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Glem ikke krigen i Syrien
Det er også vores ansvar
Syriens kvinder med
i fredsprocessen
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.

WILPF International
Women’s International League
for Peace and Freedom
1. rue de Varembé
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
Tlf: +41 22 919 70 80
inforequest@wilpf.ch
www.wilpfinternational.org

I august sidste år gav Syrien grønt lys for, at FN’s våbeninspektører kunne påbegynde eftersøgning af giftgasser i landet. Men intet er endnu løst i konflikten, som har raset siden 2011 og som har
udløst et svimlende flygtningeproblem. Af Syriens befolkning på
23 millioner er flere end 6,5 millioner på flugt som internt fordrevne, mens flere end 9 millioner har akut behov for humanitær
hjælp. Flere end 3 millioner er flygtet ud af landet, og af de flygtende er 75 % kvinder og børn.
Hvor er Danmarks indsats som konfliktløser og fredsmægler?
Hvor er Danmarks indsats som beskytter af den syriske befolkning? Kvinde- og fredsorganisationer i Syrien, Libanon og Jordan
appellerer til de nordiske landes regeringer om specielt at være opmærksomme på kvindernes og pigernes behov i bistandsarbejdet
og i al humanitær hjælp både i Syrien og i flygtningelejrene i nabolandene.
Samtidigt understreger kvindeorganisationerne, at Syriens kvinder
skal med i fredsforhandlingerne, en ret, som burde være sikret
dem ifølge FN’s Sikkerhedsråds Resolution 2122 fra oktober 2013
om Kvinder, Fred og Sikkerhed samt i de forudgående Resolutioner 1325, 1888 og 1889. Alligevel fik den gruppe syriske kvinder,
som kom til Genève II-forhandlingerne i januar i år, ikke adgang
til konferencebordet. Lad os fastholde den danske regering på en
dansk indsats i FN-regi for, at dette krav skal blive til virkelighed.
Kvinder i Sort, København, 4. april 2014
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Hvad der videre hændte Emma
En beretning fra det virkelige liv

Af Nanna Carlsen
I 2009 udkom Bedsteforældre for Asyls bog, AFVIST, en dokumentation af asylansøgeres skæbne i danske asyllejre og af den førte asylpolitik i Danmark. 1)
Min beretning i bogen handler om pigen Emma, og
den udkom desuden som kronik i Weekendavisen og i
Dagbladet Arbejderen under titlen Hvor syg skal man
være? Emma var jeg frivillig kontaktperson for, og
hun fik afslag på asyl med begrundelsen, at hun ikke
var syg nok til at få ophold, på trods af, at hun var i
en elendig forfatning og har en alvorlig børnepsykiatrisk diagnose. Hendes tilstand kan udvikle sig livstruende.

været ude for. Hvad bar hun på, tynget som hun tydeligvis var af ansvar og frygt og alt for tidlig omsorg for
sine forældre. Og klæbende op ad moderen, som hun
vogtede over og passede på. Et yndefuldt væsen var
hun, men næsten ikke af denne verden. Så let at puste
omkuld. Moderen sagde fortvivlet om hende, at det var,
som om lyset var slukket i hendes øjne.
Stumheden indtrådte, da læsset væltede … Familien,
der er etniske romaer fra Kosovo, flygtede til Danmark
i år 2000 og blev udvist i 2009. I den mellemliggende
tid har de levet i forskellige asyllejre i Danmark, senest
i Sandholm. Ved ankomsten hertil var Emma knapt to
år, og lillebroderen blev født her i 2004. Ingen af børnene havde nogen erindring om Kosovo, da de blev udvist. Emma havde gået i Røde Kors’ skole i Lynge og
broderen i børnehave i Sandholmlejren.

Jeg kunne ikke hjælpe hende,
Hver romafamilie fra Kosovo
fordi vi i Danmark ikke – som
har sin historie, men jeg ser et
i Norge og Sverige – har immønster gå igen i deres skæbne
plementeret FN’s børnekonsom følge af krigen mellem servention i vores lovgivning. Det
berne og kosovoalbanerne sidst
betyder, at børn ikke har ret til
i 90’erne. Romaerne har været
en selvstændig asylsag, men
tvunget til at deltage på serbisk
følger med deres forældre, og
side, ofte med livet som indsats,
har de som Emma en børneog til at rydde op efter massakpsykiatrisk diagnose, uanset
rer og slæbe lig til massegrahvor alvorlig den er, så fører
vene for de serbiske soldater,
den ikke til ophold, da kun
hvad der har fået kosovoalbavoksendiagnoser tæller i fornerne til at hævne sig på gruhold til en humanitær opholdssom vis og tvinge dem ud af
tilladelse.
landet. Og serberne fra deres
At barnets tarv ikke gælder i
side truer dem, fordi de er siEmma, 10 år, i Holte 2008
Foto: Gerd Gottlieb gøjnere og muslimer.
juridisk forstand i Danmark,
forstod vi senest i Im-sagen og
i sagen om Armen og hans familie fra Havdrup. TakDe tør stadig ikke vende tilbage til Kosovo af frygt for
ket være massive protester fra lokalbefolkningen fik
at blive genkendt.
Im opholdstilladelse, og Havdrupfamilien fik genoptaget deres sag med to års forlængelse af deres opFaderen, der har en alvorlig psykiatrisk lidelse på grund
hold.
af sin fortid samt efter 8 års uvished i danske asyllejre,
havde et sammenstød med andre ex-jugoslaviske mænd
Jeg fik et chok, da jeg første gang så Emma i Sandaf anden etnisk herkomst, som det alt for let kan ske,
holmlejren, og jeg tog straks kontakt til familien. I
når nerverne hænger i laser. De fik alle en dom for krimit 40-årige arbejdsliv som folkeskolelærer har jeg
minalitet samt en udvisningsdom oveni. Faderen valgte
aldrig set et så medtaget barn.
i panik at gå med familien under jorden og mødte ikke
En ekstremt tynd og spinkel lille pige med et trist,
op i retten. Derfor fik han ikke som de andre konverteforgræmmet, alt for gammelt ansigt – uden mimik –
ret sin dom til en betinget dom. Tværtimod blev hans
uden smil. Hun var stum, havde mistet talens brug,
dom stadfæstet i hans fravær.
nikkede blot, når man talte til hende.
Man måtte spørge sig selv, hvad dette barn havde
Efter 9 måneder på gaden vendte familien tilbage til
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Sandholm i en elendig forfatning, og Emma var stum.
Men langsomt bedredes hendes situation trods alt, og
hvis jeg eller andre var på besøg, kunne hun begynde
at forlade sin mor, der ellers måtte tage med hende i
skole hver dag. Nu begyndte hun at tale, og hun fik
veninder, som hun legede med.
Dog vendte helvede tilbage, da faderen blev hentet af
politiet og sat i fængsel, og han blev stadig holdt indespærret efter sin strafafsoning med begrundelsen, at
han kunne finde på at gå under jorden igen.
For Emma blev konsekvensen, at moderens angst
igen blev hendes, og natlige mareridt, kvalme og angst
vendte tilbage.
På moderens vegne etablerede jeg kontakt til en
børnepsykiater, hvis undersøgelse med al tydelighed
bekræfter, at der er tale om et ekstremt udsat barn, der
lever under et alt for stort pres, som påvirker hende
voldsomt, både psykisk og fysisk. Ifølge psykiateren
kan hun kun med nød og næppe holde sammen på sig
selv, for hun kan ikke beskytte sig imod, at angstfyldte
fantasier trænger sig på.
Hun tegner sit hjerte, der er
ved at gå i stykker, og hun siger, at det er sådan, hun har
det, og at hun snart ikke kan
bære mere. Og hun er 9 år på
det tidspunkt.

Gad vide, hvor syg man skal være, og gad vide,
hvordan Emma skal klare sig i fremtiden.
Familien er i dag endt i Serbien, efter at faderen til
sidst - i 2009 - accepterede at rejse frivilligt ud, under
løfte om repatriering i Kosovo via en økonomisk
hjælp, der dengang blev tilbudt ved frivillig hjemrejse
til Kosovo, og som blev administreret af Dansk Flygtningehjælp. Men det strandede på, at de penge, som
familien kunne få med ved udvisningen til hjælp til
bolig, ikke kunne udløses, da de ikke måtte bruges til
køb af jord. Man skulle eje et stykke jord i Kosovo i
forvejen for at kunne få opført et hus på det, og det
gjorde familien ikke.
Toni Liversage, som også hele tiden har været knyttet til familien som kontaktperson, taler serbisk, og
hun og jeg har telefonisk kontakt med familien. Her er
det muligt at tale med Emma, som gerne vil have kontakt med os. Det er det mest positive, der er at fortælle.
I foråret 2013 besøgte forfatteren og journalisten Malene Fenger-Grøndahl familien i Serbien. Trods visse
sprogvanskeligheder lykkedes
det at kommunikere, især på
dansk, som de stadig husker
en del af. De blev meget glade
for besøget, inviterede indenfor og serverede kaffe og en
lokal ret, og de sendte gaver
med hjem til Toni og mig. De
fortalte, at de mest opholdt sig
i huset, som tit er koldt, fordi
de ikke har råd til brændsel til
brændeovnen.

Psykiateren konkluderer, at
pigen er i konstant alarmberedskab og truet af den tilstand, der er beskrevet hos de
mest medtagne asylbørn: depressiv devitalisering, en tilstand, hvor barnet opgiver liFaderen er fortsat psykisk
vet, trækker sig tilbage fra andårlig. Han fortalte, at albadre og undlader at tage nænerne leder efter ham rundt
ring til sig. Kombineret med
omkring i byen. Derfor holdt
et kompliceret posttraumatisk
han sig indendørs. Og modestresssyndrom, hvor hormonren er bekymret for, at hun
systemet belastes, og hjerneEmma, 15 år, sammen med
ikke har råd til den kontrol på
celler kan gå til grunde, så
sin bror på 11, i Serbien 2013
sygehuset, som hun burde
kan det blive liv eller død, det
handler om for Emma. SituaFoto: Malene Fenger-Grøndahl have efter en bypass-operation i Danmark.
tionen kræver en avanceret og
langvarig behandling samt ro omkring familien, hvad
Lillebroderen virkede glad for at gå i skole, og det lød
der er uforeneligt med en udvisning.
til, at han klarede sig godt og også havde legekammerater.
Med henvisning til FN’s børnekonvention søgte famiEmma derimod, der nu var 14 år, gik ikke i skole,
liens advokat om genoptagelse af sagen og om humaog det virkede, som om hun ikke havde gjort det på
nitær opholdstilladelse – denne gang i Emmas navn.
noget tidspunkt i Serbien. Malene Fenger-Grøndahl
Afslaget fra Integrationsministeriet kom prompte, og
fortæller, at Emma tilsyneladende var bange for at formed begrundelsen, at pigen ikke var syg nok, så Danlade hjemmet, og at hun ikke havde nogen venner og
mark udviste et barn med et sind, der var ved at sprænfølte sig meget alene. Hun virkede helt passiv og næges og en krop, der nægtede at udvikle sig.
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sten uden mimik. Hun så virkelig ud til at have det
dårligt.
Og hvad hændte der så videre Emma?
Min konklusion er: absolut ingenting. Som jeg tolker det, er livet gået i stå for Emma, før det overhovedet er blevet udfoldet. Det er sket for længst, og min
begrundelse for at skrive den tragiske historie om
Emma igen, er, at jeg på denne måde gør endnu et forsøg på at råbe de danske myndigheder op. Kan det
ikke lade sig gøre, så håber jeg på befolkningen, som
vi har set reagere, når den i andre tilfælde fik kend-

FN’s
Børnekonvention

skab til et barn i nød.
Hvor mange små Emma’er skal Danmark have på
samvittigheden, før vi implementerer FN’s børnekonvention i vores lovgivning og erkender, at børn er
mennesker med ret til et eget liv?
Nanna Carlsen er med i Amnesti Nu og i Bedsteforældre for Asyl.
1)

Eline Mørch Jensen (red): Afvist – Asylansøgere i
Danmark, Tiderne Skifter, 2009. Anmeldt i fred & frihed nr. 2, 2009

Artikel 12 – Retten til at udtrykke meninger
Barnets ret til at give udtryk for en mening og krav på
at denne mening respekteres i overensstemmelse med
barnets alder og modenhed.

