylansøgere på 3.855 fra Afghanistan.
Vi ved, at kvinder og børn udgør hovedparten af ofrene i krig og konflikt, men dette afspejler sig ikke i integrationsministeriets tal for tildelte opholdstilladelser. Forklaringerne må søges i mange led. Michala
Bendixen fra Komitéen Flygtninge under Jorden peger i sin artikel Asyl
– mest for mænd? på, hvordan såvel FN’s flygtningekonvention fra
1951 som den danske asylprocedure er udarbejdet med traditionelle
mandeproblemer for øje, medens kvindernes særlige kønsrelaterede
problemer ikke er indarbejdet i hverken konventionen eller i asylproceduren.
Rystende og tankevækkende er den iranske asylansøger S. F.’s beretning Ti år i det danske asylsystem. Hendes historie eksponerer kvinders
vilkår som asylsøgere. Og hendes bitre erfaringer munder ud i den konklusion, at kvinder bør tilbydes positiv særbehandling i asylsystemet:
ikke mindst skal deres sager øverst i sagsbehandlernes bunker.
FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har allerede gjort det
klart, at asylpolitik ikke er kønsneutral, og har i samarbejde med European Women’s Lobby, EWL, udgivet retningslinjer for procedurer ved
asylbehandling af kvinder.
Myndighederne skal med andre ord være specielt opmærksomme på
kvindelige asylansøgeres behov, men også blandt kvinder kan der være
tale om forskellige behov. Og tankevækkende nok i relation til regeringens asylpolitik: Er du enlig mor og muslim, er din chance for asyl i
Danmark den allerringeste.
Redaktionen
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mulighed for at beskæftige mig med andre kvinder og deres problemer og derved i et større perspektiv erfare, hvordan kvinders problemer er ens verden
over.
Når du spørger mig om, hvad der karakteriserer kvinders liv som asylansøgere, vil jeg sige, at sprog - eller
rettere manglende sprogkundskaber - er
det største problem for de fleste. Kvinderne er generelt dårligere uddannede
end mændene og har også haft færre
chancer for at lære fremmedsprog. Når
de ikke kan tale andre sprog - jeg tænker især på engelsk – er det vanskeligt
at tage kontakt til andre mennesker, der
kan vejlede dem mht. deres asylsag. Og
når man ikke får nogen advokat eller
anden form for officiel vejledning, når
man søger om asyl, bliver man henvist
til passivt at afvente systemets gang.
Man aner jo ikke, hvordan man selv
skal gribe sin sag bedst muligt an. Ved
heller ikke, hvornår man bliver indkaldt
til interviews, og hvornår der kommer
svar. Jeg kan slet ikke forestille mig,
hvordan jeg selv skulle have klaret mig
igennem alle disse år, hvis jeg ikke efterhånden havde fundet nogen at tale
med om min sag.
Håbet er som et lys, der svinder mere og mere.
Samtidig er mange flygtningeEn korridor til værelserne i Center Kongelunden.
Foto: Gerd Gottlieb
kvinder fra kulturer, hvor de som kvinder er vant til at komme i anden række
og ikke har haft de samme rettigheder som deres
Interview og bearbejdning ved Gerd Gottlieb
mænd. Jeg har fulgt mange kvinder, som jeg tror, ville
have fået asyl, hvis deres sag var blevet fremlagt på
En af kvinderne i kvindegruppen i Center Kongelunden rigtige måde, men som i stedet er blevet passive
den er den iranske journalist S.F., som ankom til Danofre, bundet af deres egen kultur, fordi de hverken har
mark i 2000 sammen med sin datter på 16 år. Redakevnet eller har turdet række ud efter vejledning i den
tionen har bedt hende fortælle om livet i asylsystemet
nye kultur. Nogle lod sig udnytte i stedet. Jeg husker
set i kvindeperspektiv. Interviewet, der er foregået på
mange mænd, der sværmede rundt om kvindecentret
engelsk, er foretaget ganske få dage efter, at S.F. omsifor at tilbyde såkaldt ”hjælp” med ægteskab som modder fik Flygtningenævnets anerkendelse af hendes
ydelse. Nogle af de kvinder, der fik afslag på deres
beskyttelsesbehov som politisk forfulgt – dvs. tilkenasylansøgning, så ingen anden udvej end at tage imod,
delse af asyl efter Udlændingelovens § 7 stk. 1. Det
og det fik næsten altid tragiske følger. Det har været
skulle tage 10 år.
slemt at følge med i, hvordan disse kvinder endte i
den samme slags undertrykte og voldelige forhold,
Kvinder er dobbelt undertrykt
som de netop var flygtet fra.
Jeg ankom sammen med min datter til Danmark i
Det er også sværere for kvinderne at komme væk
2000, hvor jeg søgte asyl. Efter en uge i Center Sandfra isolationen i centrene og opleve noget nyt til afholm fortalte de mig, at jeg skulle flytte til et andet
veksling eller måske finde sort arbejde. Som kvinde
center ved navn Fasan, udelukkende for kvinder og
bliver man nødt til at være mere forsigtig på grund af
børn. Det blev jeg først urolig og ophidset over, idet
sit køn. Der er med andre ord ikke så mange mulighejeg forestillede mig, at jeg skulle igennem et nyt helder for at få indhold i hverdagen som for mændene.
vede som i mit hjemland, hvor man i alle livets forOg livet bliver så hårdt for dem – især for dem, der må
hold adskiller kvinder og mænd. Men efter få dage
blive i systemet i så mange år som jeg selv og min
blev jeg glad for det center, netop fordi det gav mig
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datter. Som kvinde har man et ekstra beskyttelsesbehov og burde få sin sag fremmet, fordi man er særligt sårbar i asylsystemet og dobbelt undertrykt.

Tabt ungdom
Det var et stort chok for min datter at blive 18. Fra den
ene dag til den anden ændrede livet sig. Normalt betyder denne alder nye muligheder, men i asylsystemet er
det modsat, mulighederne lukkes ned. Min datter gik i
asylskole i de første ca. to år, indtil hun blev 18, så stoppede undervisningen, uden at hun havde fået nogen afgangseksamen. I stedet for skole var hun nu henvist til
kortere kurser f.eks. i IT i Kulturhuset 1. Det er begrænset, hvor langt man kan nå på disse kurser, og det førte
ikke til en rigtig uddannelse. I dag er der nogle få
uddannelsesmuligheder for unge, men det var der ikke
for hende. Hun var heller ikke glad for at gå på kurserne. De mandlige kursister var langt i overtal, og mange
af dem bar deres hjemlands syn på en ung køn pige, der
færdes alene, med sig. Jeg havde lært hende at passe på
sig selv, men det var alligevel meget hårdt for hende.
Hun kunne heller ikke længere gå i Røde Kors’ fritidsklub, men måtte bare se på, når de lidt yngre børn
og unge kom ud på ture. Personalet trøstede med at
sige, at hun havde familie, idet hun havde mig - en
mor. Men hvilken mor? Moderen var asylansøger,
havde ingen penge at tilbyde til aktiviteter, smart tøj
og lidt sjov - jeg kunne ikke se, at hun havde en mor i
mig. I disse år var hun meget isoleret. Som pige var
det ekstra svært for hende at komme nogen steder, og
hun havde kun få veninder, der ofte flyttede ud af centret igen. Der var ingen chancer for at få danske venner, og hun har den dag i dag aldrig været i et dansk
hjem. At være ung er at være i kontakt med sin samtid. Men min datter havde ingen samtid ud over asylsystemet, og hun fik derfor frataget sin ungdom. Som
asylansøger har man ingen ret til at vælge sit liv. Hvor
længe kan man klare det uden at vide noget om sin
fremtid? Et, to, tre ….10 år? Jo længere man sidder
fast i systemet, des længere væk glider fremtiden. I
begyndelsen kunne jeg godt tale med hende om det
liv, som hun måske ville få i Danmark, men efterhånden kunne hun jo ikke tro på de ting, jeg havde sagt
tidligere. Jeg var ikke i stand til at give hende håb. Det
er som et lys, der svinder mere og mere. Hun kunne
ikke tænke på morgendagen, men måtte nøjes med at
leve dag for dag. Det var ikke Iran, der forhindrede
hende i at udvikle sig til en selvstændig kvinde. Det
var det danske asylsystem, der forhindrede hende i
det.

Tabt kontakt
Jeg kom efterhånden til at lide af forskellige sygdomme både fysisk og psykisk og blev indlagt. Det førte
til, at jeg i 2005 fik besked på overflytning til Kongelunden, der er et center for syge asylansøgere. Men

min datter fik ikke lov til at følge med. Tværtimod hun blev overflyttet til Sandholm, som ligger endnu
længere væk fra Kongelunden. Her kom hun til at bo
på værelse med tre andre kvinder, og nu skulle hun
selv melde sig hos politiet to gange om ugen og forklare, hvorfor hun ikke ville rejse frivilligt tilbage til
Iran. For at skåne mig i min svage tilstand fortalte min
datter mig i begyndelsen ikke, at hun var flyttet. Men
efter et par måneder gik det alligevel op for mig, og
det blev et nyt chok for os begge at erkende, vi nu var
dømt til at leve adskilt. Det kostede et klip på et gråt
klippekort, dvs 96 kr. tur/retur, hvis vi skulle besøge
hinanden, og det havde vi kun sjældent råd til. Jeg
kunne ikke få hende overflyttet, selvom alle - selv politiet – efterhånden syntes, at det var urimeligt med
vores adskillelse. Men nej, Udlændingeservice nægtede kategorisk.
Først for ganske få måneder siden – efter næsten 4
års liv hver for sig - er det lykkedes mig at få en plads
til hende på Kongelunden. Hun har lidt meget under
livet i Sandholm, hvor der ligesom på kurserne var enlige mænd i uendelige rækker. Det var desuden et stort
pres for en ung pige med så stort et hjerte som min
datter at skulle leve adskilt fra sin syge mor, som hun
selvfølgelig nærede omsorg for - ikke mindst i den periode, hvor jeg blev behandlet for cancer. Og til hvilken nytte? Vi blev efter denne adskillelse bange for at
tale med hinanden, og samtalen forstummede derfor
efterhånden mellem os. Vi ønskede at skåne hinanden
for vores lidelser, og havde heller ikke meget at tale
om i forhold til vores tomme tilværelser.

Tabte kvinderoller
Som du kan høre, har jeg mistet min rolle som mor,
men efterhånden kunne jeg heller ikke få lov til at
være en søster eller bare en veninde for min datter. Jeg
er rippet for alle roller, heller ikke mit forhold til min
mand og min søn, der begge er i Iran, kan jeg være
sikker på efter alle disse år, hvor det har været farligt
for dem at opretholde kontakten med mig.
10 års venten i asylsystemet har været min betaling
for at få opholdstilladelse. De ti år blev som et mareridt: Ingen ser mig. Ingen svarer mig. Ingen tror på
mig. Alle vasker de deres hænder og går forbi mig.
Jeg lider af et tilbagevendende syn, hvor jeg ser den
lange korridor uden for mit værelse her på Kongelunden. Jeg ser den, som den plejer at se ud - med cykler
og hvad der ellers står uden for dørene. Men alle løber
ud og væk. Kun jeg selv står ene tilbage. 10 år på denne måde blev prisen for min opholdstilladelse. Alligevel måtte jeg vælge sådan i forhold til det, der ville
have været endnu værre.
1

Kulturhuset: aktivitets- og undervisningscenter for
asylansøgere, tidligere på Christianshavn, nu Frederiksberg, drevet af Røde Kors
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FN’s
Børnekonvention

Artikel 14 - Frihed for tanke, samvittighed og
religion
Barnets ret til frit at bestemme og praktisere sin tro.
Statens forpligtelse til at respektere undervisning i
denne tro.

De danske myndigheder har flere gange været i søgelyset for at overtræde flere af de konventioner, Danmark har underskrevet. Det gælder bl.a. Børnekonventionen fra 1989. Hvad står der egentlig i den? Red
Barnet har skrevet en kortfattet udgave af konventionen, og ud fra den har vi valgt de artikler ud, som vi
finder mest aktuelle i forhold til asyl- og flygtningebørn.
Artikel 1 - Definitionen på et barn
Børn er personer under 18 år, med mindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder.
(Den danske regering har fastsat 15 år som myndighedsalder i forbindelse med familiesammenføringer.)

Artikel 2 - Ligestilling og beskyttelse mod
diskrimination
Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse.
Landene skal beskytte børn mod alle former for diskrimination.

Artikel 4 - Opfyldelse af konventionens hensigter
Statens forpligtelse til at leve op til konventionens ord
og hensigter, herunder gennemføre nødvendig lovgivning.

Artikel 22 - Flygtningebørn
Statens forpligtelse til at sørge for særlig beskyttelse
af børn, som er flygtninge eller som søger flygtningestatus, og til at samarbejde med ansvarlige organisationer om beskyttelse og hjælp af flygtningebørn.
Artikel 23 - Handicappede børn
Det handicappede barn har ret til at modtage den bedste form for hjælp, omsorg og oplæring for at sikre
barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et
indholdsrigt og aktivt liv.

Artikel 26 - Social sikkerhed
Barnets ret til at nyde godt af social sikkerhed.

Artikel 27 - Levestandard
Barnets ret til en levestandard, der sikrer fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling. Forældrenes primære ansvar for at tilvejebringe denne og statens forpligtelse til at hjælpe.

Artikel 28 - Undervisning
Barnets ret til undervisning og statens pligt til at sikre,
at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis
for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig.

Artikel 5 - Forældrenes ansvar
Landene skal respektere forældrenes ansvar for at give
barnet den vejledning som er mest hensigtsmæssig for
dets evner og udviklingsmuligheder.

Artikel 29 - Undervisningens målsætning

Barnets ret til livet er statens forpligtelse til at sikre
barnets overlevelse og udvikling.

Samfundets ansvar for at sikre, at undervisningen er
med til at udvikle barnets personlighed og evner, at
den forbereder barnet til et aktivt liv som voksen,
fremmer respekten for menneskerettighederne og udvikler respekt for barnets egne kulturelle og nationale
værdier.

Artikel 9 - Forældres beskyttelse af barnet

Artikel 30 - Minoriteter

Barnets ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre det skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnets ret til at opretholde kontakt til begge forældre,
hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge. Statens forpligtelse til at genskabe en sådan kontakt, hvis
adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten.

Beskyttelse af børns ret til at leve i overensstemmelse
med deres egen kultur og til at praktisere deres egen
religion og deres eget sprog i lande, hvor de tilhører
etniske, religiøse eller sproglige mindretal.

Artikel 10 - Familiesammenføring

Statens forpligtelse til at gøre indholdet af denne konvention almindeligt kendt i offentligheden blandt både
voksne og børn.

Artikel 6 - Retten til livet

Barnets og forældrenes ret til frit at forlade et hvilket
som helst land og rejse ind i deres eget eller i et andet
land for at blive genforenet eller for at genskabe forældre-barn-forholdet.

