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Serbiens romakvindecentre
hjælper også kvindelige flygtninge og børn
Kvindefredsligaens Kvinde til Kvinde-indsamling fortsætter med at støtte arbejdet i kvindecentre for
romakvinder og -børn i Serbien. Nogen af disse centre har fået en ekstra økonomisk byrde, idet de nu
også hjælper flygtende kvinder og børn, ikke mindst de mange syrere, der søger beskyttelse i Europa.

Kvinder på flugt er særligt udsatte
Ifølge UNHCR 2016 var der i 2013 23 millioner indbyggere i Syrien. I marts 2016 havde 4.8 millioner
mennesker forladt landet, og 6.6 millioner var internt fordrevne. Kvinder, specielt i alderen mellem 15 og
49 år, udgør mere end 1 million af de 4.8 millioner.1)

Vold og udnyttelse
Størstedelen af disse kvinder og piger er strandet i flygtningelejre ved grænserne i Syd- og Østeuropa.
Under hele flugten, såvel med båd som langs de ulovlige ruter på land, er kvinderne udsat for seksuel vold
og udnyttelse både af menneskesmuglere og af mandlige flygtninge.
Ankommet til disse lejre er de igen i fare, da de forhold, som de skal leve under, er umenneskelige. Der er
f.eks. ikke separate toiletforhold eller soverum, hvilket betyder, at kvinder og piger på ny er i stor risiko
for overgreb. Yderligere er 11% af kvinderne gravide, enten fra før flugten eller som følge af voldtægt
under flugten. Der er ikke specielle faciliteter eller hjælp for disse kvinder og piger.

Hjælp til flygtninge på „Balkan-ruten“
Et af de centre, Udruzenje Roma Novi Becej, som Kvinde til Kvinde støtter, ligger i byen Novi Becej i
provinsen Vojvodina tæt på grænsen til Ungarn.
I et takkebrev fortalte centret, at de i kraft af deres frivillige medhjælpere også var begyndt at at hjælpe
de mange flygtninge, der kom forbi deres by på vejen ad „Balkan-ruten“ mod Nordeuropa, selvom
centret stort set ingen ekstra midler havde.
I november 2016 modtog Kvindefredsligaen en ny mail fra centrets leder, Danica Jovanovic, hvor hun
fortæller, at centret ved siden af det „almindelige“ arbejde for at styrke romakvinder og -børns position i
familie og samfund stadig prøver at hjælpe flygtninge. Nu er der ikke længere tale om flygtninge på gennemrejse, men om strandede flygtninge, der ikke kan komme videre fra Serbien samt om tilbagesendte
flygtninge (ifølge Dublin forordningen), som man prøver at hjælpe, men som man ikke har midler til.
Derfor beder Danica Jovanovic på centrets vegne om økonomisk hjælp.

Vi sender bønnen om hjælp videre til dig
Med vores kendskab til disse centre for romakvinder og nu også for ulykkelige kvinder og børn der har
været nødt til at flygte, finder vi, at der fortsat er al mulig grund til at støtte deres arbejde.
Derfor rækker vi på ny raslebøssen frem til fordel for deres værdifulde arbejde.
På forhånd tak!
I.H.
1)Women
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Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Hvem?
Kvindefredsligaen er den danske afdeling af Women’s International League for Peace and Freedom,
som har sektioner i 33 lande.

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

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

Medlemskab:
Enkeltmedlem kr. 300, pensionister, arbejdsledige og studerende kr. 210.
Du kan melde dig ind via hjemmesiden.
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