Artikel 22 – Flygtningebørn
De danske myndigheder har de senere år flere gange
været i søgelyset for at overtræde flere af de konventioner, Danmark har underskrevet. Det gælder blandt
andet 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, som på et møde i Bedsteforældre for Asyl den
27. februar i år ifølge repræsentanter for Institut for
Menneskerettigheder, mest graverende overtrædes i
forbindelse med asylsager, som involverer børn.

Artikel 1 – Definition på et barn
Børn er personer under 18 år, med mindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder.

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 6 – Retten til livet
Barnets ret til liv er statens forpligtelse til at sikre barnets overlevelse og udvikling.

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 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 29 – Undervisningens målsætning
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.
Fra Red Barnets hjemmeside www.redbarnet.dk
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Europarådets menneskeretskommissær
udtaler kritik efter besøg i Danmark
Af Michala Bendixen, Refugees Welcome
Nils Mui•nieks, som har siddet på den prominente
post som menneskeretskommissær for Europarådet siden april 2012, besøgte Danmark tre dage i november
2013. Han havde et hårdt program med besøg i bl.a.
Sandholm og møder med både myndigheder og NGO’er.
Jeg havde selv æren at være inviteret sammen med
bl.a. Dansk Flygtningehjælp til et par timers uformelt
møde med ham og hans to medarbejdere. På forhånd
havde vi afleveret et notat om vores største bekymringer. På mødet lagde flere af os vægt på børnenes dårlige stilling i asylsystemet og i familiesammenføringssager, og derfor var det glædeligt at læse hans udtalelser efterfølgende, hvor han netop udtrykte kritik af
Danmarks manglende respekt for disse børns bedste.
Det følgende er en oversættelse af hans officielle udtalelse efter besøget.

Barnets tarv
„Der bør tages større hensyn til barnets tarv i regler og
procedurer omkring asyl og migration“, udtalte kommissæren.
Mui•nieks er bekymret over, at lovgivning og praksis ikke er fuldt ud på linje med Børnekonventionen,
især omkring nogle af de krav, som stilles til børn, der
søger familiesammenføring. „Selvom der for nylig er
indført velkomne ændringer for at lette familiesammenføring, er det problematisk, at børn over 14 år stadig ikke er omfattet, og at børn over otte skal demonstrere deres integrationspotentiale.“
Han var skuffet over at erfare, at man ikke havde taget hensyn til barnets bedste i en række sager, som
havde ført til deportation af familier til hjemlandet.

Uledsagede mindreårige asylansøgere

derne, var han bekymret over, at nogle børn har levet i
lange perioder i dette center og dermed været berøvet
deres rettighed til blandt andet uddannelse på lige fod
med danske børn.

Syriske asylansøgere
Kommissæren var positiv over at syriske asylansøgere
fra konfliktområder nu får asyl uden at skulle være individuelt forfulgt, og at 95 % faktisk opnår asyl. Han
opfordrede de danske myndigheder til at fortsætte
denne praksis så længe det er nødvendigt og søge at
deltage mest muligt i beskyttelsen af det stigende antal
flygtninge fra Syrien.

Rettigheder for mennesker med handicap
Under besøget pegede kommissæren også på handicappedes rettigheder, særligt intellektuelle og psykosociale handicap. Han noterede, at Danmark sikrer
denne gruppe mennesker et højt niveau af omsorg og
støtte i kommunerne, men han fandt det problematisk,
at de ofte lever i særlige boliger med mange andre i
samme situation. Dette giver gode fysiske forhold,
men det forhindrer inklusion i lokalsamfundet og selvstændighed.

Psykiatriske patienters rettigheder
Endelig var kommissæren ikke glad for den overdrevne brug af tvang i psykiatrien, herunder bæltefiksering i flere dage og tvangsmedicinering. Han noterede sig med tilfredshed, at regeringen havde nedsat
en psykiatrikommission og opfordrede til at udvikle
procedurer, som er mere respektfulde overfor patienternes menneskerettigheder.
Nils Mui•nieks udtalelser er oversat fra engelsk af
Michala Bendixen

Nils Mui•nieks var desuden kritisk overfor muligheden for at returnere uledsagede mindreårige til lande
som Afghanistan under European Return Platform for
Unaccompanied Minors, hvor Danmark deltager som
observatør, og som sigter på at oprette modtagecentre i
b.la. Afghanistan.

Den fulde ordlyd i menneskeretskommissær Nils
Mui•nieks pressemeddelelse „Children’s rights should
be better respected in migration and asylum“ kan findes via et link på www.refugeeswelcome.dk til Europarådets hjemmeside for Kommissionen for Menneskerettigheder.

Stop det juridiske „limbo“ med de årelange
ophold i asylcentrene

Den 24. marts udkom „REPORT by Nils Mui•nieks,
Commissioner for Human Rights of the Council of
Europe following his visit to Denmark from 19 to 21
November 2013". Link til rapporten findes på hjemmesiden for Refugees Welcome.

Efter et besøg i Sandholm opfordrede Mui•nieks de
danske myndigheder til at sætte en stopper for det juridiske „limbo“, som afviste asylansøgere, der ikke kan
deporteres, lever i – nogle har allerede boet på denne
måde i mange år.
Selvom han var glad for de nye muligheder, regeringen har givet dem, der samarbejder med myndighe-

* Senest tilgængelige statistik på området fortæller, at
84 personer pr. 6.4.2013 havde befundet sig i asylsystemet i 12 år og derover.
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En tjetjensk flygtningefamilies skæbne
Den del af huset, som K og børnene boede i

Foto: forfatterne

Af Carl Erik og Lis Foverskov
Et meget omtalt problem i vores asylpolitik er det ofte
meget lange sagsforløb, der medfører uforholdsmæssigt langvarige ophold i asylsystemet, hvilket er meget
skadeligt for flygtningefamiliernes fremtidige livssituation, både hvis de ender med at få asyl i Danmark
eller bliver sendt hjem. Især er dette et meget stort problem for børnene. Det er sjældent, at disse familiers
skæbne bliver fulgt i hele forløbet, og især er det sjældent, at det er muligt at følge dem efter at de er blevet
sendt tilbage til hjemlandet, hvis familien får endeligt
afslag på asyl.
Vi tre forfattere (Anna Marie Brixtofte Olsen har skrevet den efterfølgende del af artiklen) har imidlertid
ved noget af et tilfælde haft lejlighed til at følge en
tjetjensk familie tæt gennem de 8 års ophold i det danske asylsystem, og også efter at de er blevet sendt tilbage til deres hjemland. Det er en historie om bristede
forhåbninger om en ny tilværelse i Danmark efter flugt
fra krig og forfølgelse, en tilbagevenden til en udsigtsløs tilværelse i hjemlandet, men også en historie der
dog har en nogenlunde lykkelig udgang. Det er en historie om en stærk kvinde, der mod alle odds forsøger
at skabe en rimelig tilværelse for sig selv og børnene.
I 2003 kommer et ungt tjetjensk par, vi kalder dem M
og K til Danmark efter en meget tumultarisk flugt, der

først har ført dem til Polen, derefter tilbage til
Tjetjenien og endelig til Danmark, hvor de søger asyl.
Vi kender K’s søster, som allerede har asyl i Danmark, og kommer derved hurtigt i kontakt med det
unge par.

Forløbet
Parret kom uden børn til Danmark i 2003 og ansøgte
om asyl. De gennemgik det normale system med
sagsbehandling i Udlændingestyrelsen, fik afslag. Videre til Flygtningenævnet, desværre også her afslag.
En ihærdig advokat opnåede tilladelse til endnu en
prøvelse i Nævnet, men med endnu et afslag.
Da parret ikke var i besiddelse af pas, er sagen jo
derefter overgået til politiet, som skal forestå den
praktiske gennemførelse af tilbagerejsen ved at bistå
med at skaffe de nødvendige dokumenter.
Når deres ophold her alligevel kom til at vare 8 år,
hænger det sammen med, at det unge par nu begyndte
at få børn. De fik under opholdet i Danmark 5 børn.
Hver gang blev processen forsinket, dels fordi reglen dengang (og måske stadig?) var, at man ikke sender mennesker af sted kort før og efter en fødsel. Og
når så politiet tager fat på sagen, skal man til Den
Russiske Ambassade for at få anerkendt en ny russisk
borger og dertil hørende dokumenter. Til det forlanger
ambassaden, at begge forældre skal møde op, og det
var det ofte svært at få dem til, de ønskede jo ikke at
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have kontakt til de myndigheder, de var flygtet fra.
Når et barns papirer endelig var blevet ordnet, så var
de allerede i gang med et nyt barn.
Mange velmenende mennesker forsøgte at hjælpe
familien, og gav dem derved også nye håb om asyl,
hvilket der ikke var dækning for. Til sidst indså i hvert
fald K, at der ikke var andre muligheder end en frivillig tilbagevenden til Tjetjenien. Dette skete så også i
foråret 2010. De fik ved hjemrejsen al mulig hjælp af
de danske myndigheder, og blev via Moskva fløjet tilbage til Ingusjetien, og kunne derfra vende tilbage til
M’s hjemby Bamut i det vestlige Tjetjenien. Det var
nemlig et krav fra myndighederne, at de skulle bosætte
sig der, hvor de stammede fra. De havde ikke problemer med de russiske myndigheder under tilbagerejsen.
Efter hjemsendelsen
Gennem K’s søster, der, som tidligere nævnt, har asyl i
Danmark, har vi fortsat kontakt til familien, som nu
bor hos M’s gamle mor og far i den lille tjetjenske by
Bamut. I maj 2011 rejser vi alle tre til Nordossetiens
hovedstad, Vladikavkaz, hvor vi har en bekendt.
Nordossetien er den mest rolige af de 7 nordkaukasiske republikker. Den er mest kendt for gidselaffæren
i byen Bezlan i 2004. Det var, med noget besvær, muligt at få et turistvisum til Nordossetien.
Vi kørte så en af dagene illegalt til Ingusjetien som
ligger mellem Nordossetien og Tjetjenien. Vi kørte
med en ”marsjrutka”, en minibus i fast rutefart, og

M’s mor og faster og K’s mor i familiens stue

som normalt kun benyttes af den lokale befolkning.
Derfor kunne vi uden problemer passere grænsen mellem Nordossetien og Ingusjetien. Vi kørte til den lille
by Sleptovsk, hvor K’s mor og anden søster bor. Denne søsters mand er en ret velstående forretningsmand
og lokalpolitiker. Han kunne derfor køre os ad små
veje, hvor der ikke er grænsekontrol ind til Bamut i
Tjetjenien.
Bamut var et trøstesløst syn. Det havde før den første tjetjenske krig været en mindre by med ca. 2000
indbyggere, med skole, moské og forretninger. Nu var
der kun fundamenterne, overgroet af ukrudt, tilbage af
de fleste af bygningerne. Veje, offentlig trafik og forsyning og skole var væk. Der var nogle få mere eller
mindre ødelagte huse tilbage, og ingen tegn på genopbygning. I et af de tilbageværende huse boede M’s forældre, en faster og så K og hendes 5 børn uden skolegang, uden noget at tage sig til. M så vi ikke noget til,
han turde ikke bo hjemme af angst for myndighederne.
Anna Maries oplevelse af familien både i Sandholm
og efter hjemsendelsen er beskrevet i den følgende artikel.
Heldigvis er situationen for K og børnene blevet meget bedre efter at vi forlod dem. Efter tjetjensk skik
bor konen hos mandens familie, derfor boede de i
Bamut, som også var det sted, deres adresse var registreret inden flugten til Danmark. Men hen over sommeren 2011 flyttede K og børnene alene til Sleptovsk.

Foto: forfatterne
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K’s svoger var som nævnt en ret indflydelsesrig og
velstående mand, og kunne skaffe K en bolig og tilladelse til at bo i Sleptovsk. Så nu kunne de ældste af
børnene begynde at gå i skole, og få jævnaldrende
kammerater, og K kunne få støtte af sin mor og sin
søster.