Artikel 42 - Offentlighedens kendskab til konventionen

Fra Red Barnets hjemmeside www.redbarnet.dk
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Grænsekontrol
sættes over
børnerettigheder
I Danmark sættes grænsekontrol over børnerettigheder når det gælder asylbørn. Det viser sig, når man
ser nærmere på fx børnenes skolegang og familiernes
adgang til humanitært ophold – og når man sammenligner med børnenes forhold i vores naboland, Norge.

Af Kathrine Vitus, seniorforsker på SFI,
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Når et barn alene eller sammen med sin familie søger
asyl i Danmark eller et andet land, får det status som
det, vi i daglig tale kalder et asylbarn. Kategorien afspejler det dobbelte blik, det omgivende samfund ser
på barnet med. Et blik kigger mistroisk på endnu en
asylansøger, der har krydset grænsen til vores land. Et
andet blik ser inkluderende på barnet som et suverænt
individ med krav på beskyttelse og samme rettigheder
som alle andre børn. Den tvetydighed, kategorien
asylbarn altså rummer, betyder at asylbarnet kan tildeles forskellig status i de nationale asylpolitikker: som
primært barn eller som primært asylansøger.
Sammen med en norsk kollega har jeg analyseret
asylbørns status i henholdsvis Norge og Danmark. Vores arbejde viser, at det har stor betydning for børnenes liv, hvordan det politiske og administrative system
vægter barnet over for asylansøgeren. Og det står
klart, at i Danmark er asylbørn mere asylansøgere end
de er børn, ikke mindst når man sammenligner med
asylbørns status i det norske asylsystem.
Kategorien asylansøger er resultatet af en glidning i
den juridiske, sociale og politiske tilgang til mennesker, der søger om ophold i et andet land. Med FN’s
Flygtningekonvention af 1951 blev mennesker i denne
situation betragtet som flygtninge fra trusler i hjemlandet. Termen flygtning henviser altså implicit til, at
der er en legitim årsag til at flygte; at dette menneske
flygter fra noget.
Efter den kolde krigs afslutning og op gennem
1990’erne er betegnelsen flygtning imidlertid erstattet
af den mere administrative betegnelse asylansøger.
Asylansøgeren er et menneske, der ansøger om ophold, hvad enten det flygter fra noget, som giver krav
på ophold eller ej.
Dette sproglige og kategoriseringsmæssige skifte
hænger bl.a. sammen med ændringer i betydningen af

begrebet sikkerhed. Hvor flygtninge er mennesker
som gives sikkerhed, bliver asylansøgere – særligt efter 11. september 2001 – i stadig højere grad opfattet
som nogen, der kan true den nationale sikkerhed. I
Skandinavien knyttes asylansøgeres trussel tillige ofte
til vores velfærdssystem. Argumentet er, at systemet
er for generøst og sårbart og må derfor beskytte sig.
Sikkerhed i dag handler altså i højere grad om modtagerlandets sikkerhed end om asylansøgernes sikkerhed og beskyttelse.
Barnets status har også ændret sig op gennem det 20.
århundrede. Kulminationen på den udvikling finder vi
i FN’s Børnekonvention fra 1989, der sikrer børn individuelle rettigheder – bl.a. ret til skolegang og ret til at
blive hørt – og som søger at beskytte børnene fra såvel
deres egne familier som fra verden omkring dem.
Grundprincipperne fra Børnekonventionen er i et
vist omfang allerede indlejret i den skandinaviske velfærdsideologi. Men der er stor forskel på, hvordan konventionen har påvirket landenes lovgivning, og det har
bl.a. betydning for, hvordan vi behandler asylbørn.
I Danmark har vi godt nok ratificeret Børnekonventionen, men den optræder ikke i hverken Serviceloven
eller Udlændingeloven. Konventionen har haft en marginal rolle i asylpolitikken på trods af heftig kritik af
børns levevilkår i danske asylcentre. I den danske Udlændingelov er nøgleenheden familien, og hovedfokus
ligger på at opretholde familien som enhed, mens børnene ikke betragtes som enkeltpersoner med individuelle rettigheder.
I Norge forholder det sig noget anderledes. Børnekonventionen er en del af den norske menneskerettighedslov, og derfor er al lovgivning, der vedrører børn,
formuleret i overensstemmelse med konventionens
principper. Det betyder blandt andet særligt fokus på
barnets bedste, på barnets deltagelse og på ikke-diskrimination af asylbørn i forhold til alle andre børn i
Norge. For eksempel sætter den norske udlændingelov
af 2001 eksplicit tærsklen for at opnå opholdstilladelse lavere for asylbørn end for voksne.
Som følge af kravet om ikke-diskrimination bliver
asylbørn i Norge sendt ud i lokale børnehaver og folkeskoler. Målet er, at de skal lære norsk og blive integreret i det norske samfund. I Danmark siger Udlændingeloven, at asylbørn i skolealderen ”skal deltage i
særskilt tilrettelagt undervisning”. I praksis har det
betydet, at de modtager undervisning i særlige skoler
lokalt på centrene eller udenfor. På Sjælland kører
nogle asylbørn i bus op til to timer om dagen til og fra
skole.
På asylskolerne bliver børnene undervist i færre fag
og har færre timer ugentligt end børn i folkeskolen.
Undervisningen foregår på dansk, og kun nogle af
børnene modtager undervisning i deres modersmål.
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Men endnu vigtigere er det, at børnene ikke kan gå til
eksamen på asylskolerne. Siden 2009 har Dansk Røde
Kors forsøgt at få langt flere asylbørn ud i lokale folkeskoler, men de fleste asylbørn (ca. 80 %) går stadig
på asylskole.
Uden officielle skolemeritter og med undervisning
på et lavere niveau end andre børn i Danmark kan asylbørns skolegang i praksis give børnene dårligere muligheder for at fortsætte skole eller uddannelse i Danmark, hvis de skulle få opholdtilladelse. Og hvis de
bliver sendt hjem, kan de også være afskåret fra at
fortsætte skole eller uddannelse i deres oprindelseslande – både på grund af deres manglede meritter og
fordi de ikke taler sproget særlig godt.
Asylskolerne er et eksempel på, at vi i Danmark
ikke betragter asylbørn som børn, der i overensstemmelse med FN’s Børnekonvention har krav på de samme skoleforhold som danske børn. Asylbørns politiske
status som asylansøgere – underkastet særlige love og
regler og sat uden for de love som i øvrigt gælder i
Danmark – bliver altså vægtet langt højere end det
faktum, at de er børn som alle andre.
Et andet eksempel på forskellige politiske og menneskelige syn på asylbørn i Norge og Danmark er adgangen til humanitær opholdstilladelse. I Danmark er sygdomskriteriet det helt primære element i beslutninger
om at give humanitær opholdstilladelse. Der gives
altså primært humanitært ophold, hvis en eller begge
forældre er syge. Hvis et eller flere børn også er syge,
kommer forældrenes evne til at tage vare på børnene
også ind i billedet. Humanitær opholdstilladelse i
Danmark gives kun i 5 % af ansøgningerne og gives
for maksimum 2 år adgangen. Ofte får familierne dog
kun 6 måneder til at skabe sig et liv uden for centrene,
inden deres sag igen skal vurderes.
I Norge anvender man også et sygdomskriterium,
og myndighederne lægger også vægt på forældreevne
i sager om humanitær opholdstilladelse for familier.
Men derudover gælder et særligt tilknytningskriterium
for børnene, der skal tilgodese deres behov for stabilitet. Mange asylbørn har oplevet at flygte fra deres
hjem, og det norske system anerkender også de menneskelige omkostninger, det kan have for børnene at
blive sendt tilbage til deres hjemland. Derfor vurderer
man efter tre års ophold børnenes tilknytning til det
norske samfund gennem børnehave eller skole, legekammerater, fritidsaktiviteter og det norske sprog.
Hvis det vurderes, at barnet er meget knyttet til Norge,
giver myndighederne humanitær opholdstilladelse for
at undgå, at barnets liv og hverdag (igen) skal rykkes
op med rode. En opholdstilladelse af humanitære
grunde er permanent i Norge, men dog med færre sociale rettigheder end opnået ved almindelig opholdstilladelse. Hvis børnene får opholdstilladelse, følger
familien med.

Igen ses væsentlige forskelle i, hvordan børn betragtes, og hvilke vilkår de stilles over for i det danske
og norske asylsystem. Det danske asylsystem vurderer
børnene som en del af familien i forhold til humanitær
opholdstilladelse, mens man i Norge i højere grad vurderer børnenes situation og behov individuelt. I Norge
vægter man altså asylbørns status som børn, og hermed subjekter med egne rettigheder, højere end deres
status som asylansøgere, hvis muligheder alene defineres ud fra forældrenes situation.
Yderligere interessant er det at se på, hvilke dynamikker de to systemer potentielt sætter i værk i forbindelse med ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Og hvordan disse dynamikker påvirker asylbørn.
Hvor det danske system – med et relativt entydigt
fokus på sygdom og dårligt forældreskab som kriterium for at opnå humanitær opholdstilladelse – potentielt skaber en logik, der understøtter familiernes
manglende ressourcer og gradvise sammenbrud (som
skal dokumenteres hver gang opholdstilladelsen skal
fornyes), skaber det norske asylsystem også en langt
mere konstruktiv dynamik. Når kriterier for opholdstilladelse også handler om tilknytning til Norge, i form
af integration i norske institutioner og sociale fællesskaber, samt opnåelse af sproglige og evt. andre kulturelle færdigheder, betyder det, at familiens og barnets
ressourcer understøttes, vedligeholdes og udvikles.
Den type dynamikker må – uanset om livet skal fortsætte i oprindelseslandet eller i Danmark - alt andet
lige skabe bedre familiemæssige opvækstvilkår for
børn end det ensidige danske fokus på sygdom.
De nævnte eksempler tegner et relativt klart billede af,
hvordan asylbørn defineres og reguleres i det danske
og norske asylpolitiske system. I Danmark er børnerettighedsperspektivet marginalt i den asylpolitiske
debat og helt fraværende i lovgivningen. Den generelt
ikke-integrerende danske asylpolitik betyder, at børnene bliver udelukket fra en række aktiviteter og sammenhænge, som danske børn almindeligvis indgår i –
f.eks. i folkeskolen og i lokalområdet. Børnenes
manglende skolekvalifikationer og officielle meritter
(eksamenspapirer) kan fastholde børnene i en identitet
som asylansøgere.
I Danmark får asylbørn primært status som asylansøgere, som en del af deres asylsøgende familie. I
Norge mødes asylbørn i lang højere grad eksplicit
med love og regler, som har udgangspunkt i, at disse
børn skal have rettigheder som netop børn – altså rettigheder på lige fod med norske børn. Den mere integrerende norske asylpolitik giver børnene mulighed
for at udvikle sig som og med andre børn inden for
mere normaliserede rammer. I Norge tildeles asylbørn
således primært status som børn, uanfægtet at de søger om asyl til landet.
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Danmark har de seneste 10 år udviklet den mest restriktive asylpolitik i Europa, som bl.a. sigter på at reducere antallet af asylansøgere til landet og gøre det
ikke-attraktivt at blive på centrene efter afslag. Det er
lykkedes at holde antallet af asylansøgere til landet
nede på et minimum, men i præcis hvilken udstrækning det hænger sammen med vores restriktive asylpolitik, er svært at fastslå.
I år 2000 søgte ca. 12.000 mennesker asyl i Danmark. Det tal faldt til 2.380 i 2008, men er igen steget
til knap 4.000 i 2009. Til sammenligning søgte 14.400
mennesker asyl i Norge i 2008. Det er en firedobling
af ansøgere i forhold til årene før. I 2009 steg tallet til
17.200. Antallet af asylansøgere til vores del af verden
svinger, bl.a. i takt med krige og uroligheder i verden.
Hvad derimod ikke er svært at fastslå, er, at asylbørns forhold er en politisk prioritering – og altså ikke
kun forældrenes ansvar, som det ofte argumenteres.
Som nævnt bygger ikke kun Børnekonventionen, men
også velfærdsstaten på den grundtanke, at staten skal

Foto: Gerd Gottlieb
Beri (8) med sin lillebror Amin (4) i Center Kongelunden.
Familien har levet 10 år i det danske asylsystem.

Foto: Gerd Gottlieb
Artjom (8) med sin lillebror Robi (4) i Center Sandholm.
Billedet er taget få dage efter at familien efter næsten 5 år
som asylansøgere havde fået opholdstilladelse.

beskytte børn, også imod deres forældre. Vores sammenligning med Norge viser, at man med politisk vilje kan indrette et asylsystem, så børnene får mulighed
for at opretholde et børneliv, de kan bygge videre på
fremover, uafhængigt af deres forældres asylsag.
Den politiske prioritering på Christiansborg synes
dog at være, at begrænsning af antallet af asylansøgere står over børns rettigheder. Med denne tilsyneladende politiske konsensus er det lykkedes de danske
politikere at afpolitisere asyldebatten. Politikerne ser
det ikke længere som deres opgave at diskutere, hvordan systemet bør indrettes, så det også tager væsentlige menneskelige hensyn, fx til børn og deres familier. Asyldebatten handler i dag snarere om asyl-administration, hvor mislyde – fx familiernes helbredsmæssige og sociale sammenbrud, eller børnenes dårlige skolekompetencer – henføres til hvorvidt love og
regler følges eller ej. Hermed tilsløres det, at vores
asylsystem er et resultat af politiske prioriteringer,
hvis konsekvenser såvel politikere som vælgere har
ansvar for.
Med tak til Kathrine Vitus for tilladelse til at bringe
kronikken, som har været trykt i Politiken 4.7.2010.
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Asyl – mest for mænd?

