NYHEDSBREV
Kvinde til Kvinde præsenterer her vores nye indsamlingsmål i
2018.
Indsamlingen går denne gang til den palæstinensiske
kvindeorganisation, Palestinian Working Women’s Society for
Development (PWWSD), som har hovedkontor i Ramallah på den
besatte Vestbred.
Organisationen arbejder både med psykisk og social rådgivning
og med at styrke kvinders position økonomisk og politisk.
Palæstinensiske kvinder og børn er de mest udsatte i de lange og
voldelige konflikter forårsaget af Israels besættelse af Palæstina.
De barske livsbetingelser som følge af besættelsen medfører
blandt andet begrænset adgang til basale sundhedstilbud som for
eksempel hjælp under graviditet og fødsel. For børnene medfører
opvæksten under de konfliktfyldte forhold også ofte vold i
hjemmet, svære angsttilstande og sprogproblemer.
Ligeledes øges vold mod kvinder, og de mange konflikter er med
til at styrke de i forvejen patriarkalske strukturer og på den måde
fastholde kvinderne i en undertrykt tilværelse. Derfor inddrager
PWWSD også mænd i deres projekter.
Gennem en donation, stor eller lille, får du her muligheden for at
vise din solidaritet med de palæstinensiske kvinder. Ikke mindst
efter at den danske regering efter pres fra Israel har besluttet at
afvikle støtten til en række palæstinensiske ngo´er, vil det være en
kæmpe opmuntring for kvinderne at opleve, at de ikke er glemt af
omverdenen, men at deres arbejde tilmed er kendt også uden for
Palæstina
Vi håber meget på din støtte.
Du kan hjælpe os med at hjælpe via:
Bankoverførsel:1551 0679070
eller
Mobilepay: 90230

I Kvinde til Kvinde har vi som
princip, at vi kun støtter projekter
som vi har personligt kendskab til.

Rejsebrev fra Ramallah
Af sygeplejestuderende Nana Albæk

I de 2 ½ måned jeg befandt mig i
Palæstina foregik min hverdag på
en FN-støttet sundhedsklinik i
flygtningelejren Al’ Amari i byen
Ramallah på den besatte Vestbred.
Her blev jeg hurtigt en del af den
daglige gang og til trods for både
sproglige og kulturelle forskelle,
følte jeg mig altid inkluderet og
meget velkommen.
For mig kom mit praktikophold
hurtigt til at handle om noget langt
større end en praktisk faglig
udvikling. At være så tæt på hvor
uretfærdighed og undertrykkelse af
basale menneskerettigheder er så
stor en del af menneskers hverdag,
har virkelig åbnet mine øjne for,
hvad verdenssamfundet stiltiende
accepterer.
På baggrund af mit virke i Kvindefredsligaen og min deraf naturlige
interesse for kvinders rettigheder,
tog jeg kontakt til organisationen
Palestinian Working Women
Sociaty for Development. Efter en
kort mailkorsponance blev jeg
inviteret op på deres hoved-kontor i
Ramallah, hvor jeg fik en omfattende briefing om deres store
arbejde for kvinders velbefindende.
Det blev for mig hurtigt indlysende,
at dette var en organisation som
ville drage store fordele af et
samarbejde med vores Kvinde til
Kvinde-indsamling.
Rejsen fandt sted august –
september 2016