Afslutning
Det var altså en historie, der på trods af afslag på asyl,
langt ophold i asylsystemet og hjemsendelse til utrolig dårlige forhold fik noget, der måske ligner en
”happy end”. Men det var ikke de danske myndigheders skyld, men udelukkende at K er en psykisk stærk
kvinde, der i de vanskelige år kunne holde sammen på
sin familie, og især at hun havde et godt netværk at
vende tilbage til.
Burde familien efter vores mening have haft asyl i
Danmark? Efter vores mening, Ja. Både M og K havde hjulpet de tjetjenske oprørere, og selv om de begge
var nogle ”meget små fisk”, var de derfor i 2003 i
umiddelbar fare for forfølgelse fra de russiske myndigheders side. Når de ikke fik asyl, var det først og
fremmest fordi de fik sig viklet ind i modstridende og
forvrøvlede forklaringer i asyl-interviewet og i behandlingen i Flygtningenævnet. Af de to var K den,
der bedst kunne udtrykke sig, men hun lod, i overensstemmelse med tjetjensk skik, manden føre ordet, og
han var ikke i stand til overbevisende at redegøre for
deres asylmotiv. Deres advokat udtrykte det ved, at
hvis hun kun skulle have ført K’s asylsag, ville K og
børnene sandsynligvis have fået asyl.
Dette viser asylsystemets karakter af ”lotterispil”.
Selv om de så ikke fik asyl, burde man til slut have taget hensyn til børnenes tarv. De var alle fem vokset
op her i Danmark, havde været i dansk børnehave og
vuggestue, talte dansk og deres modersmål tjetjensk,
men ikke deres hjemlands officielle sprog, russisk.
Hensynet til børnenes tarv burde, i overensstemmelse
med FN’s børnekonvention, have givet familien opholdstilladelse i Danmark.
*
Om sig selv og om baggrunden for arbejdet for
tjetjenske flygtninge fortæller Carl Erik og Lis
Foverskov:
”Vi er igennem de sidste 12 år kommet til at kende
rigtig mange tjetjenske flygtninge, oprindeligt gennem nogle, vi kendte i forvejen. Mange har haft brug
for hjælp, og vi har gjort det til vores lille niche i
flygtningearbejdet.
Vi blev allerede under den første tjetjenske krig
(1994 – 96) interesseret i det tjetjenske spørgsmål og
besøgte landet i 1997. Vores interesse har fortsat siden, både politisk og humanitært.
Den familie, vi boede hos i Groznij, kom under den
anden krig til Danmark som flygtninge i 2001. De

bragte os i forbindelse med en masse andre tjetjenere,
og vi besøgte dem ofte i Sandholm. Vi har fortsat denne
lille niche i flygtningearbejdet siden.”

Min oplevelse af den
tjetjenske familie
Af Anna Marie Brixtofte Olsen
Som besøgsven i Sandholm havde jeg primært kontakt med moderen og børnene i familien.
Da jeg blev besøgsven for familien, bestod den af
mor, far og 4 børn. Den måde, jeg kom i kontakt med
familien, synes jeg siger noget om den desperate situation, familien følte sig fanget i; jeg blev uden varsel kontaktet af en mand, der meget appellerende
spurgte, om jeg kunne give ham og hans familie asyl.
Nogle dage efter mødte jeg familien i Sandholm,
en noget trist oplevelse. Familien havde to rum og et
lille tekøkken og toilet med brus. Alle 4 børn legede i
en kolossal høj lyd fra et tv. Børnene forsøgte at kontakte mor, men oftest forgæves, ikke af modvilje, men
fordi mor var optaget af praktiske gøremål. I de begrænsede fysiske rammer var en almindelig udviklende leg ikke mulig, børnene havde mange voldsomme sammenstød. Af en eller grund måtte børnene
ikke lege alene udenfor.
Det er almindelig kendt, at forældreevnen, evnen til at
kontakte, yde omsorg og kommunikere med dit barn,
kun kan være optimal når og hvis de basale livsvilkår
er til stede; et liv i tryghed og i en nogenlunde forudsigelig hverdag, hvor du som forælder ved, hvordan
din tilværelse vil være i den nærmeste fremtid og dine
basale behov for mad er dækket og en bevidsthed om
en rimelig bolig også fremover er til stede. Du lever
altså i sikkerhed, med en viden om at være „fredet“.
Sådan er livet IKKE for en asylansøger, som lever i
frygt for, hvad den næste dag kan bringe, hvilket giver
stress, angst og uro. Det er en tilstand, der kan klares i
et vist rum af tid, men ikke på sigt. For en mor gør
denne tilstand, at hun, til trods for oprindeligt gode
sociale kompetencer og en god forældreevne, efterhånden næsten kun formår at sørge for de rent praktiske opgaver (som i sig selv er omfattende med fire
børn) og ellers primært nu er fokuseret på sin asylsag.
I denne familie sker der samtidig det, at manden ikke
længere kan holde tilværelsen i centret ud, og tager
væk og er væk stort set hele dagen.
Som danskere vil de fleste af os nok dømme farens
måde at være på hårdt, men kønsrollerne i Tjetjenien
er en del anderledes, end vi er vant til her.
Som iagttager og gæst i familien fandt jeg, at en
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Anna Marie og K med alle børnene i familiens stue
ond cirkel nu var opstået: mor var slået ud af usikkerheden om familiens fremtid og den lange ventetid, og
havde ikke længere muligheder for at udfolde sine
forældreevner – havde ikke længere overskud til at
være en kærlig, omsorgsfuld mor, var i en konstant
stress- og angsttilstand (som i øvrigt var velbegrundet).
Som konsekvens blev børnene omsorgsvigtede og udviklede tegn på uligevægt, grænsende til at være decideret psykisk syge. Børnene blev aggressive, angste og
var særdeles hårdhændede overfor hinanden. Pigen
havde svære opmærksomhedsproblemer og kom til at
fremstå som dårligt begavet, den næstyngste var rædselsslagen for enhver form for adskillelse fra mor. Så
hele hverdagssituationen blev til sidst endnu mere belastet for hele familien.
Far blev kaotisk i sin tankegang efter beslutningen
om tilbagerejse var taget, fik den ene urealistiske idé
efter den anden, og hverdagen blev om muligt endnu
mere turbulent, fordi en del venner kom på besøg for
at give far nye idéer, selvom det var for sent. Mor reagerede helt anderledes; der var truffet en afgørelse,
uvisheden var forbi, hun var rolig og afklaret, nu så vi
igen den stærke kvinde, som så fremad og kunne arbejde konstruktivt med praktiske opgaver omkring afrejsen. Hun kunne se nogle lyspunkter for sig, for eksempel at hendes børn og hun selv nu kunne møde
hendes mor, og at hun kom væk fra Sandholm.
De iagttagelser, jeg har beskrevet om følgerne af
lange asylsager og følgerne for både forældre og børn

Foto: forfatterne
er i overensstemmelse med flere undersøgelser og rapporter, skrevet af fagfolk.

Gensynet med familien
Vi var som nævnt tre, der besøgte familien i forsommeren 2011. Det var en deprimerende oplevelse, mor
boede, som det er skik i Tjetjenien, i mandens familie
med svigermor, faster og svigerfar (men ham så vi dog
ikke). Mor fortalte, at de ikke så meget til far, som vi
heller ikke mødte.
De ydre forhold var sølle, og børnene præget af
angst for adskillelse fra mor, de klæbede sig til hende,
og pigen virkede apatisk. Pudsigt nok kunne den ældste dreng på dansk sige, at han savnede Sandholm og
Danmark.
Vi fik heldigvis mulighed for at være sammen med
mor, børnene og mors familie samme aften hos en af
mors søstre. Mor var afslappet og glad, nød gensynet
med os, men børnene var stadig ængstelige og urolige.
Anna Marie Brixtofte Olsen er med i Bedsteforældre
for Asyl og er i den forbindelse blevet besøgsven for
den tjetjenske familie i Sandholm. Hun og Lis
Foverskov kender i øvrigt hinanden fra frivilligt arbejde i Røde Kors.
AMBO er uddannet psykolog, men det er ikke i den
forbindelse, hun har hjulpet familien eller skrevet artiklen.

Ressourcestærke
flygtninge?
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Fra projekt Fritid-for-flygtninge

Der har i de danske medier længe eksisteret en dominerende fortælling om unge etniske minoriteter som
værende en passiv byrde for samfundet. En fortælling,
der ofte skaber et uhensigtsmæssigt billede af en
gruppe unge, der rent faktisk har meget at byde på. I
DFUNK har vi gennem en årrække involveret unge
med flygtningebaggrund i frivillige aktiviteter - og vi
oplever et helt andet billede.

Af Nana Sulger Büel, DFUNK - Dansk
Flygtningehjælps Ungenetværk
Mange af de unge flygtninge vi kommer i kontakt med
igennem vores arbejde har - på trods af de ofte barske
oplevelser, man som flygtning har med i bagagen - et
stærkt ønske om at bidrage til det danske samfund. De
vil så gerne være en aktiv del af samfundet, men har
ofte blot manglet et sted, der kunne se og ville omfavne
det, de har at byde på.
I DFUNK har vi derfor haft et særligt fokus på at inkludere unge flygtninge og minoriteter i vores frivillige
arbejde, og vi ser en stor fordel i at kunne skabe rammerne for, at deres erfaringer og engagement kan komme andre flygtninge til gavn. De unge flygtninge besidder for hovedpartens vedkommende et stærkt engagement og nogle unikke ressourcer, som vi ønsker kan
komme til udtryk igennem vores frivillig-aktiviteter.

Aktiviteter med unge flygtninge
Vores aktiviteter omfatter bl.a. events og kampagner,
hvor unge danskere og unge flygtninge i fællesskab udtænker og realiserer deres kreative idéer. Det blev fx til
eventen „Restaurant Asyl“ i november 2013, hvor en
gruppe unge flygtninge og unge danskere med stor succes var sammen om at skabe en éndagsrestaurant, der
serverede retter fra flygtninges hjemlande. Restauranten, der var indrettet på Regensen i St. Kannikestræde i
København, havde til hensigt at vise den kulturrigdom
flygtninge tager med sig fra deres hjemlande, og samti-

Foto: DFUNK

dig gik restaurantens fine overskud til Dansk Flygtningehjælps arbejde i Syrien.
DFUNK laver også en række politiske og oplysningsorienterede aktiviteter, hvor flere unge flygtninge tager del i arbejdet med at udbrede kendskabet til
flygtningesagen og sætte spot på særlige problematikker på området. Det er bl.a. blevet til debatarrangementer, workshops og oplysningsarbejde på landets
skoler.
En stor del af vores arbejde omfatter også vores sociale aktiviteter rundt omkring i landet, hvor frivillige
og unge flygtninge sammen skaber rammerne om et
socialt fællesskab. Her kan bl.a. nævnes projekterne
Ung-til-Ung og Fritid-for-Flygtninge. Med Ung-tilUng mødes unge frivillige og unge flygtninge i fællesskaber, der giver de unge flygtninge en mulighed
for at få et netværk, der ellers kan være svært at etablere som ung i et nyt land.
Med Fritid-for-Flygtninge mødes unge frivillige
med unge asylansøgere på asylcentre i Danmark.
Idéen er at bidrage til et bedre miljø på asylcentrene,
give asylansøgerne mulighed for luftforandring og for
at opleve noget af det omkringliggende samfund. Projektet giver de unge asylansøgere et frisk pust i en
hverdag, der ellers ikke byder på mange udfoldelsesmuligheder.
En aktivitet der også har haft stor succes er
DFUNKs årlige sommerlejr hvor unge får mulighed
for at prøve deres evner af og udfordre sig selv. Deltagerne på sommerlejren, der er blevet afholdt på en efterskole lidt uden for Kolding, er unge danskere og
unge flygtninge, der for nylig er kommet til landet.
Igennem workshops, kreative performances og fælles
ansvar for lejren binder det deltagerne sammen i et
unikt fællesskab.