Asylsystemet er hårdt for alle, og alle indvandrere
udsættes for statsdiskrimination i dagens Danmark.
Men kvinderne har særlige problemer i dette system,
og det mangler der fokus på.

når en stat åbenlyst ikke gør dette, kan det medføre
forfølgelse, og Flygtningekonventionen kommer så ind
i billedet. Men hvor er krydsfeltet helt nøjagtigt? I virkeligheden kan man argumentere for, at alle kvinder i
fx Libanon, Iran og Afghanistan er berettigede til asyl,
fordi de ikke kan opnå myndighedernes beskyttelse
alene i kraft af, at de er kvinder, bliver deres menneskerettigheder systematisk undertrykt, og de er i konstant
risiko for konkrete overgreb. Set i det lys er mængden
af asylansøgere i Europa måske ikke så voldsom…

Kvinderne og konventionerne

Asylmotiv: jeg er kvinde

FN´s flygtningekonvention er skrevet i 1951, hvor
verden så meget anderledes ud. Teksten bærer generelt præg af at være en reaktion på anden verdenskrig
og de forfølgelsessituationer, som den skabte. Forfølgelse på baggrund af køn og seksuel orientering er
ikke nævnt under definitionen på en flygtning, selvom en del lande nu overvejer disse aspekter til en vis
grad i asylvurderingen.
Både Flygtningekonventionen og asylproceduren i
Danmark er tænkt ud fra et mandeperspektiv. Det er
typisk mænd, der er aktive i politik, bliver fængslede,
torturerede og kommer i konflikt med andre grupper i
samfundet. Det er mænd, der melder sig eller bliver
tvunget ind i militær og oprørsbevægelser. Det er også
mænd, der er mest aktive i religiøse sammenhænge, og
mænd der skriver kritiske artikler.
Selvfølgelig er der også enkelte kvinder, der passer
ind i disse mønstre – der er politisk aktive kvinder og
kritiske journalister, men de udgør kun en brøkdel af
mændene. Når kvinder flygter, skyldes det ofte helt
andre problemer, hvor de i højere grad er ofre end aktører. De flygter fra begivenheder, som de ikke selv
har deltaget i, såsom nedbrændte landsbyer og nedskydning af familiemedlemmer – og får afslag med
henvisning til, at det er forhold, som generelt hersker
i landet. Eller de flygter udelukkende som ledsagere
til deres ægtemænd, som måske har haft en aktiv rolle
– og de er således afhængige af deres mands ansøgning og forklaring. Eller de flygter fra egne familiemedlemmers overgreb. Det vurderes som ”privatretlige konflikter”, og kvinden henvises til at søge myndighedernes beskyttelse i sit eget land. Det er imidlertid ikke muligt i lande, hvor loven, politiet og de religiøse ledere diskriminerer kvinder groft og pålægger
dem lydighed over for familiens mandlige medlemmer. Desuden er det i mange lande en praktisk umulighed for en kvinde at bo alene og forsørge sig selv
uden at løbe en stor risiko for overgreb og udstødelse.
Hun er således fuldstændig afhængig af sine forfølgere.
FN vedtog Konventionen om Kvinders Rettigheder
i 1979 (CEDAW-konventionen). Men ligesom Børnekonventionen handler den om, at den enkelte stat er
forpligtet til at overholde egne borgeres rettigheder –

En stor del af de asylsøgende kvinders problemer
handler om selve det at være kvinde – som fx tvangsægteskaber, brudekidnapning, omskæring, vold i hjemmet, voldtægt, æresdrab, tvungen prostitution/trafficking, homoseksualitet eller udstødelse af lokalsamfund/familie pga. ”ulydighed”, overtrædelse af religiøse forskrifter. Det vil altså sige, at man må betragte
alle kvinder i en vis gruppe lande som tilhørende en
forfulgt gruppe, og derved har de ret til asyl. Danmarks
særlige krav om ”konkret og individuel” forfølgelse er
vores helt egen tilføjelse til Flygtningekonventionen,
men lige præcis for de kvinder, der søger asyl, er den
ofte opfyldt. Det er jo som regel ikke vilkårlige forfølgelser, de er flygtet fra, men konkrete overgreb og trusler fra familiemedlemmer eller myndighedspersoner.
Desuden er det særlig svært for kvinderne at søge beskyttelse pga. overgrebenes karakter – det er ting, som
de føler skyld og skam over, og som man ikke har lyst
til at fortælle fremmede (mænd) om. Det er en urgammel og effektiv undertrykkelsesmekanisme at begå
overgreb, som skaber skam og selvbebrejdelse.
I en række lande tillader loven direkte, at en ægtemand eller bror dræber en utro kvinde – selv i et ellers
udviklet land som Libanon, og indtil for nylig Tyrkiet.
Og en mands mistanke og ord vejer mange gange tungere end kvindens, man behøver ingen beviser. Kvinden er mandens ejendom og har ingen rettigheder. I
Afghanistan kan en far sælge sin teenagedatter til en
40 år ældre mand, og hun kan intet gøre for at modsætte sig det – en indflydelsesrig mand kan oven i købet tvinge forældrene til at gifte datteren bort. I Nigeria er det almindeligt, at en familie sælger en datter til
trafficking i håbet om at hun sender penge hjem, så resten af familien kan få mad. I Pakistan dræbes massevis af kvinder i deres eget hjem uden at mændene bliver retsforfulgt. I Somalia er det stadig ca. 98 % af
kvinderne, der er omskåret i den mest skamferende og
invaliderende form.
Ud over disse åbenlyse overgreb begået særligt mod
kvinder, er kvinderne generelt samtidig dårligere stillet
til at tale deres sag og klare sig selv, både i hjemlandet
og som asylansøgere i Danmark. De har ofte kortere
skolegang end mændene, eller har slet ikke fået lov til
at gå i skole. De har ofte været holdt i hjemmet, uden

Af Michala Clante Bendixen
Flygtninge under Jorden, FUJ
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adgang til informationer og hjælp. De bliver ofte forhindret i at stemme ved valgene. De er bundet af ansvaret for deres børn, og har derfor meget sværere end
mændene ved at flygte – og finder sig i mange overgreb af frygt for børnenes sikkerhed.

Særligt udsatte grupper
Den danske asyllovgivning nævner flere steder, at enlige kvinder, navnlig med mindre børn, udgør en særligt udsat gruppe. Det er i tråd med FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR’s opfattelse, idet kvinder
ofte nævnes i UNHCR‘s landerapporter og anbefalinger som en særligt sårbar gruppe. En del kvinder har
også fået både asyl og humanitær opholdstilladelse ud
fra nogle af de nævnte situationer. Men man anerkender stadig i alt for ringe grad, hvor umenneskelig en
situation mange kvinder befinder sig i. For eksempel
har kun to kvinder nogensinde fået asyl i Danmark
pga. trafficking, hundredvis bliver afvist med risiko
for gentagne overgreb. Oplevelserne hos en handlet
kvinde er fuldstændig sammenlignelige med tortur og
har lige så ødelæggende effekt på offeret, men tages
på ingen måde lige så alvorligt.
Massevoldtægt af ”fjendens kvinder” bruges i mange krige og borgerkrige som et bevidst våben, og er
således en krigsforbrydelse og ikke et individuelt
overgreb. For nylig er det blevet dokumenteret, at de
russiske soldater systematisk voldtog de tyske kvinder,
og at flere millioner tyske kvinder således er overlevende voldtægtsofre, som har lidt i stilhed og skam.
Voldtægter i forbindelse med krigshandlinger nævnes
også i notaterne til humanitær opholdstilladelse, men
kan ikke give ophold i sig selv.
I FN’s nye anbefalinger og retningslinier for vurderingen af asylsøgende børn nævnes bl.a. omskæring af
piger som klart asylbegrundende. Men så vidt jeg har
kunnet finde ud af, har risiko for omskæring aldrig givet asyl i Danmark. Man henviser til, at det er forældrenes ansvar. Men en norsk rapport om Somalia og
Sudan nævner eksempler på, at piger er blevet omskåret af andre familiemedlemmer, imod forældrenes ønske.

Det danske asylsystem og kvinderne
Det er min erfaring, at de relativt få kvinder, som søger asyl ud fra et ”klassisk politisk asylmotiv” i Danmark, for størstedelens vedkommende heldigvis bliver
anerkendt og får asyl. Værre ser det ud for dem, der er
flygtet på grund af de kønsrelaterede forfølgelser, som
jeg har opremset. Under interview med Udlændingeservice kommer de værste oplevelser ofte ikke frem,
og kvinderne bliver end ikke informeret om, at de har
ret til at bede om en kvindelig interviewer og tolk. I
centrene føler kvinderne sig utrygge pga. den store
mængde enlige mænd, derfor får en del enlige kvinder
i heldigste fald lov at bo i kvindecentret i Kongelun-

Foto: Gerd Gottlieb
Asylcentrene placeres typisk isoleret og langt fra
alfarvej. Her vidner Movias køreplan om den sparsomme busbetjening af Center Auderøds ca. 600
beboere til Frederiksværk Station, 5 km. fra centeret:
Ma.-fre. 7.43, 8.56, 12.56, 14.56, 15.56. Lø. 9.14, 12.14.
Sø. Ingen kørsel.

den, og for nylig er der oprettet en lille, aflåst afdeling
for kvinder og børn i Sandholm. De store centre udgør
dog stadig en ubehagelig hverdag for de kvinder, der
ikke har deres mand med. En lille del af kvinderne har
fået danske kontaktpersoner, som er en uvurderlig støtte for dem – både socialt og i forhold til deres asylsag.
Mændene er mere opsøgende i forhold til det omgivende samfund og deres herboende landsmænd, hvor
kvinderne er mere isolerede i centrene, det kan bl.a.
skyldes ansvaret for børnene og dårligere sprogkundskaber. De mødre, som har været tvunget til at forlade
deres børn i hjemlandet lider usigeligt under savnet og
angsten for, hvad der sker med børnene – det gør en
del af fædrene naturligvis også, men traditionelt er
mødrene ofte meget tættere forbundet med børnene.

Diskrimination af indvandrerkvinder
Selv de heldige kvinder, der får asyl eller andet ophold i Danmark, mødes af ny diskrimination. På trods
af de borgerliges evindelige sang om de voldelige og
kvindeundertrykkende muslimer, har regeringen faktisk fået gennemført en lovgivning, som i voldsom
grad diskriminerer udenlandske kvinder og gør dem
totalt afhængige af deres mænd – muslimske som
kristne.
Kravene til permanent opholdstilladelse og statsborgerskab favoriserer nemlig igen mændene, som har
længere skolegang og mere erhvervserfaring. På den
måde bidrager det danske samfund til at isolere kvinderne, gøre dem afhængige af mændene og sætte dem
uden for indflydelse. Samme effekt har også loftet
over kontanthjælp og 450-timers reglen 1, idet en del
kvinder på den baggrund ryger helt ud af systemet –
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Asylcentrene er ikke for sarte nerver. F.eks. overflyves Center Kongelunden mindst
hvert 5. minut af brølende fly til og fra Kastrup Lufthavn, og Center Sandholm er placeret midt
i et militært øvelsesterræn, hvorfra det sommetider lyder, som om krigen er brudt ud.
Militærøvelsen klos op ad centrets hegn er fotograferet fra indgangen til den beskyttede
kvindeafdeling i centret.

de bliver end ikke tilbudt aktivering, men må leve af
mandens indtægt. Den manglende skolegang i hjemlandet bliver de således straffet for, når de endelig
kommer til et land, hvor alle små piger har ret til gratis skolegang. Og den manglende erhvervserfaring,
som skyldes opvæksten i et patriarkalsk samfund, forhindrer deres adgang til det højt specialiserede, krævende danske arbejdsmarked – med verdens højeste
frekvens for kvinder i arbejde.
De mange, der bliver familiesammenført med en
pæredansk mand, der viser sig at være voldelig, fylder
godt op på krisecentrene. Men hvis de bliver skilt indenfor de første 3-4 år og ikke kan dokumentere volden, mister de opholdstilladelsen. Det kræves også, at
de er blevet gode til at tale dansk og har opnået en
selvstændig tilknytning til Danmark under opholdet –
hvilket de jo netop ofte ikke har, fordi den voldelige
mand holder dem hjemme og truer dem med skilsmisse = udvisning, hvis de ikke makker ret. På dette
område er der skrevet flere rapporter, bl.a. af Amnestys danske afdeling 2 og RUC 3 hvoraf det også
fremgår, at lovgivningen i de andre nordiske lande udviser langt større forståelse for disse kvinders situation.
Vi ser altså, at det danske samfund fører en aktiv
politik, som til en vis grad giver den asylsøgende
kvinde dårligere chancer for beskyttelse, forhindrer
hende i at få indflydelse, og fastholder hende i afhængigheden af mænd og patriarkalske mønstre.

Foto: Gerd Gottlieb

1) 450-timers reglen betyder, at ægtepar, hvor den ene
eller begge modtager kontanthjælp, hver især skal opfylde et krav om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 måneder for at bevare
retten til kontanthjælp. Arbejder begge mindre end
450 timer, anses de ikke for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og den ene mister derfor retten til kontanthjælp.
Fra 2011 omfatter 450-timers reglen også ægtepar,
hvor den ene arbejder, mens den anden modtager kontanthjælp. Det betyder, at ægtefællen på kontanthjælp
fremover skal opfylde kravet om at arbejde 450 timer
inden for de seneste 24 måneder for ikke at miste kontanthjælpen.
Formålet med 450-timers reglen er at bidrage til
principperne om, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at med retten til kontanthjælp følger også
pligten til at stå til rådighed.
Fra beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk
2) Amnesty International, Valget mellem vold og udvisning – dilemmaet for voldsramte familiesammenførte kvinder i Danmark, 2006.
3) Roskilde Universitetscenter, Fanget mellem lov og
liv: Rapport om voldsramte minoritetskvinder i Norden, 2005.
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Kvindegruppe for asylansøgere
Af Gerd Gottlieb og Else Margrethe Holmberg
I 2006 dannede frivillige kontaktpersoner med tilknytning til initiativet Amnesti Nu sammen med deres
kontakter i Center Sandholm en kvindegruppe. Gruppen har mødtes hver 14. dag lige siden, og den har nu
også tidligere asylansøgere med som særlige resursepersoner.
På baggrund af erfaringerne fra Sandholm tog 6
kvinder fra Bedsteforældre for Asyl initiativ til at danne en lignende gruppe i Kongelunden. Vi inviterede
både kvinder fra Center Kongelunden og fra Kvindecentret i Kongelunden.
Vi startede naturligt nok med megen usikkerhed,
for hvad havde vi ret beset at tilbyde? Vi vidste, at vi
ville møde problemer, som vi ikke kunne afhjælpe.
Men fra starten har vi kunnet trække på Dansk Flygtningehjælp og ikke mindst Komitéen Flygtninge un-

Kvindegruppen i Center Kongelunden ved møde den 2.8.10

der Jorden, som har ydet en uvurderlig hjælp. Langsomt er vi også selv ud fra de konkrete asylsager blevet klogere på lovgivning og praksis inden for området.
De kvinder fra Kongelunden, som hidtil har deltaget i gruppens møder, kommer fra omkring 25 lande
og endnu flere sprogområder og dialekter (fra Afghanistan, Iran, Irak, Afrika og Kaukasus). Kvinderne repræsenterer et bredt udsnit i alder og kompetencer. I
de 1½ år, gruppen har eksisteret, har ca. 45 kvinder
været med, nogle hyppigt, andre mere sporadisk. Der
er kvinder i alderen fra 17 år til sidst i 60’erne. Mange
er enlige mødre med et eller flere børn. Tre børn er
født i Danmark, mens gruppen har eksisteret.
Gruppen rummer kvinder med et minimum af skoleuddannelse, nogle er analfabeter, og der er kvinder

Foto: Gerd Gottlieb
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med middel eller lange uddannelser og betydelige
kvalifikationer, f.eks. sygeplejerske og gymnasielærer. For alle kvinderne gælder, at de har haft svært
traumatiske oplevelser. De har oplevet forfølgelse,
udstødning, været på flugt, nogle har lidt store personlige tab af familiemedlemmer (også børn), mistet
alle ejendele. Hertil kommer den oplevelse af identitetstab, som man får, når man er magtesløs. Langvarige, udsigtsløse ophold i asylcentret er en umenneskelig belastning. Nogle af kvinderne har boet
her i årevis, tre kvinder i 10 år, i usikker venteposition, uden penge, uden ret til arbejde, og deres børn
er født her. De forstår sjældent, hvad der sker i deres
sag, eller hvorfor der tilsyneladende ingenting sker.
Tiden går, og værdifulde år går tabt. Nogle kvinder
resignerer. Andre mobiliserer vrede og formår, trods
deres ekstremt svære situation, at fastholde en vis
modstands- og handlekraft. Det siger sig selv, at
mødrenes tilstand har stor betydning for deres
børns trivsel, og det er da også veldokumenteret, at
mange børn i centrene udvikler alvorlige psykiske
lidelser.

