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Kvindefredsligaen støtter fortsat romakvinder og -børn
Kvindefredsligaens Kvinde til Kvinde-indsamling fortsætter med at arbejde for romakvinder og -børn i
Serbien ved at støtte det netværk på 25 foreninger og centre for romakvinder, som der findes rundt i landet.
Arbejdet i centrene udføres overvejende af frivillige aktivister – både kvinder med romabaggrund og serbiske kvinder, som igennem deres lokalkendskab kan nå helt ud i selv de mest isolerede og udsatte
romabosættelser – netop der, hvor behovet for hjælp er størst. Det er typisk fra sådanne bosættelser, at
beboerne, tvunget af den yderste nød, forsøger sig som immigranter i det nordlige Europa.
Men nøden er ikke kun økonomisk og materiel. Romaer, som er landets største etniske minoritet, oplever
desuden fortsat udbredt og systematisk diskrimination, således som man f.eks. kan læse i Amnesty
International´s seneste menneskerettighedsrapport1..

Optagelse i EU sikrer ikke forbedringer af romaernes vilkår
Man kunne have håbet på, at Serbiens i 2014 påbegyndte forhandlinger med EU om optagelse ville have
medført en forbedring, idet betingelserne for optagelse bl.a. har været en lovgivning om bekæmpelse af
diskrimination samt handlingsplaner til forbedring for romaernes vilkår. Men de nye pæne intentioner findes
kun på tryk. De udmøntes ikke i praksis, hvor især mange af de fordrevne fra Kosovo og tvangshjemsendte
asylansøgere fra Nordeuropa - og i blandt disse grupper ikke mindst kvinderne – fortsat lever uden identitetspapirer og hermed uden adgang til det helt basale: lovlige boliger, sundhedspleje og uddannelse.

Romakvindecentrene går ind, hvor myndighederne svigter
Netværket af romakvindecentre yder til gengæld et enestående arbejde for at kompensere for de serbiske
myndigheders svigt. Centrene arbejder vedholdende for belysning af ikke mindst kvindernes forhold 2. samt
for beskyttelse af voldsofre, juridisk hjælp og rådgivning.
Men centrenes betydning rækker videre. Som led i en patriarkalsk familiekultur er romapiger og -kvinder
dobbelt undertrykt. Centrene arbejder på at styrke kvindernes kendskab til deres rettigheder og handlemuligheder såvel i familien som i samfundet, samt for at sikre, at deres stemmer kan blive hørt netop der,
hvor beslutningerne om deres egne forhold træffes. Og i det lange løb er denne oprustning på det psykologiske niveau nok den vigtigste forudsætning for grundlæggende ændring af romafolkets vilkår.

Romakvindecentret i Novi Becej
Kvinde til Kvindes seneste donation gik til centret Novi Becej i Serbiens nordlige provins, Vojvodina. Her
ydes rådgivning på de 3 minoritetssprog i området foruden serbisk, nemlig ungarsk, rumænsk og roma3..

Vi rækker raslebøssen frem
Med vores kendskab til disse centre for romakvinder finder vi, at der fortsat er al mulig god grund til at støtte
deres arbejde. Og derfor rækker vi endnu engang raslebøssen frem på vegne af de serbiske romakvinder og
deres børn. Tak på forhånd!

Du kan støtte vores arbejde for romakvinder og - børn i Serbien
reg.: 1551 konto: 0679070
1. Amnesty International Report 2014/15. The State of the Worlds Human Rights
2. Written information on realization of concluding observations of second and third report of Republic of Serbia to CEDAW
Convention, related to women. Belgrade, July 2015
3. http://www.udruzenjeromanb.org.rs/en/

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

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

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

Medlemskab:
Enkeltmedlem kr. 300, husstand kr. 350, pensionister, arbejdsledige og studerende kr. 210.
Du kan melde dig ind via hjemmesiden.

Se mere på www.kvindefredsliga.dk
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