Flygtninge hjælper flygtninge
Seneste skud på stammen i DFUNKs sociale arbejde
er et projekt, der trækker på unge flygtninge som
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kernefrivillige. Projektet Flygtning-til-Flygtning, der
startede op i slutningen af 2013 giver nyankomne unge
flygtninge en mulighed for at få hjælp af andre unge
flygtninge, der har stået i samme situation. De „erfarne“ flygtninge har efter nogle år i Danmark fundet
sig et ståsted i samfundet og har nu overskud til at
hjælpe andre igennem det frivillige arbejde.
I de senere år har Danmark taget imod en del unge
flygtninge, der kommer til landet uden familie eller
andre kontakter. De unge uledsagede flygtninge står i
en yderst sårbar situation, og for mange kan mødet
med det danske samfund virke overvældende. Mange
af de unge føler sig isolerede, og på trods af de almindelige integrationsprogrammer, er det for mange svært
at finde fodfæste i landet – på grund af sprogvanskeligheder, på grund af manglende skolegang i hjemlandet, og fordi de har besvær med at „knække koderne“.
Flygtning-til-Flygtning tager udgangspunkt i de erfaringer, unge flygtninge selv har fået i mødet med det
danske samfund. Således kan vi skabe bedre rammer
for at unge flygtninge, der for nyligt har opnået opholdstilladelse, så tidligt som muligt får et netværk og
en hjælpende hånd fra andre, der selv har været igennem mødet med et fremmed samfund – og de udfordringer det kan medføre. Hvem ved bedre end flygtningene selv, hvad det vil sige at forlade familie, venner og hjem for at skulle finde sig til rette i et fremmed
land, der ikke altid virker særligt imødekommende
over for fremmede? Og ikke mindst hvad man som
ung flygtning i Danmark kan have brug for en hjælpende hånd til?
Den specifikke førstehåndsviden, som de frivillige
flygtninge har om at blive en del af et nyt samfund,
skaber en særlig mulighed for, at de kan agere som en
slags rollemodeller. Igennem personlige samtaler, fælles oplæg og sociale aktiviteter, kan de frivillige flygt-

Fra projekt Ung-til-Ung i Holbæk

ninge dele ud af deres egne oplevelser. Omvendt kan
de nyankomne unge tale om deres specifikke bekymringer og til gengæld få råd og vejledning om, hvordan
de kan håndtere deres personlige problemstillinger
bedre.
De frivillige kan give de nyankomne unge praktisk
og moralsk støtte og give dem råd og vejledning om,
hvordan de på bedste vis overkommer den til tider meget svære tid i asylsystemet. På denne måde kan de nyankomne unge forhåbentlig få en lettere start i Danmark end de ellers ville have haft. Men lige så vigtigt
er det, at de frivillige flygtninge får mulighed for at
gøre en forskel for andre og oplever, at de har noget
særligt og vigtigt at bidrage med.
I DFUNK arbejder vi hele tiden på at blive endnu
bedre til at give unge flygtninge en aktiv rolle i vores
arbejde. Det kræver at vi hele tiden arbejder på at
klæde de unge bedre på til det frivillige arbejde med
alt, hvad det indebærer af svære, sjove og glædelige
oplevelser.
Det gør meget, at de unge flygtninge tager aktivt del
i både det sociale arbejde og oplysningsarbejdet og på
denne måde kan være med til at påvirke og udbrede
kendskabet til flygtningesagen. Forhåbentlig kan det
på længere sigt medvirke til at mediernes fortælling
om unge flygtninge og minoriteter bliver mere nuanceret, og synliggør at de fleste flygtninge rigtig gerne vil
bidrage med noget til det danske samfund – og kan!
DFUNK har til huse Fælledvej 12 C i København
Du kan støtte DFUNKs frivillige arbejde
med unge flygtninge ved at blive fast
støttemedlem. Se www.dfunk.dk

Foto: DFUNK
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„Somaliske kvinder bygger bro til børn“ lød en
overskrift i Kort Nyt i fred & frihed 2013 nr. 3. Via
en omtale i Kristeligt Dagblad var vi blevet opmærksomme på det spændende projekt, som havde
fået støtte fra Trygfonden – og herudfra opstod
idéen hos Gerd Gottlieb om at „banke på“ hos Indvandrer Kvindecentret i Blågårdsgade på Nørrebro
for at høre nærmere om kvinderne og visionerne
bag succeshistorien.

Banke, banke på –
Somaliske Mødre
Bygger Bro
Af Sarah Packness
På trods af at det kan være grænseoverskridende uanmeldt at banke på en fremmed kvindes dør, opsøger
ressourcestærke somaliske mødre andre somaliske mødre
i deres lokalområder i forskellige bydele i København.
Projektet hedder Somaliske Mødre Bygger Bro, og det er
netop det, disse stærke somaliske kvinder gør – bygger
bro. Bygger bro mellem de mest isolerede somaliske
mødre, og det samfund, som disse kvinder oplever at stå
på sidelinjen og kigge på. De 15 somaliske brobyggere
hjælper blandt andet mødrene i deres kontakt til det danske samfund, når børnene pjækker fra skole, når der er
fare for, at de bliver truet af kriminalitet - og særligt når
kommunen ikke hører efter.
Projektet er lokaliseret på Indvandrer Kvindecentret på
Nørrebro, som arbejder med at fremme social progression og inklusion blandt etniske minoritetskvinder i Danmark.
Indvandrer Kvindecentret har siden 2011 uddannet og
videreuddannet ressourcestærke somaliske mødre, som
kan yde støtte og vejledning til andre somaliske mødre
rundt om i København. Brobyggerne har fået undervisning i sociallovgivning, psykologi og psykiatri, unge og
identitet, samtaleteknik og konflikthåndtering, og med
denne erhvervede viden samt egne erfaringer hjælper
brobyggerne andre somaliske mødre ved blandt andet at
agere bisidder, når der eksempelvis er skole-hjem-samtaler, møde hos borgerservice eller lægebesøg, ved at tolke
og ved at gøre systemet mere gennemskueligt for mødrene.

Mistillid til systemet
De fleste af de mødre, som brobyggerne kommer i kontakt med, giver udtryk for en stor mistillid til kommunale

Fra en uddannelsesdag med besøg af familiebehandlere fra Københavns kommune. Dagens tema er ”opdragelse i spændingsfeltet
mellem to kulturer”.

instanser. Da mødrenes kendskab til systemet ofte er
meget begrænset, hersker der forvirring om, hvad
kommunens funktion er. Dette betyder for eksempel, at nogle af mødrene tror, at en tvangsfjernelse
af børn kan ske på baggrund af, at man som mor har
hævet stemmen overfor sit barn, eller hvis barnet
har udfordringer i skolen. Derfor ønsker mange af
mødrene, at deres kontakt til kommunen eller andre
fagpersoner skal være yderst begrænset eller ikkeeksisterende. Somaliske Mødre Bygger Bros projektleder Eman Osman fortæller: „Tillid er altafgørende, hvis man skal skabe en god dialog og et godt
samarbejde med andre mennesker. Det er derfor rigtig vigtigt, at brobyggerne deler samme modersmål
som mødrene, så de kan forklare, hvad et samarbejde med for eksempel skolen, borgerservice eller
kommunale tilbud indebærer, og hvorfor dette er
både vigtigt og brugbart for den enkelte mor.“
I sit arbejde som brobygger har Hamdi Adan haft
kontakt til flere mødre, der har haft stor mistillid til
det danske system. Hun fortæller særligt om én mor,
der havde fire børn og var epileptiker. Da hun havde
mange og tiltagende epileptiske anfald, havde hendes egen læge henvist hende til Rigshospitalet. Hun
ville dog ikke derhen, fordi hun havde hørt, at man
som mor kan få tvangsfjernet sine børn, hvis man
har epilepsi: „Hun ville ikke derhen, fordi hun ikke
ville have, at lægerne skulle finde ud af, hvor skidt
hun havde det, fordi hun var bange. Hun havde ikke
en reel forståelse af sin sygdom og for det danske
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system. Derfor forsikrede jeg hende om, at der ikke var
nogen, som ville tage hendes børn, og at hun var en
god mor. Jeg valgte desuden at tage med som bisidder,
når hun skulle til kontrol på hospitalet. For så kunne
jeg støtte hende, samtidig med at jeg også kunne forklare lægerne om hendes frygt, og så kunne lægerne
selv forsikre hende om, at man sagtens kan være en
god mor, selvom man har epilepsi,“ fortæller Hamdi.
Efter et længere forløb på Rigshospitalet kunne lægerne tilbyde moderen den rette medicinering, hvorefter hendes anfald kom under kontrol: „Hun var meget
gladere bagefter, for hun havde aldrig prøvet at have
en hverdag uden epileptiske anfald. Hun fortalte mig
flere gange, at hun havde fået meget mere overskud,
og følte at hun kunne være en langt bedre mor for sine
børn,“ forklarer Hamdi.
Omvendt er det også en del af brobyggernes funktion at give fagpersoner viden om den enkelte mor og
hendes situation, så de kan være med til at nedbryde
barrierer og herved skabe et grundlag for et succesfuldt møde de to parter imellem. I den forbindelse har
brobyggerne modtaget en god respons fra skolelærere
til mødrenes børn, som fortæller, at deres kendskab til
de somaliske familier tidligere var meget begrænset.
Netop i kraft af brobyggernes eget kendskab til det somaliske miljø, har lærerne kunnet få svar på afklarende spørgsmål og usikkerheder, hvorfor de giver udtryk
for, at de herefter har følt sig bedre klædt på til at
indgå i et konstruktivt samarbejde med de somaliske
familier.

Mødre med ressourcer
Når mødrene har kontakt med kommunen, er det oftest
fordi, der er et problem, der skal løses. Der forekommer derfor en tendens til, at mange af mødrene har en
problemorienteret opfattelse af sig selv, der betyder, at
de i høj grad har fokus på deres mangler og ikke deres
ressourcer. Brobyggerne arbejder ud fra en tilgang,
hvor samtale og udvikling altid må ske med udgangspunkt i mødrenes ressourcer og kompetencer. I de somaliske samfund er der tradition for, at mødrene har
en stærk og afgørende rolle i familien, og desuden lever mange somaliske kvinder i Danmark alene med
deres børn. Derfor er en væsentlig del af brobyggernes
arbejde at styrke mødrene i at kunne påtage sig en
mere aktiv forældrerolle i deres børns liv. Brobygger
Ubah Jama fortæller: „Vi diskuterer opdragelse med
mødrene, vi forklarer, hvorfor det er vigtigt, at de deltager i skole-hjem-samtaler og vi hjælper dem til at
forstå, hvordan de kan bruge og tjekke forældreintra
og også hvorfor det er vigtigt, at de gør det. De somaliske mødre er stærke, og de vil gerne selv.“ Udover at
opsøge mødrene i deres lokalområder, holder brobyggerne også oplæg, hvor der debatteres emner og temaer, som er relevante for mødrenes hverdag i Danmark sammen med deres børn. Brobyggerne arbejder
på deltid og får timeløn for deres arbejde.

Et mandligt forbillede
Et gennemgående træk ved de mødre, som brobyggerne er i kontakt med, er, at de er bekymrede for de-

To nyuddannede brobyggere ved deres diplomoverrækkelse på Københavns Rådhus
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I mentorkorpsets lektiecafé

res drengebørn. Mødrene bor ofte i socialt belastede
boligområder, og de er derfor bange for, at deres drenge vil blive tiltrukket af gadens kriminelle fællesskaber. Derfor oprettede Indvandrer Kvindecentret som en
del af Somaliske Mødre Bygger Bro i august 2013 et
mentorkorps bestående af mandlige frivillige: „Vi ville
gerne kunne tilbyde de somaliske drenge et mandligt
forbillede i deres liv. Et forbillede som kan hjælpe med
lektier, introducere til sjove og meningsfulde fritidsaktiviteter og som kender systemet, og ved hvor man går
hen, hvis man for eksempel gerne vil snakke med en
UU-vejleder,“ forklarer projektleder Eman Osman. Det
er forskelligt, hvad mentorerne og drengene laver, når
de er sammen - nogle fokuserer meget på det faglige
og andre mere på det sociale, men det afhænger af den
enkelte drengs behov. Mentor Daniel Hervik har været
en del af mentorkorpset siden oktober 2013 og er mentor for Abdi på 14 år. De mødes hver tirsdag eftermiddag, hvor de arbejder på at forbedre Abdis selvtillid i
fagene dansk og engelsk. Abdi vil gerne have bedre
karakterer, så han kan blive egnet til gymnasiet, hvilket de arbejder målrettet mod. De går også i biografen,
går ture, snakker om uddannelsesmæssige og personlige forhold og spiller skak: „Derudover prøver vi at få
hinanden til at prøve nogle nye ting. Jeg vil gerne introducere Abdi til vinterbadning, og Abdi vil meget
gerne lære mig at stå på skøjter,“ forklarer Daniel.
Indvandrer Kvindecentret har desuden opstartet en
lektiecafe hver søndag, hvor de somaliske drenge, som
ikke har brug for en mentor eller ikke magter at indgå
i en sådan relation, kan få lektiehjælp og uddannelsessparring af frivillige mandlige lektiehjælpere. Med
kombinationen af brobyggernes arbejde, mentorkorpset og lektiehjælpen søger Indvandrer Kvindecentret
således med projekt Somaliske Mødre Bygger Bro at
tilbyde en ny og mere helhedsorienteret indsats og
støtte til de somaliske familier i København.