Møderne i kvindegruppen
Vi mødes en aften hver anden uge, medbringer kaffe,
the, frugt og lidt særligt til børnene. Af og til serverer
en eller flere af kvinderne deres eget lækre hjemmelavede bagværk.
Den altoverskyggende udfordring på møderne er
sproget. Nogle af de udenlandske kvinder forstår lidt
engelsk, tysk eller fransk. En af os har en russisk bekendt, som tilbyder russisk tolkning, og det er til stor
hjælp. Der oversættes på kryds og tværs på fire, fem,
seks eller flere sprog.
Vi har forsøgt at skabe en fast ramme om samværet.
Vi taler i runder inspireret af vor ungdoms rødstrømpeerfaringer. På skift ledes runden af os - som efter bedste evne og ved gensidig hjælp - forsøger at sikre, at
alle kommer til orde. Vi forsøger at sørge for, at alle
så vidt muligt forstår og kan diskutere de informationer af fælles interesse, som vi kan bidrage med, og vi
bidrager også selv i runden med personlige oplevelser.
Men det er lettere sagt end gjort at styre forløbet.
Nogle kvinder har stor talelyst, andre er tilbageholdende, uvante med at give udtryk for synspunkter og
følelser. Ofte distraheres samværet også af børn, der
farer ind og ud af lokalet.
Temaerne er mange. Men der bliver hver gang talt
om, hvor svært det er at leve med den lange usikre
ventetid og bekymringer for børnene. Der bliver udtrykt skuffelse og frustration over, at demokratiske
rettigheder, ikke mindst retssikkerhed, tilsyneladende
ikke gælder for dem selv som asylansøgere. Kvindernes sag bliver i sidste instans afgjort af Flygtningenævnet, som består af tre personer, hvoraf den ene er
udpeget af Integrationsministeriet. Nævnet kaldes et

domstolslignende organ, men er netop ikke en domstol, for afgørelser er inappellable, hvilket forstærker
utryghed og magtesløshed.
I en tid med endeløse lovændringer og stramninger
på flygtninge- og integrationsområdet, opstår der
uundgåeligt misforståelser, og dermed yderligere
utryghed. Der er ingen fra officielt hold, der påtager
sig at informere asylansøgerne, og sprogvanskelighederne forstærker problemerne. Vi forsøger at bidrage
med forklaringer og afklarende information, hvilket er
meget velkomment, selvom dette ikke i sig selv ændrer kvindernes svære vilkår.
Som afvist asylansøger har man ikke ret til at modtage undervisning i dansk med mindre at man hører til
de få heldige, der får lov til at komme i praktik. Det er
beskæmmende at opleve, hvor lidt dansk flertallet kan
på trods af mange års ophold i landet. De fleste af
kvinderne behøver derfor også hjælp til at forstå indholdet i de officielle breve på dansk, som de modtager.
Som dansker må man undres over, hvor svært det
åbenbart er for myndigheder og lovgivere at udtrykke
sig, så selv vi som danskere kan fatte meningen.
I gruppens levetid har i alt ni kvinder (heraf tre med
børn) fået opholdstilladelse. Når en kvinde får ”positiv”, som kvinderne selv kalder det, deles kvindens
glæde af hele gruppen og fejres. For den pågældende
selv kan fejringen opleves svær og kompliceret, for
hvad med alle de andre?
Men vi kommer ikke udenom også at forholde os i
fællesskab til sorgen og harmen, når nogen tvangsudvises. Udvisningerne, som finder sted før daggry
med politiopbud, vækker selvsagt i særlig grad frygt
og vrede. I gruppens levetid har vi oplevet at en af
”vores” kvinder, en kvinde med et spædbarn, som er
født her, er blevet tilbagevist til første ankomstland
(jf. Dublin-forordningen), mens en kvinde med tre
mindreårige børn er forsvundet, fordi de stod foran
tvangsudvisning.
Det vi lærer om kvindernes daglige liv, giver os løbende ideer til, hvordan vi kan hjælpe dem til at
knytte an til aktiviteter i de danske omgivelser. For eksempel var en af kvinderne allerede aktiv i initiativet
Trampolinhuset, hvilket har givet os alle viden om
Trampolinhusets aktiviteter. Vi har udvirket, at flere af
kvinderne er blevet lånere på biblioteket og har også i
et enkelt tilfælde formidlet kontakt til PEN. Takket
være fondsmidler, ikke mindst fra Robinsohnfonden
og fra Bedsteforældre for Asyl, har vi kunnet give
børnefamilierne klippekort, så der kan blive råd til en
tur til København, der ellers koster 35 kr. tur/retur for
hver voksen.
Samtidig har kvinderne bidraget med et digt og tre
artikler til bladet fred & frihed, ligesom kvindefredsnetværket Kvinder i Sort har fået særlig forstærkning
af kvinderne ved den årlige demonstration i anledning
af FN´s Verdensdag For Flygtninge.
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Kvindegruppen i Center Sandholm ved møde den 20.7.10

Foto: Gerd Gottlieb

Mødernes betydning
Mange af kvinderne udtrykker direkte, at de sætter
pris på møderne med os og med de muligheder de får
for at være sammen med hinanden på en ny måde. De
værdsætter, at vi fortæller om vore egne liv og oplevelser, og at vi kan forsøge at gøre rede for politiske
forhold i Danmark.
Det betyder meget for os, at kvinderne direkte udtrykker, at de synes om samværet i gruppen. I de tætte
mailudvekslinger og drøftelser, som vi seks har efter
møderne, er det et tilbagevendende spørgsmål, om det
nu også er godt nok, det vi gør? Udtrykket ”kaotisk”
forekommer ofte i vore samtaler efter møderne, ikke
mindst når sprogforbistringen har været særlig stor,
børnenes afbrydelser mange og forstyrrende, og når vi
har været præsenteret for en deltagers ulykkelige, fastlåste situation.
Vi startede møderne i vores gruppe med ønsket om
at række hånden ud, vise ansigt og tilbyde kontakt
som danske kvinder. Vi forsøgte også at drøfte målsætning og indhold mere konkret, men har måttet opgive at definere tydelige fælles mål. De knapt halvandet år med gruppen sætter os i dag imidlertid i stand
til i tilbageblik at formulere, hvad der indtil nu har
vist sig at være blevet vores formål:
at tilføre centertilværelsen liv udefra og skabe et
”frikvarter”, hvor vi sammen kan glædes over samværet, have det rart og udveksle oplevelser.

at hjælpe kvinderne med at knytte an til aktiviteter
uden for centret.
at hjælpe den enkelte kvinde med at få bedst mulig
bistand og rådgivning i vedkommendes asylsag.
at orientere kvinderne om den danske asylpolitik og
lovgivning, ændring af lovgivning, rettigheder,
rådgivningsmuligheder.
at forsøge at videreformidle vores erfaringer til omverdenen - både om den helt uacceptable situation,
de asylansøgende kvinder og deres børn er fastlåst
i - og om den sødme, venlighed og de resurser som
vi finder hos de selv samme kvinder.
Afsluttende vil vi fremhæve, at det på trods af de meget alvorlige erfaringer, vi får, er berigende og lærerigt
at mødes med disse kvinder fra hele verden.
Vi er helt på det rene med, at vores møder ikke kan
ændre kvindernes ulykkelige og håbløse situation
grundlæggende. Alligevel mener vi, at det er meningsfuldt at fortsætte.

Forslag til videre læsning:
Eline Mørch Jensen (red.): Afvist – Asylansøgere i
Danmark, Tiderne Skifter, 2009. 130 kroner.
www.amnesti-nu.dk
www.flygtningeunderjorden.dk
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Bedsteforældre for Asyl
synger i Folketinget mandag
den 19. april 2010
Foto: Jens Dresling, Politiken
Bedsteforældre for Asyl, her Inger Jensen, føres ud i politiets bus for at blive kørt til Bellahøj Politistation

Af Gerd Gottlieb
Den 19.4.10 blev regeringens Forslag til lov om ændring af udlændinge- og integrationsloven førstebehandlet i Folketinget. I alt overværede 30 Bedsteforældre for Asyl debatten fra tilhørerlogen, og umiddelbart før afslutningen på den tre timer lange debat, da
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech skulle til
at træde op på talerstolen, rejste de sig alle op og sang
digteren Benny Andersens ”Barndommens land”, så
det klang højt ud over hele salen.
Ministeren reagerede voldsomt ophidset ved at råbe
afbryd mødet, de skal straffes, afbryd mødet og fortsatte med at gentage de skal fjernes, de skal fjernes.
Mødet blev derfor afbrudt, samtidig med at folketingets betjente førte de stadig højt syngende bedsteforældre ud til det tilkaldte politi, der med ekstra hidkaldt bemanding kørte dem til Bellahøj Politistation.
Her blev de sigtet efter straffelovens § 137 stk. 2:
”Den, der ved larm eller anden uorden forstyrrer offentlig samling af Folketinget, kan straffes med bøde
eller fængsel indtil 2 år.”
Bedsteforældrene havde forinden meddelt aktionen

til både pressen og til alle folketingets medlemmer. I
meddelelsen begrundede de deres aktion med, at det
på trods af utallige forsøg via de traditionelle kanaler
hidtil ikke var lykkedes dem at trænge igennem med
deres budskab om en anstændig asylpolitik, og de
fortsatte: uanset hvad, lykkes det os ikke at få jer, de
ansvarlige politikere, i tale. Tværtimod fortsætter I
med at stramme Europas i forvejen strammeste asylpolitik. Det nye lovforslag, som I behandler i Folketingssalen den 19.4., er kronen på værket. Og teksten
sluttede: vi ønsker ikke til vores børn og børnebørn at
efterlade et barndomsland, som af al magt og på trods
af alle internationale konventioner arbejder på at ekskludere netop de allersvageste af vores flygtninge.
Hvordan vil I have, at vi skal forklare dem det? Sangen Barndommens land vil blive afsunget mandag den
19.4., som bilag til vores høringssvar.
Siden har de civilt ulydige bedsteforældre hver fået en
administrativt tilkendt bøde på 3.000 kr. Kollektivt er der
enighed om at få bøden og beløbets størrelse prøvet ved
en domstol i forhold til sagens helt særlige karakter.
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Foto: Aage Christensen, Arbejderen.
Bedsteforældre overværer - denne gang i tavs protest og iklædt sorgens farver - selve vedtagelsen af den nye stramning af
integrations- og udlændingeloven den 25.5.10. På BfA’s pressemeddelelse stod der denne gang, at når flertallet af
folketingets medlemmer havde vist sig at være totalt tonedøve, måtte al sang forstumme …

Barndommens Land
Barndommens land
Tidens mælketand
Verden er ny for dit øje
Folk er to tre meter høje,
så de må bøje sig
ned til dig
Verden er stor,
kaldes ”Moder Jord”.
Der findes børn der må flygte,
men du har intet at frygte.
Ingen skal mishandle dig,
håber jeg.

Første og femte vers af Benny Andersens sang fra
1981, som bedsteforældrene nåede at afsynge 3 gange
i folketingssalen, før de sidste var ført ud af tilhørerlogen.
Sangen var grundigt indarbejdet, idet den i sin helhed har været sunget som fast afslutning på Bedsteforældre for Asyls ugentlige søndagsdemonstrationer
foran Center Sandholm, lige siden de startede deres
protest den 7.10.07.
Tonerne gik så godt igennem, at en folketingsbetjent med slet skjult smil fortsatte med at gå og nynne
melodien ned ad Christiansborgs gange.
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Fire digte af
Milena Rudez
ARKADIEN
Alt er rent.
Alt er ordentligt.
Dufter af
utopi.
Folk er rolige,
landskabet er roligt.
Alt gør mig
urolig.
(Danmark, 1995)
Foto: Gerd Gottlieb
Milena Rudez læser op af sine digte ved præsentationen af sin nye
HJEMKOMST
bog 21.8.10
Dit hus omfavner dig
med duft af dugget bræddegulv
du står ved din kuffert
Om den dansk-bosniske lyriker Milena Rudez
og venter på at tiderne gøres lige
fred & frihed har tidligere bragt tre digte af Milena
minderne gemmer sig i rummene
Rudez, nemlig ”Dansk lektion ét”, ”Blinde mænd” og
bag skufferne
”Stueur” (nr. 3, december 2006), og på Kulturnatten i
på skabet
København i 2005 læste hun sammen med Marianne
uden for armslængde
Larsen og Sara Stinus nogle af sine digte op ved en
så begynder du med
debat- og lyrikcafé arrangeret af Kvindefredsligaen i
ritualerne
forsamlingshuset på Onkel Dannys plads.
at smile til blomster i vinduet
De fire digte her er fra Milena Rudez’s nye digtat bøje hovedet i retning af en solstråle
samling Verden bag glasset, der snart kan lånes på
at røre ved buler på væggen
danske biblioteker, og som netop er udkommet i Bosat måle åndedraget med løft af skuldrene
nien-Hercegovina. Den første digtsamling Den blinde
at dele uendeligt
rejsendes dagbog, som udkom i Sarajevo i 1987, befremmede tanker og farver
budede den forudanede fare, der nærmede sig, mens
som har flettet sig ind i dine –
den næste Den blinde rejsende fra Sarajevo blev udgikludetæppet
vet i 2002 i København med dansk og serbokroatisk
under dine fødder.
tekst. Den nye samling Verden bag glasset, der består

EFTER MANGE ÅR
Langsomt
og forsigtigt
med bøjet hoved
går vi
på søens bund
Vandets overflade forbliver stille

EFTERÅR
børnene larmer
regnen græder af glæde
i skolegården

af 44 digte, er ligeledes skrevet på begge sprog.
Milena Rudez er født 1958 i Bosnien. Hun boede
fra 1962 til 1992 i Sarajevo, hvor hun arbejdede som
arkitekt og skrev digte samt anmeldelser af arkitektur.
Siden 1992 har hun boet i Danmark og har fået offentliggjort sine digte i bl.a. Information og Politiken
samt i en række antologier. Med digtet ”Tilståelsen til
Sara”, vandt hun den litterære konkurrence udskrevet
af Politiken i forbindelse med Det Europæiske År mod
Racisme i 1997.
En kritiker skrev om digtene i Den blinde rejsende
fra Sarajevo: ”Digtene gengiver et levet liv, og dét
endda i en smuk, lyrisk ramme. Rudez’ digte cirkler
som så mange andre digte om eksistentielle spørgsmål, men med et gran af absurditet, som krigen har efterladt.”
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Beijing+15 – Nu skal vi videre
Af Marianne Laxén, viceforkvinde i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF,
Sverige og forkvinde i WILPFs Finlandssektion
De fleste af os har nok hørt tale om Beijing Platform
for Action (BPfA), den handlingsplan, som blev vedtaget på FN’s fjerde kvindekonference i Beijing i 1995.
Handlingsplanen er inddelt i 12 sagsområder (areas
of concern) som for eksempel Kvinder og fattigdom,
Vold mod kvinder, Kvinder og menneskelige rettigheder og Kvinder i væbnede konflikter. Hvert femte år
siden 1995 har FN’s kvindekommission (CSW) udarbejdet en rapport som opfølgning på, hvad landene
har gjort for at virkeliggøre udfordringerne i handlingsplanen og i marts i år arrangeredes nu Beijing+15
konferencen i New York. Medlemslandene havde indsendt deres rapporter til FN’s regionale kontor i New
York, hvorefter generalsekretæren kunne aflevere en
rapport med en sammenstilling af disse landerapporter til CSW.

conflict situations. Actions to be taken.
Promote women’s contribution to fostering a culture of peace. Actions to be taken.
Provide protection, assistance and training to refugee women, other displaced women in need of international protection and internally displaced women.
Actions to be taken.
Provide assistance to the women of the colonies
and non-self-governing territories. Actions to be taken.

Diskussionerne i CSW’s plenum bestod for en stor
dels vedkommende af, at regeringerne præsenterede
deres politik på områderne kvinders stilling samt ligestilling, hvilket betød, at der ikke var meget, som blev
problematiseret. Flere analyser præsenteredes i de
paneldiskussioner, hvori forskere og kvindeaktivister
deltog. Desuden havde flere såvel nationale som internationale kvindeorganisationer skrevet såkaldte
skyggerapporter, som forsøgte at pege på svaghederne
i regeringernes politik.

Vi har brug for en ny verdenskonference for kvinder,
som kan samle alle aktive kvinde-ngo’er for at få inspiration til arbejdet med at påvirke.
Vi skal have landene til at virkeliggøre målene i
Beijing-platformen, men vi behøver tillige en ny vision for fremtiden, en vision om en verden, som tager
vare på en humanistisk tilvækst for menneskeheden
og en retfærdig fordeling af den materielle velfærd
samt en indsigt i, at forbrugerismens æra er slut. Resurser til et mere retfærdigt og ligeværdigt samfund
findes, hvis landene ville leve op til målet om at skære
ned på de militære udgifter.

Også Sveriges Kvinnolobby præsenterede sin skyggerapport i New York, og her havde IKFF bidraget med
en analyse af sagsområderne Kvinder og menneskelige rettigheder samt Kvinder i væbnede konflikter.
Hvor radikale krav, der blev stillet i handlingsplanen fra 1995, kan sidstnævnte sagsområde tilmed bruges som eksempel på, derfor følger her - på engelsk en præsentation af de strategiske mål for området
Kvinder i væbnede konflikter (desværre foreligger
Beijing Platform for Action ikke i en officiel dansk
oversættelse fra udenrigsministeriet):
Increase the participation of women in conflict resolution at decision-making levels and protect women
living in situations of armed and other conflicts or under foreign occupation. Actions to be taken.
Reduce excessive military expenditures and control
the availability of armaments. Actions to be taken.
Promote non-violent forms of conflict resolution
and reduce the incidence of human rights abuse in

Vi kan hurtigt konstatere, at målene er meget omfattende og kræver en massiv politisk vilje for at blive
ført ud i virkeligheden. Det betyder, at fredsbevægelsen og specielt kvindefredsbevægelsen står over
for en stor udfordring med hensyn til at få FN’s medlemslande til at realisere deres løfter.

IKFF har en vigtig opgave i arbejdet for, at dette mål
nås og for at styrke FN’s rolle med hensyn til at forbedre kvindernes stilling på globalt plan.
Indlægget er skrevet til IKFF’s blad fred & frihet
og er oversat fra svensk af Tove Krag

Marianne Laxén deltog i den svenske regerings delegation til CSW i New York marts 2010, og er ansvarlig
for rapporten Beijing+15: The Platform for Action
and the European Union. Report from the Swedish
Precidency of the Council of the European Union, en
gennemgang af, hvorledes de 27 EU-lande har fulgt
op på målene i handlingsplanen fra 1995.
Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til
http://www.regeringen.se/sb/d/11303/a/135890
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WILPF i verden

Koncentreret samtale over lækker mad. Nummer to til
venstre er Daphne Banai.

Ved Annelise Ebbe, international præsident
Det har været et forår og en sommer med fokus på
Israel/Palæstina. WILPF var hurtigt ude med en markant udtalelse om angrebet på Free Gaza Flotilla.
Snart efter kom der både en udtalelse fra den israelske
og den palæstinensiske sektion.
Senere skrev vi en udtalelse om FN’s Menneskerettighedsråds ansvar i forbindelse med krænkelser af
menneskerettighederne ved den israelske hærs angreb
på flotillen. Det er et fremskridt at der er taget initiativ
til en fact finding mission, der skal ”undersøge krænkelser af international lov i forbindelse med Israels angreb på flotillen”, men det er vores opfattelse at det
langtfra er godt nok. Mandatet for missionen er for
snævert og tager ikke stilling til at det gentagne gange
er lykkedes Israel og andre at undgå at blive draget til
ansvar for deres handlinger.
Indimellem det intensive arbejde med Israel/ Palæstina tog vi også til orde da de mange drab på civile i
Afghanistan blev lækket. Vi udsendte en udtalelse med
overskriften: De lækkede oplysninger fra Afghanistan:
Krigens og militarismens virkelighed og de menneskelige omkostninger. Her skrev vi bl.a.: ”WILPF støtter
de modige skridt som Julian Assange (...) har taget.
Hans erklærede formål var at gøre offentligheden opmærksom på ’det snavs og den elendighed der følger
med krigen’, og det har han gjort. Ved at gøre det var

han et ekko af en vores formødres begrundelser for at
skabe WILPF i 1915. De ville nemlig ’protestere mod
krigens galskab og rædsel’.”
I papiret gør vi også opmærksom på at krigen indtil
nu har kostet et svimlende beløb på 287 milliarder
dollars, 287.000.000.000 dollars, og vi har leget med
tanken om, hvad man kan få for én milliard, dvs.
1/287 af det samlede beløb, f. eks.:
· 31.466.331 vaccinationer mod de seks børnesygdomme der dræber flest
· 713.318 boliger til familier
· 270.196 skoler med katedre, borde, stole
· 35.663.338 kyllinger
· 89.126.560 kurser for sundhedsarbejdere
Alt findes på: www.wilpfinternational.org
Modige israelske og palæstinensiske kvinder
Den 7. august modtog en del WILPF-medlemmer en
e-mail fra et medlem i Israel, Daphne Banai. Hun bad
os om at sprede mailen ”over hele verden og hjælpe
dem med at få støtte”.
Den citeres nedenfor i sin helhed. I den artikel af
Ilana Hammerman som Daphne Banai henviser til,
skriver Hammerman om hvordan hun har forbrudt sig
mod Israels Lov om adgang til Israel ved at tage en
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ung palæstinensisk kvinde med til Tel Aviv for at give
hende en sjov dag. Hun skriver også at hun synes hun
har pligt til at studere de love hun er underlagt, især
når de også gælder for mennesker uden indflydelse på
dem. Hendes studier er baggrunden for at hun de senere år i fuld offentlighed har brudt israelske love.

Israelske og palæstinensiske kvinder i civil
ulydighedsaktion i Ilana Hammermans fodspor
”Fredag den 23. juli tog et dusin jødiske kvinder, et
dusin palæstinensiske kvinder, et spædbarn og tre palæstinensiske børn en tur fra Vestbredden i seks private biler. Vi passerede adskillige kontrolposter, kørte
til Israels kystslette og kørte rundt i Tel Aviv og Jaffa
sammen. Vi spiste på en restaurant, svømmede i havet
og legede på stranden. Vi afsluttede dagen i Jerusalem.
De fleste af vores palæstinensiske gæster havde aldrig
set havet. De fleste havde heller aldrig i deres liv bedt
ved deres hellige steder: de så længselsfuldt på dem
fra Scopusbjergets højder.
Ingen af vores gæster havde tilladelse fra de israelske myndigheder til at komme ind i Israel. Vi offentliggør her at vi bevidst overtrådte Israels lov om adgang til landet. Vi gjorde det i Ilana Hammermans
fodspor, efter at staten indsendte en klage mod hende
til det israelske politi. Hun havde offentliggjort en artikel i Haaretz den 7. maj om en lignende udflugt.
Vi bifalder ikke Lov om adgang til Israel, som tillader alle israelere og jøder at bevæge sig frit i alle regioner mellem Middelhavet og Jordanfloden, mens
den frarøver palæstinenserne den samme ret. De har
ikke bevægelsesfrihed i de besatte områder ej heller i
byerne på den anden side af Den Grønne Linje hvor
deres familier, deres land og deres traditioner har dybe
rødder.
De og vi – som alle sammen er almindelige borgere
– tog dette skridt bevidst og beslutsomt. Dermed fik vi
det privilegium at opleve en af de smukkeste og mest
spændende dage i vores liv, at mødes og blive venner
med vores modige palæstinensiske naboer og sammen
med dem være frie kvinder om end kun for en dag.
Vi kørte ikke med terrorister eller fjender, men med
mennesker. Myndighederne adskiller os fra disse kvinder med hegn og vejspærringer, love og regulativer der
ofte påstås at beskytte vores sikkerhed. I virkeligheden
er barriererne kun skabt til at sikre et varigt gensidigt
fjendskab og kontrollen over palæstinensisk land der
er taget i strid med internationale konventioner og retfærdige og menneskelige værdier.
Det er ikke os der bryder loven: Staten Israel har
brudt den i årtier. Det er ikke os – kvinder med et demokratisk sindelag – der har overtrådt loven. Det er
staten Israel der overtræder den og hvirvler os ud i det
tomme rum.
Henry David Thoreau skrev i 1845 i sit berømte essay Civil ulydighed :

„Når en sjettedel af befolkningen i en nation der
har påtaget sig at være frihedens asyl, lever i slaveri,
og et helt land uretfærdigt er rendt over ende og erobret af en fremmed hær og underlagt militær straffelov, mener jeg ikke at retfærdigt tænkende mennesker
hurtigt nok kan gøre oprør og skabe revolution. Pligten er desto mere påtrængende, når det land som er
løbet over ende, ikke er vores, men når vores eget land
tværtimod er den invaderende hær“.
Lyt til disse ord, se hvor godt de beskriver vores situation her og nu og gør som vi har gjort.”
I hebraisk alfabetisk orden: Ilana Hammerman,
Annelien Kisch, Ramat Hasharon, Esti Tsal, Daphne
Banai, Klil Zisapel, Michal Pundak Sagie, Herzlia,
Nitza Aminov, Irit Gal, Ofra Yeshua-Lyth, Roni Eilat,
Kfar Sava, Ronit Marian-Kadishay, Ramat Hasharon,
Ruti Kantor. Underskriverne er fra Jaffa, Jerusalem og
Tel Aviv.

WILPFs nye generalsekretær, Madeleine Rees
I midten af januar holdt Susi Snyder op som generalsekretær. Hun fik et ønskejob i Pax Christi i Utrecht,
hvor hun alene arbejder med nedrustning.
Vi opslog stillingen og fik et fint ansøgerfelt. Vi
valgte Madeleine Rees som startede i maj.
Madeleine Rees er en meget kvalificeret, meget
energisk, velformuleret og idérig kvinde som har
mange af de erfaringer vi har brug for.
Hun er uddannet jurist, blev færdig i ’90, blev partner i et stort advokatfirma i Storbritannien og specialiserede sig i ’94 i lovgivning vedrørende diskrimination. Hun arbejdede også for Kommissionerne for
Racelighed og Lige Muligheder, bragte sager for retten ved flere europæiske domstole og blev omtalt som
en af de førende på menneskerettighedsområdet.
I ’98 begyndte hun at arbejde for Højkommissæren
for Menneskerettigheder som ekspert i køn og leder af
kontoret i Bosnien-Hercegovina. Højkommissærens
kontor beskæftigede sig indgående med trafficking,
og Madeleine Rees var medlem af Stabilitetspagtens
koordinerende ekspertgruppe og derfor også med i Alliancen mod Trafficking.
Fra september 2006 til april 2010 var hun leder af
Afdelingen for Køn og Kvinders Rettigheder under
Højkommissærens Kontor for Menneskerettigheder,
hvor hun bl.a. fokuserede på hvordan man får
menneskerettighedsmaskineriet til at være bedre i
overensstemmelse med og derfor mere effektivt i forhold til et kønsperspektiv.
Det bør med at Madeleine Rees krævede at FN-ansatte der tog del i menneskehandel skulle have ophævet immuniteten så de kunne retsforfølges. Det medførte at hun som figur er med i en ny film om kvindehandel, The Whistleblower. Rollen som Madeleine
Rees spilles af Vanessa Redgrave. Også danske Nikolaj Lie Kaas er på rollelisten.
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Blandt
unge ofre
i Italien
”Nu føles det, som om jeg kæmper med to liv – det liv,
jeg har haft, og det liv, jeg prøver at skabe.” Sådan siger én blandt 16 unge piger, der blev menneskehandlet
til Italien. Artiklens forfatter fulgte dem i ni måneder,
mens de prøvede at skabe sig et nyt liv.

Af Trine Mygind Korsby, konsulent, Center mod
Menneskehandel, Servicestyrelsen
”Livet på gaden har efterladt et stort sår inden i mig.
Mit sind og min krop er i konflikt, fordi nogle gange –
nej altid – kan jeg ikke føle, jeg er som en maskine,
jeg gør ting ligesom en maskine (…) fordi min krop
ikke kan føle mere på grund af alle de mænd, der rørte
ved mig, og alle de ting, jeg led under … Det er et
stort sår.”
Sådan forklarer Amelia, en 18-årig rumænsk pige,
der er blevet menneskehandlet til Italien som 16-årig,
hvordan hun oplever konsekvenserne.