Brobyggerne
De 15 brobyggere har i samarbejde med
Københavns Kommune gennemgået et
uddannelsesforløb på 3 måneder, hvor de
har fået indsigt i sociallovgivning, psykologi og psykiatri, unge og identitet, samtaleteknik og konflikthåndtering. De har
desuden modtaget en videreuddannelse i
blandt andet psykologi, opdragelse, unge og
rusmidler og Københavns Kommunes tilbud
på området. I perioden januar 2012 til juni
2013 har brobyggerne afholdt 103 oplægsaftener rundt om i bydelene, hvor cirka
1800 somaliske mødre har deltaget. Derudover har brobyggerne foretaget 548 besøg
hjemme hos mødrene selv og er herved nået
ud til 297 somaliske familier.

En indsats i flere bydele
Projektet er blevet en så stor succes, at det
nu udfolder sig i flere bydele: Indre- og
ydre Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj,
Gladsaxe, Sydhavn, Amager, Tårnby,
Østerbro og Ryparken. Projektet er blandt
andet støttet af TrygFonden,
LauritzenFonden og Bispebjerg Lokaludvalg.

Sarah Packness er projektkoordinator for Somaliske
Mødre Bygger Bro Version 2, Indvandrer Kvindecentret i Blågaardsgade 4 på Nørrebro i København.
Se mere www.indvandrerkvindecentret.dk
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Tanker fra et kort
besøg i et stort
land
På besøg i Asiens største slum med forfatteren selv stående til højre

Af Nana Albæk
Mit navn er Nana Albæk og jeg er en pige på 20 år. Til
hverdag arbejder jeg som privat børnepasser for babyer i vuggestuealderen. Jeg bor i en lejlighed på
Vesterbro sammen med to andre piger, og i foråret blev
jeg inviteret med til et indisk bryllup af min kæreste,
fordi hans barndomsven skulle giftes. Min kærestes
vens familie er fra Indien, men selv er han opvokset i
Danmark.
Det var til at starte med mit udgangspunkt for min rejse til Indien. Mit kendskab til Indien var ikke til at
skrive bøger om, men alligevel var jeg godt bevidst
om, at sociale normer og menneskeforståelse ikke ville
svare til den, som jeg selv er opvokset med i Danmark.
Jeg begyndte derfor at undersøge lidt nærmere om,
hvad der mon foregik i dette enorme, farverige land.
Som jeg begyndte at læse diverse artikler om Indien,
var der et emne, der ikke var til at overse, og jeg blev
hurtigt klar over, at der her var et nationalt problem i
forhold til opfattelsen af kvinder.
Min kære mormor, Aase Albæk, har været aktiv i ligaen i mange år, og det var efter at jeg havde talt med
hende, at jeg blev spurgt, om jeg kunne skrive et par
ord om min rejse til dette blad.

Indien tur-retur
Med sine 1,2 milliarder indbyggere og en stærkt voksende økonomi, er Indien ikke et land man finder hoved og hale i, ved blot ét besøg. Min oplevelse var en
blanding mellem et land under stor positiv mental udvikling og et land, hvor kvinder i den lavere klasse
indtager en undertrykt rolle i samfundet.
Jeg befinder mig på en tætpakket gade i New Delhi en
formiddag i december. Jeg kan mærke, at jeg er gået i
stå midt i et virvar af mennesker, hvor jeg burde blive
ved at gå for ikke at blive opslugt af masserne. Omkring mig repræsenteres alle de forskellige samfundslag, i en stor kaotisk smeltedigel. En mand i jakkesæt
taler ophidset ind i sin iphone, imens han maser sig
igennem menneskemyldret, hvis tilstedeværelse han
ikke lader til at ænse. At gå i stå et øjeblik på en indisk
gade er noget, som ikke foregår uset. Jeg kan mærke,
at mange øjne hviler på mig. Jeg får øjenkontakt med
en kvinde, som sidder i vejkanten midt i støvet med et
papkrus klar til de mønter, som aldrig kommer. Hendes øjne bliver pludselig oplyst, når mine møder hendes. Et lille håb er tændt midt i uendelighedernes desperation. Hvis blot hun vidste, hvor mange andre der
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også involveret i ritualerne, hvilket var anderledes og
spændende.

havde givet mig det blik i dag.
I gadebilledet kan man også finde kvinder klædt i
dyre, farverige klæder og guldsmykker. Kontrasten er
så iøjnefaldende og jeg undrer mig. Hvem er alle disse
kvinder og har de nogen levevilkår tilfælles på tværs
af de ydre kontraster? Hvem er de, hvordan lever de
og er de lykkelige?

På brylluppets tredje dag til en stor fest

Kontrasternes kvinder
I et land fyldt med stærke kontraster og i særdeleshed
kontraster defineret af de klasseskel, som er indbegrebet af Indien, er det svært at definere den typiske indiske kvinde. Det er måske her, at Indiens kontraster bliver allerstørst. På trods af dette kan man dog finde en
lighed for den indiske underklasses kvinder: De indtager rollen som ”underdog”, som andenrangs borgere i
et samfund domineret af mænd.
På nogle områder kan man få indtrykket af, at Indien er kommet længere med hensyn til at kvinders
rettigheder skal være på lige fod med mændenes. Et
eksempel er den stigende forståelse for, at uddannelse
og økonomisk selvstændighed også spiller en vigtig
rolle for kvinder.
På den anden side, så kan man også få en følelse af,
at en hulemandsmentalitet bor hos flere mænd, når
man ser på de ekstreme voldtægtsrater i en by som
New Delhi. Statistikker viser, at hver 20. sekund bliver
en kvinde i Indien voldtaget. Statistikken taler åbenlyst om kvindens lavstatus i Indien. Dette gør også, at

Foto: forfatteren

Det smukke bryllup
Vi er netop ankommet til et 5-stjernet hotel i en rigmandsghetto nord for Delhi. Efter en lille uges hostelophold i hjertet af den rå og voldsomme storby er
varmt vand og roomservice en kærkommen luksus. Sarier og sherwanier (indisk mandsdragt) bliver sat,
mændene får målt hovedstørrelse til turbaner, alt imens
kvinderne får dekoreret deres hænder af hennakunstnere.
Vi er en større gruppe udlændinge, der spændt og i
fuld indisk vigør venter på den konvoj af biler, som i
højt humør skal føre os frem til vores destination. Vi
må igennem en del sikkerhedstjek, før vi endelig bliver sat af foran en række højhuse fyldt med 600 kvadratmeters lejligheder med dertil hørende panoramavinduer og altaner.
Det er her, brudens familie bor, og her på plænerne
med kurvede buske, små lysthuse, vandkunst og hvide
stier brylluppet skal stå. Det første indtryk, der melder
sig, er blomsterne. Aldrig har jeg set så mange blomster før. Græsplæner er dækket med rosenblade, gardiner af blomsterhoveder omkranser forskellige vigtige
ceremonielle steder, og der er kranse til hår, hænder og
fødder til rådighed for dem der lyster.
Ceremonien tager mange timer med mange forskellige ritualer, dufte og farver dirigeret af 3 præster, der
på harmonisk vis indtager forskellige roller som vielsen skrider frem. På trods af mit yderst begrænsede
kendskab til hindi var det umuligt at kede sig, da der
hele tiden skete noget nyt, til tider blev vi som gæster

Lille pige på gaden i Delhi

Foto: forfatteren
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kvinder i Indien tager deres forholdsregler, hvilke jeg
opdagede, da jeg mødte en ung indisk pige.
På en bar i et nyt og ungdommeligt område kaldet
Hauss Kauz Village, mødte jeg en indisk pige ved
navn Yasmin. Yasmin var en meget sprudlende og frisk
pige. Som snakken gik, kunne jeg langsomt spore mig
ind på netop dét emne, som jeg gerne ville blive klogere på: Indiske kvinder og deres samfundsrolle.
Yasmin var 19 år og man kunne tydeligt mærke, at hun
var dybt berørt over den måde, som kvinder behandles
på. Hun kunne fortælle om, at den frygt mange indiske
kvinder i metropolen har for
at være ude efter kl. 21
uledsaget, er en reel frygt
der skal tages seriøst.

landet er i rivende udvikling økonomisk. Man kan
også spotte udviklingen i det urbane liv, og de luksuriøse ting, som de nyrige indere udfolder sig i.
Ja, det er tydeligt, at Indien er i en intens udvikling, og
man må håbe, at kvinders status i samfundet også må
gennemgå en udvikling. Det er i hvert fald tydeligt, at
noget må gøres. Muligvis vil den stigende tendens til
uddannelse kunne frembringe dette. Imens må vi her i
vesten huske at lægge pres på, når vi hører skrækscenarierne om massevoldtægter i New Delhi.

Som barn af den vestlige
verden er det frygtindgydende og næsten svært at tro
på det, som hun sad og
sagde. Den frihed som kvinder i Danmark tager som
værende obligatorisk for vores eksistens, den frihed er
ikke-eksisterende i Indien.
Man kan ikke lade være med
at søge efter svar på, hvorfor
at kvindernes situation er således i det 21. århundrede.
Hvorfor er dette folkerige
land midt i Asien så seksuelt
undertrykt? Landet hvor
Kama Sutra kommer fra. Det
land, hvor man for få hundrede år siden gik rundt
langt lettere påklædt end i
dag. Ligger svaret i koloniseringen? Vi har her at gøre
med et patriarkalsk samfund,
underlagt et vestligt samfund
hvor nøgenhed og sex var
dybt tabubelagt. Jeg blev
fortalt at langt de fleste går i
bad med tøj på og at der er
masser af ægtefæller der går
gennem livet uden at se hinanden nøgne. Denne undertrykkelse af det naturlige og
intime kombineret med et så
kønsligt ulige samfund, udgør en sprængfarlig cocktail.
Indien er et af NIC – landene, dvs. Newly
Industrialized Country, og

En kvinde foran sin gadebutik i Goa

Foto: forfatteren
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Mindeord om
Ila Pathak

Ila Pathak, a crusader and activist for
women’s rights in India and abroad, died
last Thursday due to breast cancer.
www.wilpfinternational.org

Vicepræsident i WILPF Ila Pathak er død 80 år gammel.
Ila, forkvinden for den indiske sektion, blev valgt som vicepræsident på WILPFs kongres i Costa Rica i 2011,
og sjældent har vi haft en kvinde i ledelsen, der så stærkt ønskede at bruge sit liv på kvinder, der har modvind i
tilværelsen.
Hun var jurist, havde en akademisk uddannelse i engelsk og var troende hindu. Ikke desto mindre havde hun
valgt at bruge sin uddannelse på at undervise fattige, unge kvinder, og for en del år siden brugte hun både mange
kræfter og megen tid på at hjælpe muslimske kvinder i Gujarat, hende egen hjemstat, der var blevet forfulgt af
hinduer. Siden blev det hinduers forfølgelse af kristne i Khandamal distriktet, det fattigste distrikt i en af de fattigste delstater, Orissa, der fik hende til at reagere.
Ila var som altid totalt opmærksom hele tiden og lagde for eksempel mærke til, at der i lejrene, som husede de
flygtede kristne var meget få teenagepiger, en observation der viste sig at være meget betydningsfuld. Virkelig
mange teenagepiger var solgt til prostitution, fik vi senere bekræftet af en organisation, der udelukkende havde
haft den problematik på dagsordenen.
Men det var ikke kun den slags, Ila kunne. En god ven af hende, den indiske Young-WILPFer Reema Jadeja,
har skrevet følgende om hende: „Med sin ene meter og 48 centimeter, var Ilaben [tilføjelsen „-ben“ tilkendegiver
respekt] en lille dame med et hjerte og et mod som en løve.“
Sådan oplevede Annelise Ebbe hende også, da hun og Ila kørte rundt til flygtningelejrene i Khandamal. Hun
var en modig og dristig kvinde, der ikke lod sig kyse. Vi kunne ikke have gennemført vores besøg i Khandamal,
hvis hun ikke havde været så sikker på, at det hele ville gå.
Ilas arbejde og hendes styrke, parret med hendes humor gjorde indtryk på alle, og vi vil savne hende. Det er et
stort tab for WILPF – både for den indiske sektion og for WILPF internationalt og helt afgjort for de unge, som
hun både viste tillid og omfattede med en særlig kærlighed.
Annelise Ebbe og Ida Harsløf
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Nordisk møde i Oslo
25. – 26. januar
Af Tove Krag
Wilpf-sektionerne i Norden, dvs. Danmarks, Finlands,
Norges og Sveriges sektioner af Women’s International
League for Peace and Freedom, holdt i år sit møde i
Oslo den 25. – 26. januar efter sidste års møde i København.
Som altid var programmet tætpakket, i år med deltagelsen i den store nordiske kvindekonference Nordisk
Forum 2014 i Malmø som hovedemne sammen med en
orientering om situationen for Syriens kvinder – og arrangementer i forbindelse med WILPF’s 100-års fødselsdag i 2015, som både skal markeres og fejres i
Haag, hvor organisationen blev stiftet i 1915 og i de
enkelte landes sektioner.