Den italienske model
Der tales meget om menneskehandel i disse år, og politikere og internationale organisationer såsom FN,
EU og Europarådet er slående enige om, at problemet
skal bekæmpes, bagmændene findes og ofrene hjælpes. Menneskehandel rækker vidt, og fænomenet
handler blandt andet om menneskerettigheder, politik,
jura, sikkerhed og fattigdom. Men vigtigst af alt, så
handler menneskehandel om mennesker – de skæbner,
som rent faktisk bør være menneskehandelsdebattens
kerne.
For at få et indblik i disse menneskers liv og vilkår
har jeg i ni måneder i 2007 – 08 udført antropologisk
feltarbejde blandt en gruppe på seksten unge piger på
mellem 16 og 20 år, der er blevet menneskehandlet til
Italien. Jeg har været en del af deres hverdagsliv, jeg
har interviewet dem om deres liv, deres fortid og deres
drømme for fremtiden, og de har lavet dagbøger, tegninger og fotodagbøger til mig.
Pigerne kommer fra Rumænien, Albanien og Nigeria, og de er blevet menneskehandlet til Italien, hvor
de er blevet udnyttet til prostitution, tvangsarbejde og
tyveri. De bor på et beskyttet herberg i Rom, efter de
er undsluppet menneskehandlens bagmænd. De forsø-

ger at få en ny tilværelse med italienskundervisning
og job, og samtidig vidner flere af dem i retssager
mod deres bagmænd. Og det er muligt at skabe sig et
nyt liv i Italien, hvor ofre for menneskehandel kan
opnå en særlig opholdstilladelse og samtidig er forpligtede til at deltage i et statsligt program, der giver
adgang til sundhedsydelser, uddannelse og arbejde (se
faktaboks).

Faktaboks om ”Den italienske model”
Via artikel 18 i Italiens immigrationslovgivning kan ofre for menneskehandel få en
særlig opholdstilladelse i landet. Tilladelsen
er midlertidig, men kan senere gøres permanent.
Ofrene er samtidig forpligtede til at deltage i
statens program om social assistance, beskyttelse og integration. Programmet giver ret til
ydelser fra social- og sundhedssektoren og
adgang til uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet.
I perioden år 2000 – 07 er der hvert år blevet
udstedt mellem 833 og 1.062 særlige opholdstilladelser til ofre for menneskehandel i
Italien.
Tanken bag ”den italienske model” er, at mulighederne for at skabe sig et nyt liv i Italien
giver ofret et incitament til at samarbejde om
efterforskningen.

Tung bagage
Men selv om mulighederne findes, er processen ikke
let. Flere af pigerne giver udtryk for, at det kan være
svært at komme videre med den tunge bagage, de bærer med sig. Her forklarer Ramona, en 17-årig pige fra
Rumænien, der blev menneskehandlet til prostitution,
sine tanker om sit hjemland og det nye liv, som hun nu
ønsker at udfolde:
”Jeg bliver meget ked af det, når jeg tænker på mit
andet liv i mit land … Nu føles det, som om jeg kæmper med to liv – det liv, jeg har haft, og det liv, jeg prøver at skabe … Og det er en stor konflikt inden i mig
(…) Det er sørgeligt at miste et liv og genfødes, at
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skabe et andet liv. Det er en konflikt inden i mig, som
jeg nu prøver at løse.”
Pigernes baggrund ligner til forveksling hinanden. De
kommer fra dysfunktionelle familier præget af fattigdom og problemer som fx seksuelle overgreb, ludomani
og alkoholmisbrug. Derfor lød tilbuddet om et nyt liv i
udlandet og muligheden for at tjene penge som en god
fremtidsudsigt, og pigerne lod sig narre af bagmænd til
at tage til Italien – flere af dem uden forældrenes vidende. Efter ankomsten så situationen imidlertid helt anderledes ud end lovet, og flertallet oplevede at få frataget deres identitetspapirer, blive låst inde, banket og
voldtaget af bagmændene, inden de blev tvunget til at
indtjene penge til dem på forskellig vis. Efter en periode
i bagmændenes kløer flygtede de og kom i de italienske
myndigheders varetægt.
Disse oplevelser betyder, at pigerne i dag har svært
ved at stole på nye mennesker. Amelia, hvis udsagn indledte denne artikel, forklarer om sine problemer med tillid til andre:
”Tillid er meget, meget, meget svært for mig … Jeg
stoler kun på fire personer – jeg ved, de ikke vil gøre
mig ondt.”
Amelia har i dag forladt herberget og er flyttet ind i et
lejet værelse hos en ældre italiensk kvinde i Rom. Hun

har fået job i en frisørsalon og drømmer om at tage
en uddannelse og skrive en bog om sit liv.

Offer og bagmand
Under mit feltarbejde var der pludselig to af pigerne, der stak af fra det beskyttede herberg. Efter
nogen tids alvorlig bekymring for deres velbefindende ringede én af de bortløbne piger til de resterende piger på herberget. Hun havde opsøgt sine tidligere bagmænd og var taget med dem tilbage til sit
hjemland for at finde nye piger, der kunne udnyttes
til prostitution i Rom.
Det var chokerende for alle involverede at opleve
rollerne som offer og bagmand blive byttet rundt.
Men oplevelsen peger på, hvor komplekst et fænomen menneskehandel er. Det er derfor nødvendigt at
have dybdegående indsigt i de involverede menneskers vilkår. I debatten om menneskehandel er specialiseret viden om menneskehandlens ofre og deres
verden og historie således helt central – især hvis vi
skal hjælpe og forstå ofrene, efter at de er undsluppet menneskehandlen. Dette er en udfordring, som
flere lande i Europa kæmper med i disse år.
Med tak til Trine Mygind Korsby for tilladelse til at
bringe artiklen, som tidligere har været publiceret i
Servicestyrelsens blad Social Fokus december 2009

Den endelige dom
fred & frihed har siden 2006 fulgt grundlovssagen omkring lovligheden af at føre Danmark i krig
Af Toni Liversage
Den 17. marts 2010 blev der sat et endeligt punktum for
den sag, hvor Grundlovskomitéen 2003 vedr. Irakkrigen
den 11. oktober 2005 havde indstævnet den daværende
statsminister Anders Fogh Rasmussen som repræsentant
for staten. Man håbede nemlig at få domstolens ord for, at
det var ulovligt, da et flertal i Folketinget den 21. marts
2003 gav tilladelse til Danmarks deltagelse i et angreb på
Irak.
Den 11. april 2007 afviste Østre Landsret, at sagsøgerne havde søgsmålskompetence, dvs. ret til at føre sag
om grundlovsbrud mod statsministeren, og begrundelsen
var, at de ikke personligt havde lidt overlast på grund af
Irak-krigen, og derfor ikke kunne have nogen interesse i,
om krigen var et brud på Danmarks grundlov. En afgørelse der kan undre i betragtning af, at ægteparret Kirkmand havde mistet en søn i Irak og nu havde sluttet sig
til sagsøgerne.
Den 5. juni samme år indleverede Grundlovskomitéen
en anke til Højesteret, og i juli 2008 fik man bevilget fri
proces til at føre sag, om hvorvidt man overhovedet havde ret til at føre sagen om grundlovsbrud. Først derefter
kunne selve sagen gå i gang!

Højesteretsdom den 17. april 2010
Højesteret behandlede Grundlovskomitéens anke
den 3. – 5. marts 2010, og den 17. marts afviste de
ni dommere énstemmigt anken, idet man ikke fandt,
at Grundlovskomitéens medlemmer havde nogen
retlig interesse i at sagsøge daværende statsminister
Anders Fogh Rasmussen for grundlovsbrud. Og det
på trods af at en parlamentarisk undersøgelse i Holland netop havde fundet Hollands beslutning om at
gå i krig ulovlig.
Hermed er der sat en stopper for denne langvarige og principielt meget vigtige sag, og den 27.
marts besluttede man at opløse Grundlovskomitéen.
I et brev til medlemmer, støtteansøgere og bidragydere blev det bl.a. understreget, at man var tilhænger af, at der blev arbejdet for at få en forfatningsdomstol som den instans, der træder til, når der er
mistanke om, at Folketinget overtræder Grundloven.
Oppositionen har desuden lovet at gennemføre en
undersøgelse af beslutningen om at gå i krig, hvis
regeringsmagten skifter efter næste folketingsvalg.

24

Nei til kjøp av sex og kropp!
Ny nordisk antologi, hvori ”feminister skriver
usensurert om den nordiske kampen for å forby
sexkjøp”.
Antologien ”Nei til kjøp av sex og kropp” udkommer
på et tidspunkt, hvor Danmark endnu kan karakteriseres som ”Nordens bordel”, eftersom der med den siddende regering ikke er flertal for en kriminalisering af
sexkøb på linje med lovgivningen i de øvrige nordiske
lande.
I bogen fortæller græsrodsaktivister, lobbyister, socialarbejdere og politikere fra forskellige dele af den
feministiske bevægelse i Island, Norge, Sverige og
Danmark om kampen mod prostitution i Norden – om
metoderne, modstanden og retorikken.
Her kan man blandt andet læse argumenterne for et
forbud mod sexkøb og om kvindebevægelserne i Sverige, Norge, Island og Danmarks kamp for at få det
gjort forbudt at købe sex.

Situationen i de nordiske lande
Fra Island fortæller den islandske parlamentariker
Kollbrun Halldursdottír i kapitlet ”Den islandske
kampsaga” om vejen til det islandske forbud, mens
Marit Smuk Solbakk, samisk aktivist, i ”Horekunder
og demonstranter i Sameland” beretter om, hvordan
den samiske befolkning i Finmarken slog den russiske
mafia og dens handel med kvinder tilbage.
Fra foregangslandet Sverige, der med sin lovgivning i 1999 som det første land i verden indførte en
kriminalisering af sexkøb, skriver den svenske socialarbejder Annika Jutterdal i afsnittet ”Kvinnofrid” om
10 år med den svenske sexkøbslov og vejen frem til
lovens indførelse.
Fra Norge beskriver de to kvindeaktivister Asta
Håland og Ane Stø i ”En grasrothistorie” norske
feministers 15 år lange kamp, som førte til, at Norges
regering den 25. november 2008 som det andet land i
Norden vedtog et forbud mod at købe sex. Historien
suppleres af den norske aktivist Anne Kalvik, som i
”Ting er ikke alltid slik det ser ut som” beskriver retorikken og politikken i debatten i Norge.
Hanne Helth, initiativtager til og talskvinde for det
danske 8. marts-initiativet, står for bogens afsnit ”Tag
stilling, mand” om situationen herhjemme. Hanne
Helth beskriver heri initiativets to første års kamp for
en dansk lovgivning mod købesex, og skriver endvidere om mediedebatten og modstanderne og om selve
målet med en sexkøbslov.

Det nordiske perspektiv er bogens store styrke
I den danske debat er fronterne trukket skarpt op, og
modstanderne mod en kriminalisering af sexkøb får

for tiden meget plads i medierne. Man kan undertiden
forfalde til den tanke, at alt går meget bedre og lettere
i de øvrige nordiske lande. Men efter at have læst bogen ved man, at det er de samme positioner, argumenter og retoriske greb, der har været på spil over hele
linjen. I Anne Kalvigs artikel findes en perlerække af
teksteksempler, man som dansk læser kun kan nikke
genkendende til. Skifter man navnene ud, kunne det
være Danmark, der var tale om!

Læs og få overblik over den nordiske lovgivning
Bogen er nyttig læsning for både nye og gamle deltagere i prostitutionsdebatten. Den giver overblik over
den nordiske lovgivning og vejene frem til denne samt
alliancerne og splittelserne. Hertil kommer, at bogen
er spækket med litteraturhenvisninger dels for at dokumentere artiklernes fakta, dels som inspiration til
videre læsning.
I tilgift får læseren et interessant billede af den nordiske kvindebevægelse. Synsvinklen er klar: det er historien fortalt af feminister, som kæmper for at forbyde sexkøb. Lige netop deres stemmer får lov at udfolde sig i bogen, hvilket sjældent er tilfældet i den offentlige debat i Danmark. Konsekvensen er så, at modargumenterne ikke står specielt stærkt, men dem kan
man nu hente utallige andre steder!
Nei til kjøp av sex og kropp! Kolofon Forlag, 2010. Bogen kan købes på Kvindefredsligaens kontor, kr. 150.
I ovenstående bogomtale - ved Tove Krag - indgår klip
fra Kvinderådets elektroniske nyhedsbrev, juni 2010,
se www.kvinderaad.dk

Fra 8. martsinitiativets demonstration i København 8.3.09.
Ida Harsløf,
Kvindefredsligaen,
er ophavskvinde til
initiativets flotte
banner, ligesom
ligaen er blandt de
28 organisationer,
som står bag 8.
marts-initiativet.
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NYHEDSBREV
KVINDERNES INTERNATIONALE LIGA FOR FRED OG FRIHED MAJ 2010
I Kvinde til Kvinde indsamlingen har vi løbende fortalt om kvindekrisecentre og antitraffickingcentre i
Serbien, der på trods af benhårde økonomiske betingelser og i strid offentlig modvind stædigt arbejder
videre.
På trods af nye politiske forhold efter Milosevic er betingelserne for frivilligt arbejde for kvinders rettigheder stadig meget svære. Det ved vi fra vores personlige kontakter både i hovedstaden og i provinsen.
Kvinde til Kvinde har i de senere år især støttet antitrafficking centret ASTRA i Beograd, som er den vigtigste gruppe i Serbien, der beskæftiger sig med handel med kvinder. Det er bl.a centrum for et netværk
af kvindegrupper i hele landet, som samarbejder og støtter hinanden.
En af disse grupper er SOS-telefon, Vranje, som ligger i byen Vranje i det sydlige Serbien. Gruppen blev
grundlagt i 1998 som en menneskerettighedsgruppe, og i 2002 oprettede man SOS-telefon, Vranje, der
både beskæftiger sig med vold mod kvinder og med trafficking.
Samme år blev gruppen medlem af ASTRAs netværk, og den har siden da været meget aktiv i byer i det
sydlige Serbien - ikke mindst gennem undervisningsprogrammer i skolerne og anden oplysningsvirksomhed om menneskehandel.
Samarbejdet på tværs af grænserne er desuden meget vigtig i arbejdet mod trafficking, og her samarbejder man med lignende centre i både Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Montenegro.
SOS-telefon Vranje har beskrevet formålet med sit arbejde på følgende måde:
- At gøre trafficking synlig.
- At informere borgerne, institutionerne og offentligheden om problemer i forbindelse med trafficking.
- At etablere et samarbejde mellem ngo’er, der arbejder for at modarbejde trafficking, med de offentlige
institutioner og politiet.
Trafficking er et voksende internationalt problem. Også i Danmark øges antallet at handlede kvinder og
børn, og så længe der er kunder, er der også et marked for menneskehandel.
Derfor arbejder Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed for at køb af sex skal forbydes, som
den vigtigste forudsætning for, at vi kan sætte en stopper for udnyttelsen af kvinders nød rundt om i verden bl.a. på Balkan.
Men samtidig ved vi, at det er afgørende, at der i de handlede kvinders hjemlande er centre som ASTRA
og SOS- telefon, Vranje, der foruden at forebygge, at unge kvinder overhovedet falder i menneskehandlernes hænder, også er parate til at sikre tryghed og rehabilitering for kvinderne, hvis de vender hjem.
Kvinde til Kvinde indsamlingen støtter derfor fortsat dette vigtige arbejde på Balkan.

Læs Kvinde til Kvinde indsamlingens
nyhedsbrev og støt på
giro 01 0679070
Kvinde til Kvinde
Kvindernes Internationale Liga for fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
1620 København

Giro: 01 067 90 70
tlf: + 45 33 23 10 97
E-mail: wilpf-dk@internet.dk
Hjemmeside: www.kvindefredsliga.dk
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Fra to af årets større møder
10. april i år afholdt Kvindefredsligaen landsmøde i
København og i weekenden 23. – 25. maj var det tid
for det årlige nordiske møde, som vores svenske
søstersektion IKKF denne gang var vært for i Stockholm

Ved Tove Krag
Kvindefredsligaens årlige landsmøde, hvortil alle
medlemmer inviteres, samlede i år 21 medlemmer
først og fremmest fra Københavnsområdet, men også
Århus og Skive var repræsenteret. Mødet blev holdt i
Kvindernes Bygning i Niels Hemmingsensgade i København.
Kvindefredsligaens forretningsudvalg - Aase Albæk,
Ida Harsløf og Karen Rald - havde i den udsendte årsberetning for perioden april 2009 - marts 2010 beskrevet årets arbejde, som var koncentreret om følgende 3
hovedemner:
Klimatopmødet i december 2009, hvor Ida Harsløf
havde deltaget i en række forberedende møder, og
hvor WILPF under selve topmødet stod for to velbesøgte workshops i henholdsvis DGI-Byen og Bella
Centeret med Helen Caldicott som hovedoplægsholder.
FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder,
Fred og Sikkerhed, hvor Annelise Ebbe og Ida Harsløf
deltog i en konference i Bruxelles, med fokus lagt på
kvinder i Congo.
Tvangsudvisningerne af de irakiske afviste asylansøgere, hvor flere ligamedlemmer har været aktive i en
mangfoldighed af arrangementer.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes udgivelsen af tre
numre af fred & frihed, arbejdet i Kvinde til Kvinde,
Er WILPF en feministisk organisation? Marianne Laxén
lægger op til diskussion ved mødet i Stockholm.

som denne gang har støttet antitraffickingcentret Astra
i Beograd og Kvinder i Sorts demonstrationer, hvoraf
én i september i Göteborg sammen med Göteborgkredsen i den svenske IKFF og endvidere deltagelse i
8. marts-initiativets arbejde.
Herudover kan nævnes deltagelse i møde 1. - 5.
april i Strassbourg med Kvinder i Sort-demonstration
og workshop om Kvinder i konflikt i forbindelse med
NATO’s 60 års „fødselsdag“, materialebod i Fælledparken 1. maj, deltagelse i nordisk møde i Oslo maj
2009, materialebod ved Søerne i København på Københavns Internationale Dag 29.8. og deltagelse i demonstrationer den 18.6. For et anstændigt Danmark,
20.6. på FN’s Verdensflygtningedag sammen med
kvinder fra sjællandske asylcentre, 13.8. efter rydningen af Brorson Kirke, 9.11. på Krystalnatten, og
12.12. var ligaen og Kvinder i Sort - med budskabet
Kvinder for et bedre klima - med i den store klimatopmødedemonstration fra Christiansborg til Bella
Centeret.
I foråret 2010 har ligaen blandt andet været synlig i
8. marts-initiativets store demonstration i København
og det efterfølgende arrangement i Huset i Magstræde, ligesom Kvinder i Sort har stået i demonstrationer med blandt andet temaerne Stop blokaden af
Gaza nu og For frihed og ligestilling i Iran.
På idéplanet til fremtidigt arbejde var der overvejelser
om muligheden af, at Kvindefredsligaen kan fungere
som „foreningsmiljø for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund“ og dermed udløse 15 points ved ansøgning om permanent opholdstilladelse. Dette set i relation til de seneste stramninger af udlændingeloven, ligesom der blev diskuteret konkrete indsatser for at få
ført resolution 1325 ud i livet, samt medlemshvervning og ligaens 100-års jubilæum i 2015.

Nordisk Møde
Også ved årets nordiske møde i Stockholm 23. - 25.5.
i år med deltagelse af fire danske ligamedlemmer var
1325 blandt hovedemnerne, og på dansk initiativ blev
det blandt andet besluttet at formulere en fælles 1325udtalelse til de nordiske udenrigsministre i anledning
af 10-året for resolutionens vedtagelse.
På mødet blev der også nedsat en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra hvert lands
hovedstyrelse for at forbedre
samarbejdet mellem de nordiske
sektioner. Fra den danske sektion deltager Ida Harsløf og
Tove Krag, og det blev besluttet
at arbejde fællesnordisk i forberedelserne til næste års WILPFkongres i Costa Rica.

Foto: Tove Krag
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Diskrimination og vold
– om kvindeliv i
Cameroun
Af Maureen Ngeh Chi
Den afrikanske stat Cameroun har love, som i kraft af
deres betydning for kvinders socio-økonomiske status
og deres adgang til uddannelse, arbejdsmarked og politik bliver en medvirkende årsag til vold mod kvinder
og kvinders adgang til tilflugtssteder og behandling
samt muligheder for erstatning.
På baggrund af den camerounske befolknings store
etniske mangfoldighed er det vanskeligt at opstille en
”kønsprofil” for den camerounske kvinde. De fleste
etniske grupper i Cameroun lægger stor vægt på lokale traditioner. Det influerer på såvel kvinders status
som på deres mulighed for at nyde godt af menneskerettigheder, og kvinder i Cameroun oplever diskrimination på mange niveauer på trods af forfatningsmæssige bestemmelser, som anerkender kvinders
menneskerettigheder. Men faktisk eksisterer der ikke
en legal definition af diskrimination.
Den ofte brugte stammebaserede sædvanelov er
langt mere diskriminerende, når det gælder kvinder
end mænd, og fordi sædvanelov fastholdes, bliver især
kvinders menneskerettigheder krænket. Som et resultat af den vægt, der tillægges traditioner og vaner, bliver de love, der skulle beskytte kvinderne, ofte ikke
respekteret.
Dertil kommer, at når værdier i et ægteskab skal
fordeles ligeligt mellem de to parter ved et ægteskabs
opløsning, sker dette ikke i praksis, da kvinden som
regel bliver nødt til at give afkald på det, der ellers
ville tilkomme hende. Hvad angår skilsmisse i øvrigt,
er forekomsten af overgreb og vold i hjemmet uhyre
almindelig, og betingelserne for at opnå skilsmisse er
i sig selv diskriminerende, fordi en skilsmisse foregår
i det traditionelle retssystem uden mulighed for kvinden for at få sin version af sagen taget i betragtning i
tilfælde af mandens vold eller andre overgreb.
En kvindes arveret efter en ægtefælle følger som hovedregel sædvaneloven, hvis ikke der findes et testamente – og arveretten kan variere fra etnisk gruppe til
etnisk gruppe. Kvinder betragtes som en del af mandens ”ejendom” på linje med hans øvrige personlige
ejendele og fast ejendom. Hertil kommer, at flerkoneri
er tilladt ifølge artikel 361 i Camerouns straffelov, og
heri bedømmes også utroskab mere positivt, når det
gælder mænd, end når det drejer sig om kvinder.
Tidlige ægteskaber er stadig meget udbredt i Cameroun. I visse lokalsamfund bliver piger gift allerede i
tolvårsalderen, og her er der i de fleste tilfælde tale

om tvangsægteskaber.
I og med den traditionelle betaling, der ydes for køb
af en hustru, ser manden oftest hustruen som sin ejendom, og mændenes familie føler dermed, at de har ret
til at benytte sig af hendes fysiske arbejdskraft. Samtidigt er det som nævnt meget vanskeligt for en kvinde
at blive skilt fra sin mand. I visse dele af landet kan
kvinder ved mandens død stadig blive tvunget til at
gifte sig med en af hans brødre.
Afslutningsvis må siges, at de tidlige ægteskaber
også fører til, at pigerne er nødt til at stoppe deres
skolegang, hvilket er medvirkende til at fastholde
kvinderne i en ond cirkel af fattigdom og mangel på
styrke og indflydelse, hvilket fører til yderligere vold
mod kvinderne.
Oversat fra engelsk af redaktionen
Maureen Ngeh Chi fra Cameroun har også tidligere
bidraget til fred & frihed, idet vi i nr. 2 2009 bragte
hendes digt Life in the camp.

Faktaboks om Cameroun:
Republikken Cameroun, beliggende i Vest- og
Centrafrika, betegnes ofte som et ”miniafrika”
på grund af landets geologiske mangfoldighed
og dets ikke mindre end omkring 250 etniske
grupper med hver sin egen kultur og eget sprog.
Befolkning: 18,9 millioner med en gennemsnitlig levealder på 49,8 år. Landets officielle sprog
er engelsk og fransk.
32,1 % af befolkningen er analfabeter.
Halvdelen af indbyggerne dyrker traditionelle,
afrikanske religioner.
Transparancy International’s årsrapport 1999 om
økonomisk korruption placerede Cameroun som
det næstmest korrupte land i verden.
Færre piger end drenge går i skole på grund af
familiekulturen, pigers og kvinders huslige pligter, tidlige ægteskaber, graviditet og seksuel chikane.
Kvaliteten af sundhedsvæsnet er generelt lav.
Kilde: www.leksikon.org og Amnesty International
Tidligere artikler i temarækken ”Kvindeliv”:
Mit Ingusjetiens lidelseshistorie, fred & frihed 2009:3
Et portræt af en iransk kvinderetsforkæmper, fred &
frihed 2009:1
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40 piskeslag
En bog om en kvindes kamp mod et undertrykkende og
kvindefjendsk system

Af Toni Liversage
Den 3. juli 2009 sidder den sudanesiske FN-medarbejder Lubna Ahmad Al-Hussein på en af Khartoums nye
moderne restauranter ”Orientens stjerne”; hun er kommet for at lave en aftale om et bryllup og sidder, mens
hun venter, og nyder musikken. Men pludselig sker der
noget; musikken er holdt op med at spille og ved at se
sig om, får hun øje på 12 politibetjente, der giver den
ene kvinde efter den
anden ordre til at
rejse sig og stille sig
op ovre ved muren;
nu er de nået frem til
hende selv, der får
den samme ordre.

Arrestationerne
15 kvinder i alt bliver
taget ud for til sidst at
blive kørt hen på en
politistation. ”En
sommeraftens høst i
den sudanesiske hovedstad”, som Lubna
Ahmad Al-Hussein
formulerer det i sin
bog 40 piskeslag, der
fortæller om denne
begivenhed, og hvad
der derefter fulgte.
Kvinderne bliver
nemlig anklaget ud
fra paragraf 152 i
straffeloven, en paragraf der var blevet
indført i 1991 i kølvandet på den stadig
voksende islamisering af det sudanske
samfund, og hvor der
bl.a. står: ”Enhver,
der på et offentligt
sted begår en handling, som er uanstændig eller strider mod den offentlige moral eller bærer en uanstændig påklædning, som
strider mod den offentlige moral eller sårer offentlighedens følelser, vil blive idømt en straf på ikke over
fyrre piskeslag eller en bøde eller begge dele.”
Disse 15 kvinders brøde bestod i, at de alle var

iklædt lange bukser, men de kunne dog få nedsat
straffen til 10 piskeslag, hvis de ville erklære sig
skyldige og sværge, at de ikke ville begå den samme
forbrydelse igen. Og én efter én blev kvinderne ført
frem, grådkvalte erklærede de sig skyldige, hvorefter
de blev ført ind i et tilstødende lokale, hvor de blev
holdt fast af to kraftkarle, mens bødlen, en kvinde,
svingede pisken.
Lubna derimod nægtede at påtage sig denne straf;
hun ønskede nemlig, at det skulle komme til en offentlig retssag, så der på denne måde kunne blive
skabt så megen blæst om sagen som muligt. Og det
lykkedes til overmål.
Inden retssagen skulle for, udsendte hun nemlig en
invitation, hvor hun opfordrede folk til at komme og
overvære sin retssag
og piskning i henhold til paragraf
152; hun fik her
fremstillet 400 invitationskort af den
bedste kvalitet og
tog derefter selv
rundt med sine kort
til dagblade, ministerier m.m.. Snart
var nyheden ude
over nettet, og der
blev ringet fra Libanon, Egypten, Jordan, Frankrig osv.
for at interviewe
denne usædvanlige
kvinde.