Nordisk Forum 2014 den 12. – 15. juni
Kvindefredsligaen er den danske samarbejdspartner i et
fællesnordisk projekt om Sikkerhedsrådets Resolution
1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed set med civilsamfundets øjne. Den svenske paraplyorganisation

Operation 1325 er i spidsen for dette projekt, som
omfatter såvel et panel som en workshop og som gennemføres med en støtte på 150.000 kr. i nordiske
puljemidler. Finland er via sit 1325-netværk repræsenteret af UN Women Finland og Norge via Fokus Forum for Kvinner og Utviklingsspørgsmål, som omfatter 75 organisationer.
Nordisk Forum 2014 satser på at samle 15.000 deltagere i Malmø – og vær opmærksom på priserne for
adgangskort samt øvrige praktiske oplysninger, som
kan findes på www.nf2014.org.

Den aktuelle situation i Syrien for kvinderne
Her deltog den norsk-syriske politiker – og medlem af
norske IKFF – Hiam al-Chirout, som kom til Norge i
1991 og som bl.a. i 2009 modtog Utrop-prisen som
årets indvandrerkvinne. Hun talte stærkt og indtrængende om nødvendigheden af hjælp og støtte udefra
til Syriens kvinder og børn i den skæbnesvangre aktuelle situation og appellerede til os om både at lægge
pres på vore respektive landes regeringer om at støtte
syriske kvinders deltagelse i fredsprocessen og om
ikke at glemme at arbejde for de modige kvinder hvor hun gav os flere navne - som er blevet fængslet
og udsat for tortur og efterfølgende er forsvundet.
Hiam al-Chirout samarbejder med syriske kvindegrupper i såvel Norge som i Sverige, og vi fra Kvindefredsligaen er nu i gang med at skaffe hende kontakter også til syriske kvinder i Danmark.
Der var enighed om at formulere en udtalelse til
vore respektive regeringer om støtte til Syriens kvinder ved forhandlingsbordet under Genève II-forhandlingerne, som endnu var i gang under det nordiske
møde, og hvor vi undervejs fik melding fra Madeleine
Rees, generalsekretær i WILPF, om, at den gruppe syriske kvinder, som var kommet til Genève ikke havde
fået adgang til forhandlingerne – dette uanset de efterhånden fire sikkerhedsrådsresolutioner, som burde
sikre dem deltagelse.
Udtalelsen fra det nordiske møde kan læses på side
25 i dette blad.

For faktuelle oplysninger om syriske kvinder og
Genève II fredsforhandlingerne og forudgående møde
i FN’s Sikkerhedsråd, se www.wilpfinternational.org
samt hjemmesiden for Syrian Women’s Network
www.wdn.org
Se mere om Nordisk Forum i Malmø 12. – 15. juni i år
på www.nf2014.org
Margrethe K. Tingstad, IKFF’s
leder, og den norsk-syriske politiker
Hiam al-Chirout

Foto: Tove Krag

Om fejringen af WILPFs 100-års fødselsdag i 2015 se
http://www.womenstopwar.org
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Elisabeth Møller Jensen
„En feministisk
projektmager“

Elisabeth Møller Jensen og Drude Dahlerup

Drude Dahlerups tale ved afskedsreceptionen den 8.
januar 2014 for Kvinfos mangeårige direktør, Elisabeth Møller Jensen
Kære Elisabeth,
Du er en stor projektmager! En feministisk projektmager! Du vil gå over i historien på linje med andre af
feminismens store projektmagere, f.eks. Elna Munch,
en af stemmeretskampens vigtigste projektmagere. Du
har en enestående evne til at udvikle og sætte nye projekter i gang, skaffe penge, entusiasmere medarbejdere, lede slagets gang eller uddelegere til dygtige medarbejdere - samt naturligvis sørge for professionel
afrapportering, så der også kan falde penge af næste
gang.
Men det er ikke det vigtigste. Vi taler både i forskningen og i daglig tale om kvindebevægelsens bølger.
Kvindebevægelsen har gennem historien haft sine højdepunkter, forstået som perioder med stor feministisk
synlighed: stor mobilisering, mange nye organiseringer og store ideologiske diskussioner. Man taler om
kvindebevægelsens første bølge omkring stemmeretskampen, anden bølge i 1970 - 80’erne med bl.a. Rødstrømpebevægelsen, og sommetider om en nyere tredje, måske endog en fjerde bølge i kvindebevægelsens
historie. Jo tættere på nutiden, jo flere differentierede
bølger ser man, jo længere tilbage i historien, jo færre!
Din hovedfortjeneste, Elisabeth, er, at du holdt liv i
det feministiske perspektiv og den feministiske debat i
en udtørret periode i Danmark, en periode mellem
bølgerne. Men som de amerikanske forskere Leila
Rupp & Verta Taylor skrev i bogen Survival in the
Duldroms fra 1987–om den amerikanske kvindebevægelse i stagnationsperioden efter stemmeretskampagnen - så har der selv i de stille perioder altid været

Foto: Kvinfo

aktive kvinder og kvindeorganisationer, som har arbejdet for feministiske idealer, selv om det ofte var op ad
bakke.
Det er sådan jeg ser din indsats. I samarbejde med
alle dine gode medarbejdere har du gennem opbygningen af Kvinfo bidraget til at holde debatten i live. I har
gjort feminismen professionel og moderne, i et nyt
sprog i en ny tid. Ja, man kan måske driste sig til at
sige, at du har bidraget til at gøre feminismen ’stueren’
- i lang tid fremover, troede vi i hvert fald.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at sidde i Kvinfos bestyrelse 1998 - 2003, en interessant periode. Trods
periodens mange konflikter - Elisabeth og jeg var ikke
just på samme side i periodens store EU-diskussioner,
der var debatterne om hvorvidt Kvinfo primært skulle
formidle forskning eller gå ind i den offentlig debat,
og endelig var der ikke mindst konflikter mellem Århus og København, som jeg som århusianer selv var
del af. Men trods alle disse potentielle kontroverser
foregik arbejdet i Kvinfos bestyrelse stille, roligt og
sagligt.
Dette var også perioden, hvor indvandrerdebatten begyndte at blive rigtig skinger i Danmark. For mig er
der ingen tvivl om sammenhængen: Feminismen, hvis
grundlag jo er ligeværdighed, dvs. at alle mennesker
har samme værdi, har svært ved at slå igennem i en tid,
hvor den dominerende debat, nemlig indvandrerdebatten hviler på en opdeling i ’vi og dem’.
Elisabeth og jeg har også delt interessen for kvindernes position under de arabiske regimeforandringer. Jeg
har fornøjelsen af at deltage i et af Kvinfos projekter
under Det arabiske Initiativ, WEP-projekter for nordiske og arabiske Ph.d-studerende. Dertil kommer, at jeg
selv har et projekt om internationalt forskersamarbejde
mellem arabiske og nordiske forskere inden for områ-
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det ’women in public life’, finansieret af det svenske
Vetenskapsrådet.
Elisabeth, vi mødtes tilfældigt under Folkemødet på
Bornholm 2013 og græmmede os i fællesskab over, at
der ikke var en eneste debat om ligestilling eller feminisme. Man får kun eet hit i programmet, hvis man
søger på feminisme, ligestilling eller kvinder, nemlig
et panel arrangeret af Folkemødets initiativtager, Bertel Haarder, som skulle tale om ’Mands Minde’ (sic).
Som sædvanlig deltog jeg samme sommer også i den
svenske Almedalsveckan på Gotland, som Folkemødet er kopieret over. I programmet får man 149 hits
(6,5 %) vedrørende paneler om ’jämställdhet’ (ligestilling) og 20 om ’feminism’. I Folkemødets program som sagt ingen. Det kan også nævnes, at der i
Almedalen var 30 paneldiskussioner om racisme, et
emne som var helt fraværende i Allinge, selv om det
er almindeligt i Danmark at bryste sig af, at her taler
vi om alt, når det gælder indvandrere.
Vi tilstedeværende feminister i Allinge lovede
hinanden at få sat feminisme på dagsorden ved Folkemødet 2014. Desværre falder det sammen med Nordisk Forum i Malmø, 12. - 15. juni, men man kan jo
komme fra det ene arrangement til det andet på omkring 2 timer, så mon ikke vi kan holde løftet om at
sikre, at der kommer seriøse diskussioner om brændende emner som ligestilling og feminisme på Folkemødet i Allinge 2014?
Hvilken type feminist er Kvinfos afgående direktør
egentlig? Min søster Pil og jeg diskuterede dette vigtige emne, da vi skulle vælge vores fælles gave til
Elisabeth. Det danske bogmarked er jo dit eget aktionsfelt, så det var oplagt, at vi ville give dig noget af
de nyeste på det svenske bogmarked. Skulle det være
den nyeste radikalfeministiske debatbog? Eller Ulrika
Dahls helt nye queer-feministiske bog, Skamgrepp:
Femme-inistiska essäer? Men den sidstenævnte udkommer først om en uges tid, så den må du vente
med. I dag får du bogen Vita kränkte män, skrevet af
Kawa Zolfagary, en yngre svensk mand fra Eskildstuna med indvandrerbaggrund, som spørger hvorfor
de hvide mænd er så vrede? For det er uden tvivl i
kampen mod anti-feminismen, vi alle behøver lægge
kræfter i de nærmeste år. Det er svært at sige, om
anti-feminismen er ny eller blot er dukket op til overfladen pga. de nye platforme i de sociale medier. Men
under alle omstændigheder er anti-feminismen blevet
et markant fænomen overalt i offentligheden i Norden og i Europa i disse år. Der er nok at tage fat på også for pensionister!
Drude Dahlerup er professor emerita ved institut for
statsvetenskap ved Stockholms Universitet.

Elisabeth Møller Jensens
feministiske projekter
Redaktionen har sammensat en oversigt over nogle
af de resultater, som KVINFO med Elisabeth Møller Jensen som direktør har skabt.
1990
Elisabeth Møller Jensen bliver ansat som centerleder.
1993
Pilotprojektet Dansk Biografisk Leksikon sættes i
gang. Med Elisabeth Møller Jensen som hovedredaktør udkommer det første af fem bind af Nordisk kvindelitteraturhistorie.
1994
„Nyt FORUM for kvindeforskning“ relanceres som
„FORUM for køn og kultur“. I 1998 overgår det
som et af de første i Danmark til en netudgave.
1995
Med „Kvinder på linjen“ tages det første skridt til
KVINFOs ekspertdatabase, som EU i 2013 udpeger til best practice.
2000
Dansk Kvindebiografisk Leksikon udkommer. I
2003 publiceres netudgaven.
2002
KVINFOs Mentornetværk starter. 12 år senere
har flere end 3.200 mentorpar sammen åbnet døre
til arbejdsmarkedet og vist vej ind i det danske
samfund.
2006
Grundstenen til KVINFOs aktiviteter i Nordafrika
og Mellemøsten lægges, og 30 kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund fortæller på
websitet „Den usynlige succes“ om deres liv. I
2008 fortæller 30 mænd i „Nye mænd i Danmark“ deres historier.
2009
KVINFO går i gang med netudgaven af Nordisk
Kvindelitteraturhistorie. Det omfattende site får
premiere 8. marts 2012.

Se endnu mere på kvinfo.dk - http://
forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/historie
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THE MOVEMENT
STARTS NOW

28. april 2015 er det 100-årsdagen
for stiftelsen i Haag af
Women’s International League for Peace and Freedom

Det skal fejres stort – både international og nationalt, og mange forberedelser er i gang rundt om i verden.
Her i Danmark falder 100-året sammen med 100-året for kvinders valgret, hvilket kommer til at sætte sit præg på
2015!
I Kvindefredsligaen er vi i samarbejde med Kvindemuséet i gang med at finde materialer frem til en udstilling om
den danske sektions historie, for stærke danske kvinder har været med i fredsarbejdet allerede ved kongressen i
Haag i 1915.
Til udstillingen håber vi ikke kun at kunne have papirer, plakater og fotos at vise frem, tværtimod ligger det i
muséets udstillingspraksis at vise ting, som kan sætte en dialog i gang.
Derfor efterlyser vi mulige materialer – faner, geografiske kort over kredse og kredsmedlemmer og andet, som
kan illustrere aktiviteterne i de mange kredse, som ligaen tidligere bestod af, tidstypisk tøj, som har været brugt i
forbindelse med demonstrationer, fredssmykker, bannere – det gælder kort sagt om at tænke utraditionelt med
hensyn til, hvad det kan være interessant at få med på en udstilling, som forhåbentlig kan belyse Kvindefredsligaens historie og betydning gennem mange år.

Kontakt Ida Harsløf 5614 3108, Aase Albæk 5687 2405
eller Tove Krag 3535 0384 om udstilling og mulige
materialer til vores 100-årige historie
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Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Vesterbrogade 10, 2.
1620 K
+45 3323 1097
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk

29-1-2014

Til statsminister Helle Thorning-Smidt
Til udenrigsminister Holger K. Nielsen
Til ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen
Udtalelse vedtaget af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - WILPF i Danmark, Finland, Norge og Sverige på nordisk møde i Oslo den 25. - 26. januar
2014 og efterfølgende sendt til regeringerne i de respektive lande:
Women’s Power to Stop War – Syriens kvinder med i fredsforhandlingerne
Vi er alarmerede over, at Syriens kvinder ikke har fået adgang til forhandlingsbordet ved fredsforhandlingerne om Syriens fremtid på den igangværende Genève IIfredskonference.
WILPF har gennem længere tid arbejdet intensivt for at støtte det syriske civilsamfund og syriske kvinderettighedsaktivister i deres arbejde med at finde en holdbar løsning på konflikten. Det har længe været kendt, at kvinder rammes uforholdsmæssigt hårdt under væbnede konflikter. En høj tilstedeværelse af våben i et
samfund leder til øget vold mod civile, herunder et øget antal voldtægter samt øget
brug af tortur og andre krænkelser af menneskerettighederne. Og det er kvinderne,
som kommer til at stå med eneansvaret for børn og andre udsatte i både flygtningelejre og i samfundet som helhed.
Syriske kvinderettighedsorganisationer og aktivister har sammen med WILPF stillet krav om, at fredsprocessen bliver inkluderende. Et af kravene har været, at
kvinder skal deltage i de formelle delegationer under de igangværende fredsforhandlinger mellem det syriske regime og oppositionskoalitionen. For yderligere
at styrke kvinders position bør kvinder fra det syriske civilsamfund deltage i form
af en uafhængig delegation som en tredje part i forhandlingerne med lige
forhandlingsret.

26

Tilsvarende spørgsmål skal også sættes højt på dagsordenen i forbindelse med den 58.
session i CEDAW, FN’s komité for afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder, når Syrien i juli 2014 skal rapportere til denne komité.
Repræsentanter for de syriske kvindeorganisationer Syrian Women’s Network –
www.wdn.org – og Syrian Women’s Forum for Peace, der var repræsenteret på det nordiske møde i Oslo, appellerer til regeringerne i de nordiske lande – og til os som ngo’er
- om også at arbejde for de kvindeaktivister, som er blevet fængslet af regimet og udsat
for tortur, hvorefter flere er forsvundet. Blandt disse kvinder er Tal al-Mallouhi, som
har blogget om situationen i Homs, Razan Zaitouneh, advokat og grundlægger af den
syriske menneskerettighedsorganisation Violations Documentation Center, VDC, og
Ellis Mofarije, som skulle have deltaget i en syrisk kvindegruppes rejse til Genève IIkonferencen, men som blev arresteret og derefter er forsvundet.

For Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag
Ovenstående udtalelse er også sendt til medlemmerne af Udenrigspolitisk Nævn til orientering.

Dansk sektion af Women’s International League for Peace and Freedom
Rådgivende status ved FN’s ECOSOC, UNSTAD og UNESCO
Speciel rådgivende i forhold til FAO og UNICEF
www.wilfpinternational.org

Udtalelsen er efterfølgende genfremsendt – nu til den nye udenrigsminister Martin
Lidegaard og Manu Sareen, nu minister for børn, ligestilling og sociale forhold og
til statsminister Helle Thorning-Schmidt samt igen til orientering til medlemmerne
af Udenrigspolitisk Nævn, eftersom SF forlod regeringen den 30. januar, dvs. dagen
efter den oprindelige fremsendelse.
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Kort Nyt
Af Tove Krag
Syriens flygtninge og internt fordrevne

raldirektør i ICRC, International Committee of the
Red Cross, som for nylig har gæstet Sverige, er Syrienkonflikten den første i moderne tid, hvor de internationale krigsregler totalt negligeres.
Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmånebevægelse, ofte kun kaldet Røde Kors, har eksisteret i
150 år med blandt andet det formål at hjælpe mennesker igennem krige og katastrofer. Bevægelsens særlige mandat, som er indskrevet i Genève-konventionerne, forpligter krigens parter til at lade Røde Kors
yde neutral hjælp til ofrene på begge sider i en konflikt. Røde Kors er til stede i alle krige og konflikter
for at forsvare de humanitære rum og sikre, at krigens
parter overholder krigens regler for at beskytte både
civile og soldater.
„Fra den første dag – eller nærmest endnu tidligere
– har hospitaler og andre, som har forsøgt at hjælpe,
været et mål. Kan vi mon overhovedet forstå, hvad det
vil sige i en krigssituation ikke at kunne føre sin søn
eller datter til et hospital – fordi det er det farligste
sted at opholde sig?“
Tilsyneladende er der med krigen i Syrien sket en
holdningsændring, for „krigens regler er ikke komplicerede – man dræber ikke fanger, og man dræber ikke
sårede,“ siger Yves Daccord, „men problemet er, at
hvis den ene part begynder at slække på disse regler,
følger den anden part efter, og dermed har vi den onde
cirkel.“
Yves Daccord ser ingen muligheder for en hurtig
løsning på situationen i Syrien, som påvirker hele det
syriske samfund. „Vi taler om en katastrofe, som vil
række ind over i det mindste de kommende 10 år,“ forudser han.
Huvudstadsbladet, Helsingfors, 16.1.14

KULU sender „rape kits“ til DR Congo

Udvikling, Danida, februar/marts 2014

Røde Kors om rædslerne i Syrien: Krigens love
og konventioner ignoreres
De fire Genève-konventioner fra henholdsvis 1864,
1906, 1929 og 1949 udgør grundstammen i krigens
love og konventioner, og ifølge Yves Daccord, gene-

I januar i år har KULU, Kvindernes U-landsudvalg,
afsendt to pakker med „rape kits“ – medicinsk førstehjælp til voldtægtsofre – til DR Congo, et projekt, der
er blevet til efter ønske fra KULUs congolesiske samarbejdspartner FPDH, Kvinder for Fred og Menneskerettigheder.
Der er tale om kufferter med nødprævention, graviditetstests, antibiotika til at behandle klamydia og gonoré med, medicin til behandling mod hepatitis B samt
et præparat for at undgå smitte med HIV/AIDS.
Indholdet af de første to kits vil blive fordelt mellem seks centre for voldsramte kvinder i regionen Syd
Kivu, som FPDH har oprettet i samarbejde med
KULU, og FPDH vil stå for uddannelse af de lokale
frivillige i at bruge den medicinske førstehjælp.
FN anslår, at mindst 200.000 kvinder har været udsat for voldtægt siden 1998, et chokerende højt tal på
trods af internationalt pres for at bremse voldtægtsbølgerne. Netop på grund af situationen for kvinder i
DR Congo oprettede FN i 2010 en post som FN’s sær-
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lige udsending for bekæmpelse af seksuel vold i konflikter, som blev besat med Margot Wahlström, tidligere svensk EU-kommissær. Da hun forlod stillingen
efter to års indsats i verdens konfliktområder, karakteriserede hun DR Congo som „verdens voldtægtscentrum“, og landet regnes ganske enkelt for at være det
mest udsatte sted i verden at være kvinde.
www.kulu.dk 22.1.14

„We Need New Names“ – en roman om livet i
Zimbabwe
„Når 10-årige Darling og vennerne sætter ord på hverdagen i Zimbabwe, er udtrykkene både rå og poetiske.
Darling beskriver for eksempel en lyserød kagedekoration som et „brandsår“, og guavafrugter er „som en
mands knyttede næve“. Hun undrer sig også over,
hvordan de hvide mennesker kunne stjæle et helt land
– „er det ikke bedre at stjæle noget småt, som ingen
opdager?“
I debutromanen We Need New Names (Little, Brown
& Company, 2013) af den zimbabwiske forfatter NoViolet Bulawayo (f. 1981) er vi i Paradise, en shanty
town, dvs. slumby, der apropos bogens titel slet ikke
lever op til sit navn. Zimbabwes nationale traumer
gennemsyrer børnenes samtaler, der blandt andet
handler om, hvordan der er kommet et barn ind i den
11-årige Chipos mave.
Vi læser om sult, aids og politisk vold, hvor Mugabe-tilhængere smider hvide ud af deres hjem, mens de
synger „Afrika for afrikanere“, og om længslen efter
at rejse væk fra Paradise.
NoViolet Bulawayo er født i Zimbabwe og flyttede
til USA som 18-årig. Hun har tidligere skrevet noveller, og hun vandt i 2011 „The Caine Prize for African
Writing“, den førende afrikanske litterære pris.
Udvikling, Danida, dec/jan 2013

„Smuk med sheasmør“
Sheatræet vokser vildt i 19 lande i et bælte, som strækker sig tværs over Afrikas kontinent fra vest til øst.
Træets nødder indgår blandt andet i kosmetikindustriens satsning på specielt hudnærende og antiældningsprodukter, de hurtigst voksende produkter overhovedet
på verdens kosmetikmarked.
Og dette kommer kvinder i Afrika til gode via en
række bæredygtige projekter i de lande, hvor nødderne
kan høstes i august-september, hvorefter der kan udvindes sheasmør af dem. „Afrikas guld“ kalder kvinderne sheasmørret, som nu også giver dem en indkomst på grund af den stigende efterspørgsel fra Vesten. Ifølge traditionen har sheasmør i øvrigt været
brugt til kosmetik helt tilbage til det 14. århundrede.
Ifølge FN’s udviklingsorganisation UNDP arbejder
omkring tre millioner afrikanske kvinder direkte eller
indirekte med shea, med at samle nødderne, tørre,
flække, rense og kværne dem til pulver, udvinde det

Sheanødder

dyrebare smør og pakke og sælge det på lokale markeder, men i stigende grad også til eksport.
Udvikling, Danida, februar/marts 2014

„Med lov skal uret bekæmpes“, men Marokkos
kvindevenlige familielov er nu under pres
Gitte Young, kommunikations- og programrådgiver
hos Kvinfo, beskrev i artiklen Med lov skal uret bekæmpes i seneste nummer af fred & frihed, hvordan
Kvinfo siden 2006 har haft et projekt i Marokko, der
skal sikre, at moudawaen, den marokkanske familieret,
også gennemføres i praksis, med eksempler fra det
marokkanske retshjælpcenter i byen Temara, som er
opbygget efter dansk model.
Centret har siden 2010 haft omkring 80 henvendelser fra borgere, der har haft behov for juridisk assistance. Et flertal af henvendelserne har drejet sig om
moudawaen, den marokkanske familieret, som blev
indført i 2004, og som er blevet rost for at fremme ligestilling og kvinders rettigheder samtidigt med, at
kritiske røster har fremhævet, at loven også styrkede
kongens indflydelse i landet.
Loven er nu under pres fra konservative og islamiske kræfter, mens de marokkanske kvindeorganisationer omvendt ønsker at skærpe loven og styrke kvinders rettigheder i lyset af de seneste 10 års erfaringer.
„Vi befinder os i en kritisk periode. Vi har oplevet betydelige fremskridt, både med moudawaen og siden
med vores eget ’arabiske forår’ og en ny forfatning,
der blandt andet kræver ’perfekt ligestilling’ mellem
mænd og kvinder. Men der er en stærk modstand mod
reel ligestilling, både i retsvæsnet og på politisk niveau. Vi ved, der er en kamp i gang, som vil spidse til i
de kommende måneder,“ siger Latifa Bouchoua fra
Den Demokratiske Liga for Kvinders Rettigheder.
Journalist Birthe Pedersen i rapport fra Marokko,
Kristeligt Dagblad 3.1.14
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Megan Rice, 84-årig nonne og aktivist, er
idømt tre års fængsel