Retssagen
Retssagen fandt sted
den 28. juli 2009, og
salen var så overfyldt, at mange ikke
kunne komme ind.
Men pressen var der,
både den lokale og
den internationale;
desuden var der en
repræsentant for EU
samt fra oppositionspartierne, borgerrettighedsgrupper og
endog fra en kvindeforening, der stod regeringen nær.
Lubna Ahmad Al-Hussein havde tidligere arbejdet
som journalist, men da censuren efterhånden blev for
nærgående, tog hun et job som kommunikationsmedarbejder i en FN-mission i Khartoum. Det indebar
imidlertid, at hun havde immunitet, og under retssa-
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gen fastslog hun, at det jo betød, at hun ikke kunne
blive dømt.
Hun tog derfor sin afsked på stedet, så at retssagen
kunne gå sin gang. En udtalelse der i den grad kastede
grus i maskineriet, og fik dommeren til at udsætte
domfældelsen og fastsætte et nyt retsmøde den 4.
august. Heller ikke her kom det dog til nogen domfældelse, og et nye retsmøde blev derefter berammet til
den 7. september.
Også denne gang var flere vestlige ambassadører
mødt op; dog glimrede de arabiske og afrikanske ambassadører endnu engang ved deres fravær, skriver
hun. Men endelig blev dommen afsagt; Lubna blev
ganske vist ikke idømt pisk, men derimod en bøde på
500 sudanesiske pund, som ville blive forvandlet til en
måneds fængsel, hvis hun nægtede at betale. Og det
gjorde hun, men blev dog sat på fri fod efter nogle få
dage – de sudanesiske myndigheder ønskede bestemt

ikke mere blæst og medieomtale af denne absurde sag.
Fængselsdommen betød imidlertid, at Lubna ikke
kunne få arbejde og heller ikke havde lov til at forlade
landet. Samtidig modtog hun alvorlige dødstrusler,
men i løbet af efteråret lykkedes det hende at komme
ud af landet – iført niqab!
Lubna Ahmad Al-Hussein bor i dag i Paris og har
ikke været i Sudan siden oktober 2009, hvor hendes
bog selvfølgelig ikke kan udkomme. Derimod er den
nu kommet på fransk, engelsk, hollandsk, svensk, arabisk, swahili og dansk.
En usædvanlig sag med en usædvanlig og modig
kvinde i centrum, og en sag der givetvis har betydet
en hel del for kvinderne i denne del af verden og har
vist dem, at det kan nytte at protestere.
Lubna Ahmad Al-Hussein: 40 piskeslag. Oversat af
Christian Axel. Gads forlag, 192 sider, 229 kr.
*

Kort Nyt
Af Tove Krag
Handel med mennesker til sexslaveri er en
milliardforretning – alene i Europa
Menneskesmugling er en af de mest lukrative, illegale
forretninger i Europa, fremgår det af en rapport fra
FN’s Agentur for Narkotikabekæmpelse og Kriminalitetsforebyggelse, UNODC, offentliggjort 29. juni 2010.
Heri anslås det, at kriminelle bander hvert år tjener to
en halv milliard euro – 18,6 milliarder kroner – på
menneskesmugling i Europa, og at det er en handel,
hvor størsteparten af de 140.000 ofre bliver tvunget
ind i sexindustrien.
Kristeligt Dagblad 30.6.10

blev idømt fem års fængsel for blandt andet at have
udsat den 19-årige kvinde for ulovlig tvang, frihedsberøvelse og urimelig behandling, både inden og efter
hun var blevet bragt til Island, hvor hun skulle udnyttes seksuelt. De dømte har anket dommene til Højesteret, og såvel ofret som to kvindelige vidner opholder
sig nu anonymt i udlandet under politibeskyttelse.
www.NIKK.no april 2010

Furesø Museet i Farum

Første dom for menneskehandel i Island
I oktober 2009 bragte det islandske politi en efterlysning for at få identificeret en 19-årig litauisk kvinde,
som man mistænkte for at være offer for menneskehandel. Kvinden var besvimet om bord på det passagerfly, som bragte hende til Island, og ved ankomsten blev hun bragt direkte til et sygehus og kom under politiets beskyttelse, da hun knapt anede, hvor hun
befandt sig i verden. Tre gamle kendinge af politiet
var blevet observeret i lufthavnen, hvor de forsøgte at
komme i kontakt med kvinden. Efterfølgende blev
trafficking og menneskehandel hyppigt brugte begreber i mediernes behandling af sagen, ligesom det kom
frem, at fem af hendes landsmænd var blevet anholdt
og siden også fire islændinge, deriblandt en kvinde.
Sagen blev som den første af sin art fremlagt for islandske domstole, og der blev afsagt dom i Reykjanes
Byret den 8. marts 2010, hvor de fem litauere hver

Fra Immigrantmuseets web-udstilling om romaer og
rejsende i Danmark – hvem er de og hvordan er de blevet
modtaget.

Furesø Museet i Farum er på museernes hjemmeside
www.immigrantmuseet.dk ved at opbygge et immigrantmuseum med webudstillinger om blandt andet
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romaer, ”roepolakker”, ”kartoffeltyskere” og somaliere. ”Ekspertisen, idéerne og relevansen er i høj
grad til stede, og med held kan ambitionerne indfries
og udvides kontinuerligt med støtte fra relevante
fonde, der forhåbentlig har fået øjnene op for en tiltrængt og gennemtænkt tilføjelse til den danske
museumsverden,” skriver Rune Engelbreth Larsen,
som tidligere har efterlyst ”et museum, der både beskriver og skriver sig ind i indvandrerfrigørelsens historie.”
På selve Immigrantmuseet, som efter planen åbnes
i anden halvdel af 2011, vil vi blandt andet få mulighed for at opleve indvandringens kulturhistorie fortalt
gennem fem temaer, der kredser om både det historiske og det aktuelle: modtagelse, bolig og beklædning,
madkultur, tradition og kulturmøder.
Rune Engelbreht Larsen i Politiken 5.8.10

ført visionen om en bærbar computer pr. barn ud i livet. Hidtil har OLPC uddelt omkring 2 millioner
”folke-computere” i 40 lande med Afghanistan, Haiti
og Palæstina som kommende indsatsområder. Tanken
bag projektet er at gøre millioner af børn i udviklingslandene i stand til at lære og vokse gennem uddannelse og kommunikation for derved at bryde fattigdommens isolation og styrke demokratiet. ”Vi siger, at
fremtiden tilhører vore børn. OLPC efterlever dette
princip, og jeg er derfor meget stolt over at hædre Nicholas Negroponte for hans og OLPC’s utrættelige
indsats for at skabe læringsmuligheder for børn i nød
over hele kloden … Ved at knytte børn tættere sammen og sætte dem i stand til at lære og udvikle sig
skaber projektet helt nye muligheder og et håb om en
meget lysere fremtid for vor verden,” siger Kjeld Kirk
Kristiansen, ejer af LEGO Koncernen.
Læs mere på www.computerworld.dk

Flygtningerod i danske regioner
Det er et stort problem, at der ikke leves op til behandlingsgarantien for traumatiserede flygtninge. Det
erkender Danske Regioner, interesseorganisation for
de fem danske regioner (”garanten for et sundhedsvæsen af høj kvalitet”), efter at Dansk Flygtningehjælp har påpeget problemet i en ny opgørelse, som
viser, at kun tre ud af fjorten behandlingscentre lever
op til den to måneders behandlingsgaranti, der blev
indført i januar 2010. Fra Danske Regioner lyder forklaringen, at man for sent blev opmærksom på problemet med de traumatiserede flygtninge, hvilket har
betydet, at ressourcerne er for små på området.
Kristeligt Dagblad 12.5.10

Roskildefestivalen støtter i år miljø- og klimaarbejde med sin pantindsamling
Foreningen Roskilde Festival og Folkekirkens Nødhjælp har siden 2002 indsamlet flasker, krus og dåser
med pant for godt 5,2 millioner kroner, som er gået til
humanitære formål som dialogprojekter og mobile
hospitaler i Israel og Palæstina, antitrafficking i Cambodja og minerydning i Libanon og DR Congo.
Blandt de organisationer, som festivalen samarbejder med, har Dansk Flygtningehjælp fået støtte til
genopbygningsprojekter i de cyklonramte områder i
Myanmar, et af verdens fattigste lande. Her vil organisationen hjælpe med husbygning, etablering af
brønde, installation af latriner, konstruktion af skoler
og uddeling af keramiske vandfiltreringskrukker, der
kan rense forurenet vand.
Læs mere på www.roskilde-festival.dk

Årets LEGO-pris til grundlæggeren af projekt
One Laptop per Child, OLPC
I april i år blev amerikaneren Nicholas Negroponte
tildelt årets LEGO-pris på 100.000 dollars for at have

visAvis har fået Fredsfondens initiativpris 2010
Den 13. august i år uddelte Fredsfonden, stiftet i 1981
af Lise og Niels Munk Plum, sin initiativpris på kr.
5.000 til det tosprogede tidsskrift visAvis, som netop
har udgivet sit tredje nummer. I begrundelsen hedder
det blandt andet, at ”visAvis har med deres ambitiøse
tidsskrift skabt en ny platform for at diskutere asyl og
indvandring, på tværs af eksisterende skel og opdelinger.”
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Der kan tegnes abonnement på visAvis via hjemmesiden www.visavis.dk, og enkeltnumre kan blandt andet købes i Nørrebro Boghandel, Nørrebrogade 7 i København og i Århus Kunstbygning. Se en oversigt over
forhandlere på hjemmesiden.

andre menneskers måde at tænke på,” og ”vi udgør
den største trussel mod den iranske regering. Hvor
andre lande agerer kraftigt mod truslen om kernevåben, agerer vores regering mod os.”
Amnesty i Sverige, Nyhetsbrev juni 2010

Adgang til rent vand er nu defineret som en
menneskeret

Afghanistans kvinder

På verdensplan mangler anslået 884 millioner mennesker adgang til rent drikkevand, og ifølge FN dør årligt
omkring 1,5 millioner børn under 5 år på grund af såvel forurenet vand som manglende adgang til sanitære
installationer. Med 122 nationers stemmer for og ingen imod, mens 41 undlod at stemme, vedtog FN’s generalforsamling den 28. juli i år en resolution, som definerer adgang til rent vand som en menneskeret. Resolutionen har som sit mål, at antallet af mennesker,
som i dag mangler adgang til rent vand og til sanitære
installationer, skal være halveret inden 2015.
www.waterintegritynetwork.net

Klyngebombeforbud trådt i kraft 1. august i år
”Resolutionen, som forbyder brugen af klyngevåben,
er et stort fremskridt i kampen for global nedrustning
og for den humanitære sag. Den vil hjælpe os med at
bekæmpe den udbredte usikkerhed og lidelse, som de
forfærdelige våben forårsager særligt blandt civile og
børn,” lød det i en udtalelse fra FN’s generalsekretær
Ban Ki-moon i anledning af forbuddets ikrafttræden.
Indtil nu har 107 lande underskrevet resolutionen, og
37 af landene har også ratificeret forbuddet med national lovgivning og forpligtet sig til ikke at bruge, lagre
eller producere de grusomme våben. I Danmark vedtog Folketinget forbuddet den 12. februar i år, men i
modsætning til eksempelvis Frankrig og Storbritannien har store militærmagter som Kina, Rusland, USA
og Israel afvist at underskrive. Det anslås, at de ligger
inde med størstedelen af verdenslageret på omkring en
milliard klyngebomber.
Kilde: www.un.org

Den iranske kvindeaktivist og forfatter Parvin
Ardalan har fået bopæl i Malmø, som er med i
Sveriges forfatterfriby-ordning
Parvin Ardalan, som i 2008 fik den svenske Olof
Palmepris for sin uforfærdede kamp for iranske kvinders rettigheder i sit hjemland, bor nu i Malmø. I Iran
er hun blevet udsat for trusler og anklager på grund af
sit uforfærdede arbejde med blandt andet kampagnen
for at samle 1 million underskrifter mod diskriminering af Irans kvinder. På det seneste årsmøde i Amnesty International’s svenske afdeling understregede
hun, hvor vigtigt det er, at omverdenen engagerer sig i
de iranske aktivisters kamp for demokrati og menneskelige rettigheder. For, som hun sagde, ”én million
underskrifter kan ikke ændre lovene, men de kan for-

”Det triste faktum er, at i Afghanistan er det at dræbe
en kvinde som at dræbe en fugl. USA har forsøgt at
retfærdiggøre dets besættelse med retorik om at ”befri” afghanske kvinder, men vi er stadig spærret inde
i bure i vores land uden adgang til retfærdighed og
stadig styret af kvindehadske forbrydere. Fundamentalister prædiker stadig om, at ”en kvinde bør være i
sit hjem eller i graven”. De fleste steder er det stadig
ikke sikkert for en kvinde at vise sig offentligt uden
slør eller at gå på gaden uden følgeskab af en mandlig slægtning. Piger bliver stadig solgt til ægteskab.
Voldtægt foregår ustraffet hver eneste dag.
I Afghanistan er både mænds og kvinders liv kort
og ofte gennemsyret af vold, tab og pinsler. Den forventede levetid er mindre end 45 år - en alder, man i
Vesten kalder for ”midaldrende”. Vi lever i en fortvivlende fattigdom. Helt op mod 70 procent af afghanerne overlever for mindre end 2 dollar om dagen. Og man anslår, at mere end halvdelen af de afghanske mænd, og 80 procent af kvinderne er analfabeter. Gennem de seneste par år har hundredvis af
kvinder ofret sig selv - rent bogstaveligt brændt sig
selv ihjel - for at undslippe deres elendighed.”
Malalai Joya i ”Min lykkes fjender”, Verve 2010.
Heri beskriver hun sin kamp for afghanske kvinders
rettigheder og for demokrati.

Og til sidst en udtalelse fra Aldrig Mere Krigs
årsmøde i Tarm den 17. - 18. april 2010
”Aldrig Mere Krig, den danske afdeling af War
Resisters International, organisation for absolutte
krigs- og militærmodstandere, vil gerne udtrykke vor
dybe sorg over vort lands krigsdeltagelse og vort
folks militarisering. Vi finder det uværdigt for et kulturfolk som det danske, at unge af begge køn melder
sig frivilligt til militærtjeneste i så stort et omfang, at
en del må afvises.
Vi opfordrer alle fredselskende kræfter i hjem,
skole, kirke og medier til at advare ungdommen mod
militær og militarisme, og i stedet at søge at give
ungdommen forståelse for pacifistiske værdier og
ikke-voldelig konfliktløsning.
Vi foreslår, at der oprettes et fredsministerium, at
de penge, der ødes på militær, anvendes til fredelige
formål, til uddannelse, udvikling af ikke-voldelige
samfund med bæredygtig vækst og velfærd, i u-lande
såvel som globalt.”
Fra www.arnehansen.net
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Kalender
Projektet „En flygtningebåd kommer til din by“ i form af en båd fyldt med 70 flygtningeskikkelser i bronze skabt af
kunstneren Jens Galschiøt. Båden sejler rundt til danske byer med ophold i Haderslev 8. – 15.9. og København 7. –
20.12. Se mere på www.levende-hav.dk
Igennem hele september måned afholder Palæstina-Initiativet gadeaktioner og debatmøder i en række byer rundt i
landet med fokus på den israelske apartheidmur på den palæstinensiske Vestbred. Se nærmere på www.palaestinainitiativet.dk
10. september Eid Mubarak-fest på Christiansborg Slotsplads for børn og unge. Arrangør: Red Barnets Ungdom.
Læs mere på www.redbarnet.dk
27. september Dokumentarfilmen Krigens Børn vises i Øst for Paradis i Århus. Instruktør Eva Arnvig introducerer
filmen og deltager i den efterfølgende debat.
30. september Høring på Christiansborg om Trafficking – handel med kvinder – fokus på brugeren. Arr.:
Soroptimisterne i Danmark, www.soroptimist-danmark.dk
7. oktober 9-årsdagen for USA´s start på krigen i Afghanistan. Nej til Krig markerer dagen flere steder i landet. Se
www.nejtilkrig.dk/kalender
11. oktober kl. 19.30 U-landsfrivillig Mette Lotus fortæller om små projekter i Abene i Senegal igennem 17 år.
Sted: Resen Sognegård i Skive. Arr.: Kvindefredsligaens Skive-kreds.
10. november kl. 19.30 Jonna Vejrup Carlsen holder foredrag om global alarm og menneskepligterne. Sted: Resen
Sognegård. Arr.: Kvindefredsligaens Skive-kreds.
13. november Kvindefredsligaen holder hovedstyrelsesmøde i København. Kontakt kontoret for nærmere oplysninger.
1. december kl. 19.30 Julemøde med Jytte og Søren Bjerregaard, der fortæller om julens traditioner og krydrer mødet med musikalske indslag. Sted. Resen Sognegård. Arr.: Kvindefredsligaens Skive-kreds.

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

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer hver søndag klokken 14 – 15 ved Center Avnstrup, Center Kongelunden og
Center Sandholm. Se mere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