USA’s forsvarsudgifter i 2014: 633 milliarder
dollar

I fred & frihed 2012 nr. 2 fortalte vi i Kort Nyt om
Megan Rice, som sammen med to mænd på henholdsvis 57 og 63 år forcerede hegnet om et af de allerbedst
bevogtede områder i USA, atomvåbenlageret Y12 National Security Complex i Oak Ridge i Tennessee.
Efter at være smuttet forbi vagterne inde på området
overmalede de bygningerne med fredssymboler med
en substans, der lignede blod og hængte bannere op,
mens de sang højlydt og oplæste bibelcitater, ligesom
de nåede at lave en opstilling med bibel, brød, lys og
hvide roser, så de kunne tilbyde de vagter – som kom
til efter to timer – at fejre nadveren sammen.
Megan Rice tilhører en fløj af rebelske, amerikanske, katolske nonner, der betragter deres kald som en

USA’s forsvarsbudget, som er på det svimlende beløb
af 633 milliarder dollar – omkring 3.430 milliarder
danske kroner – blev vedtaget i december af Repræsentanternes Hus med stemmerne 350/69.
Af rapporten The Military Balance 2014 fra IISS,
International Institute for Strategic Studies, 2013,
fremgår, at uanset de vestlige landes militære budgetter samlet er mindsket som konsekvens af krisen og af
den påbegyndte tilbagetrækning af tropper fra Afghanistan, er USA’s militærudgifter større end de ti næstfølgende landes budgetter tilsammen. Her ligger Kina
og Rusland på henholdsvis 2. og 3. pladsen.
Politiken 14.12.13 og www.iiss.org

Nyt dansk – grønlandsk samarbejde skal
styrke indsatsen mod partnervold i Grønland

Megan Rice, som er en markant modstander af atomvåben
og aktiv i fredsnetværket Transform Now Plowshares samt i
antiatomgruppen Nevada Desert Experience, har indtil nu
været anholdt mere end 40 gange for civil ulydighed og har
tidligere udstået en fængselsstraf på seks måneder for
ejendomskrænkelse

forpligtelse til at kæmpe for social retfærdighed. „Vi
er frie som fugle,“ siger hun i et interview i New York
Times i 2012, „vi har ingen forpligtelser – ingen børn,
børnebørn eller job.“
Der var ingen fortrydelse at spore hos Megan Rice i
forbindelse med dommen på tre års fængsel. Tværtimod havde hun i retssalen appelleret til dommeren om
den hårdeste straf, for „at blive fængslet i resten af mit
liv ville være den største ære, du kunne give mig.“
Huvudstadsbladet 20.2.14 og

62 % af voksne kvinder i Grønland har på et tidspunkt
været udsat for vold, og omkring en fjerdedel af grønlandske børn har oplevet, at deres mor er blevet udsat
for vold. Disse tal fik i 2013 organisationen Danner til
sammen med Mary Fonden at forsøge at afdække,
hvorledes indsatsen mod vold i hjemmet kan styrkes i
Grønland.
De grønlandske krisecentre har selv peget på behovet for opkvalificering og samarbejde, hvilket er baggrund for et nyt projekt „Grønlandske krisecentre“,
som skal styrke indsatsen på de enkelte krisecentre
gennem netværkssamarbejde og kompetenceudvikling
af ledere og medarbejdere.
I projektet indgår desuden Sammenslutningen af
krisecentre Qimarnguilt Peqatigliffisa Kattuffiat, Mælkebøttecenteret, Departementet for Familie og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark, som i samarbejde skal sikre, at gode erfaringer – fra blandt andet
Kvinfos initiativer i Mellemøsten og Nordafrika – kan
anvendes og tilpasses de grønlandske behov.
Projektet, som løber til og med 2016, starter med en
workshop i Grønland i maj, hvor temaerne for opkvalificeringen af krisecentermedarbejderne samt netværkssamarbejdet skal fastlægges.
www.danner.dk og www.kvinfo.dk

Gadens stemmer samt kogebog fra projekt
UDENFOR
I forbindelse med det europæiske fattigdomsår 2010
ønskede den private, ikke-profit-orienterede hjemløseorganisation projekt UDENFOR „at sætte fokus på
København som en metropol, der er tilpasset den samtid vi lever i og som aktivt og ligeværdigt inddrager
marginaliserede borgere i byrummet.“
I den forbindelse opstod initiativet Poverty Walks,
som tidligere er nævnt i Kort Nyt og som fortsat eksisterer: at undervise og træne motiverede hjemløse til at
fungere som engagerede byvandringsguider, der invi-
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terer medborgere og hovedstadsbesøgende på vandringer i de hjemløses univers. Undervejs på turen præsenteres de deltagende for guidernes erfaringer med livet
på gaden, fattigdomslokaliteter, historiske seværdigheder og oversete københavnske afkroge.
1. juni 2011 flyttede Poverty Walks til Sundholm
under Projekt Socialøkonomiske Virksomheder. Alle
oplysninger om guider og ruter samt priser kan findes
på www.gadensstemmer.dk.
I forbindelse med projekt UDENFOR er det også
værd at gøre opmærksom på, at projektet i december
2013 udgav kogebogen et måltid UDENFOR – En social kogebog om mad og hjemløse.

inspiration til den mindre husholdning!
Bogen koster 199,- og kan købes via projekt
UDENFORs hjemmeside (mod et portotillæg på 50,-)
eller i Nørrebros Boghandel, Nørrebrogade 7 i København.
Nyhedsbrev fra www.projektudenfor.dk

Pris til journalist og forfatter Malene FengerGrøndahl
Fra Fonden til Udbredelse af Andreas Simonsens
Tænkning har journalist og forfatter Malene FengerGrøndahl sammen med lektor Birgitte Berner hver
modtaget et legat på 10.000 kr.
Malene Fenger-Grøndahl, som også flere gange har
skrevet artikler til fred & frihed – og her især om forholdene for romaer både i hjemlandene og i Danmark
– arbejder som freelancejournalist, forfatter og foredragsholder med speciale i integration, etniske minoriteter, islam og Mellemøsten.
Legatet er tildelt hende for hendes arbejde med den
danske tænker Andreas Simonsen bøger, udkrystalliseret i programmet Eksistens på P1 27.2.12 (kan genhøres på www.dr.dk/eksistens) , der har bragt hans tanker så langt ud som til Canada, samt for hendes artikel
i tidsskriftet Goldberg om Andreas Simonsen.
Netavisen www.sameksistens.dk

Kvinfos mentornetværk er blevet reddet af en
„nødbevilling“

Siden 1997 har projekt UDENFOR „brugt maden
som en måde at komme ind på livet af de mange udsatte, der lever en mere eller mindre skjult tilværelse i
de københavnske gader, stræder og parker. Vores udgangspunkt er, at alle mennesker ønsker og har behov
for kontakt – det handler blot om at finde den rigtige
måde at skabe denne kontakt,“ hedder det i bogens
forord.
Med omkring 35 frivillige til madlavning og til to
og to sammen at køre ud alle ugens hverdage fra 16 –
18 med UDENFORs specialindrettede varevogn Den
Mobile Café, serveres omkring 12.000 portioner varm
mad årligt samt te og kaffe og undertiden kage og
frugt for hjemløse i Københavns gader. Om dette og
om projektets sociale indsats i øvrigt er der meget at
læse i kogebogen, som også indeholder 24 forskellige
opskrifter på „mad, som skal smage godt og være let
at tygge“. I alle opskrifter er der mål for tilberedning
af portioner til både 50 og 4 personer, så der er også

Siden 2002 har Kvinfo med stor succes stået for 3.200
mentorforløb for nydanske kvinder på landsplan med
frivillige danske mentorer inden for alle fagområder,
som typisk bruger nogle timer om måneden på at mødes med deres „mentee“ for at rådgive om job, uddannelse og netværk. Evalueringerne viser, at hver fjerde
kvinde efterfølgende er kommet i arbejde, og mange
af dem har gennemført en uddannelse.
Mentorprojektet er gennem 10 år blevet støttet med
midler blandt andet fra satspuljen, som har dækket omkring halvdelen af udgifterne til projektet, men i foråret 2013 undlod partierne bag satspuljeforliget at forlænge bevillingen. Begrundelsen var, at satspuljen ikke er beregnet til varig drift, og at projektet er så godt,
at der må være mulighed for at få pengene andetsteds
fra.
På baggrund af de gode resultater, som både har udløst positive signaler fra politikerne og en stribe internationale priser og anerkendelser, kom afslaget som en
slem overraskelse for Kvinfo. Nu er der så sket det
glædelige, at midlerne til at fortsætte projektet i 2014
igen er blevet sikret via satspuljen, så mentornetværket
kan fortsætte, mens Kvinfo arbejder videre på at finde
andre muligheder for finansiering fremover.
Politiken 22.1.14 og www.kvinfo.dk
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Fra 8. marts-initiativets store arrangement i
København i år

Til slut en anbefaling af den saudi-arabiske
film „Den grønne cykel“
Filmen, som havde premiere i danske biografer den
30. januar, er den første film fra Saudi-Arabien, som
er instrueret af en kvinde, Haifaa al-Mansour.
Den giver et forunderligt kig ind i et land, hvor
kvinder fortsat ikke må køre bil og blandt andet heller
ikke må tale med mænd, som de ikke er i familie med.

Foto: Nicolas Alexander Simonsen
Demonstrationen afgår fra Kulturhuset i Lyrskovsgade

Den Grønne Cykel

Fra vores bod i netværksrummet

Foto: Marianne Laxén

„Forspil til Nordisk Forum 2014 – køn, krop og hverdagssexisme“ lød overskriften på 8. martsarrangementet i år – med workshops, taler, stand up, netværksrum
og fest.
Alt forløb strålende med stærke taler og stor tilstrømning til dagens fem workshops: Mænd, sex og
vold – Hvordan tager vi magten over kvindekroppen
tilbage – Gider mænd tage barsel?– Hverdagssexisme
– skal vi finde os i det – Kvinder og kontanthjælp og
Den spanske kamp for at beholde retten til fri abort.
Efter demonstrationen fortsatte arrangementet i Lyrskovsgade med spisning og festtaler, og i år kunne arrangørerne tilmed glæde sig over en sober og substantiel dækning i TV Lorry!

I hovedhistorien følger vi den 10-årige skolepige
Wadjda i Riyadh, som brændende ønsker sig en cykel,
så hun kan køre om kap med sin ven Abdullah. Men
Wadjda burde som pige hverken interessere sig for at
cykle – for så mister man sin mødom og bliver ufrugtbar, som hendes moder siger - eller overhovedet lege
med drenge.
I løbet af filmen bliver vi konfronteret med den
kvindefjendske kultur i det stærkt reaktionære kongedømme. Alligevel er filmen ikke som sådan blevet betragtet som politisk i Saudi-Arabien, den er tværtimod
blevet blåstemplet af regimet og indsendt som landets
første officielle Oscar-bidrag i 2013 i kategorien „bedste fremmedsprogede film“.
„Den grønne cykel“ blev dog ikke nomineret, men anbefalelsesværdig er den i alle tilfælde!

‘
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Afsender: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Vesterbrogade 10,2. 1620 København V

Kalender
28. april Humor i ikke-voldskampen
Kvindefredsligaens Skivekreds markerer ligaens 99-års fødselsdag med et
debatarrangement med Majken Jul Sørensen, forfatter og forsker i humor og
aktivisme, kl. 16 – 21:30 i Reesen Sognehus, Kirkevej 25 i Skive. Tilmelding til
middag (60 kr.) kl. 18 på 23315971
1. – 3. maj Europæisk Kvinder i Sort-konference i Leuven, Belgien
Nærmere oplysninger hos Gerd Gottlieb, gerdg@mail.dk
22. maj kl. 14 – 16 Kvinderådet afholder stormøde om Nordisk Forum
Alle er velkomne til mødet i Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsensgade
8 – 10 i København
25. maj Valg til Europaparlamentet
12. – 15. juni Nordisk Forum 2014 i Hyllinge/Malmø
Kvindefredsligaen deltager. Se mere på www.nf2014.org
12. – 15. juni Folkemødet i Allinge på Bornholm
20. juni FN’s internationale flygtningedag
Kvinder i Sort, Skive, står kl. 15:30 – 16 i tavs manifestation på
Rådhustorvet/Gågaden i Skive.
20. juni. FN’s internationale flygtningedag
Kvinder i Sort, København, står kl. 12 – 13 på Kultorvet i tavs manifestation
sammen med kvinder fra de sjællandske asylcentre
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
eller på Facebook
Bedsteforældre for Asyl demonstrerer regelmæssigt foran asylcentrene
Kongelunden og Sandholm samt på Grønttorvet i Odense. Se nærmere på
www.bedsteforaeldreforasyl.dk

