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LEDER

Mænds vold mod kvinder – et verdensomspændende problem
Bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger var hovedem-
net, da FN’s Kvindekommission CSW (Commission on the Status of
Women) holdt sin årlige samling fra den 3. – 7. marts i New York.

Op mod 70 procent af verdens kvinder udsættes for vold i løbet af de-
res liv, hvilket ifølge en rapport fra Verdensbanken betyder, at vold på
verdensplan er årsag til mere død og invaliditet blandt kvinder mellem
15 og 44 år end kræft, malaria, trafikulykker og krig tilsammen.

Emnet var på dagsordenen hos CSW for tredje gang inden for syv år,
og der har igennem årene været stærke kræfter, som har modsat sig en
fælles erklæring, som skulle bekæmpe vold mod kvinder. Også i år blev
situationen stærkt problematisk med modstandere fra nogle af verdens
mest konservative stater som Iran, Libyen, Egypten, Rusland og Vatika-
net, der primært reagerer mod kvinders ret til abort, men også mod æn-
dringer i kvinders status generelt.

Ikke mindst udmeldingen fra Egyptens regerende Muslimske Broder-
skab vakte opsigt, da det er første gang der i al offentlighed blev sat ord
på bevægelsens kvindesyn. Den islamiske bevægelse, som støtter præsi-
dent Mursi, har på sin hjemmeside blandt andet opregnet ti grunde til, at
muslimske lande skulle afvise og fordømme den erklæring, som Kvin-
dekommissionen forsøgte at få forhandlet til enighed. Blandt begrun-
delserne er, at det ødelægger familier, hvis kvinder får ret til at rejse, ar-
bejde og anvende svangerskabsforebyggende midler uden mandens god-
kendelse, ligesom kvinder ikke bør have ret til at sagsøge deres mænd
for voldtægt. Erklæringer som disse må også siges at være dybt foruroli-
gende for den fremtidige situation for Egyptens kvinder.

Ikke mindre truende for kvinders situation er, at Libyens stormufti li-
gefrem udstedte en fatwa mod FN’s rapport om vold mod kvinder med
en opfordring til muslimske kvinder i hele den islamiske verden til at
protestere mod rapporten og dens opfordring til de enkelte landes rege-
ringer om at gøre en større indsats for at beskytte kvinder og piger mod
vold og for kvinders rettigheder. Ifølge stormuftien underminerer rap-
porten familiens struktur og integritet, den taler for umoral og usøm-
smelighed, den opfordrer til oprør mod religion, og den går imod kora-
nens love.

På trods af den stærke modstand lykkedes det alligevel Kvindekom-
missionen – efter svære og tunge forhandlinger – at få vedtaget en er-
klæring, der tager vigtige skridt frem mod flere rettigheder for verdens
kvinder og piger. Men der er lang vej igen, og som det viste sig igen i
år, er Kvindekommissionen – og verdens kvinder - oppe mod et stærkt
pres fra konservative og religiøse kræfter, som ikke ønsker kvinders sta-
tus og rettigheder forbedret generelt.

Redaktionen
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DR’s dramaserie ”Borgen” og
seriens formidling af
prostitutionstemaet –
FUP eller FAKTA?

Den danske prostitutionsdebat koger på femte år. Ef-
ter regeringens holdningsændring til kriminalisering
af sexkøb i november 2012 vinder sexarbejderdiskur-
sen frem: prostitution er ikke et socialt problem, men
et almindeligt arbejde.

Erfaringerne fra kvinder, der er kommet ud af prosti-
tution, og som ikke er enige i de såkaldte sexarbej-
deres normalisering af prostitution, er næsten usyn-
lige i debatten. Og deres erfaringer tillægges ikke me-
gen vægt af hverken forskere eller lobbyister.

Omfortolkningen af prostitution til sexarbejde er også
blevet et tema i populærkulturen, bl.a. i DR’s drama-
serie ”Borgen” (afsnit 25). Men selv om serien fore-
giver at være så virkelighedsnær som muligt, stemmer
størstedelen af de faktuelle oplysninger i afsnittet om
prostitution ikke.

Artiklen her tager udgangspunkt i ”Borgens” på-
stande om prostitution baseret på uddrag fra 8.
marts-initiativets netartikel ”Borgen – FUP eller
FAKTA?” samt et indlæg i Politiken den 9. marts
2013 skrevet af seks kvinder, der tidligere har været i
prostitution: ”Det var uværdigt, voldeligt og ufrit at
sælge sig selv.”

Påstand: Gadeprostitution er uhyre sjælden
FUP.
Cirka 20 procent, en femtedel af prostitutionen i Dan-
mark, er gadeprostitution. I rapporten ”Prostitution i
Danmark” fra SFI, Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd (2010) anslås antallet af udenlandske
gadeprostituerede i Danmark at være 595, som ho-
vedsagelig befinder sig i København, Odense og År-
hus.

SFI vurderer også, at der er 1.633 prostituerede på

bordeller (tallet omfatter både danske og udenlandske
kvinder), og anslår antallet af escortprostituerede til at
være 903. Hertil kommer områder som fx barprostitu-
tion, som SFI ikke har opgjort. Der er altså flere prosti-
tuerede, end tallene viser.

Nye opgørelser fra blandt andet Reden International
viser, at antallet af udenlandske gadeprostituerede er
steget i løbet af 2011 - 2012.

Påstand: Der er meget få traffickingsager i forhold
til den store omtale
FAKTA.
Ja, der føres alt for få traffickingsager i Danmark. Men
det lave antal kan ikke bruges som bevis for, at antallet
af handlede mennesker er lavt. Midt- og Vestjyllands
Politikreds siger fx til metroXpress den 15. maj 2012
om deres region:

”I dag er omtrent 80 procent af kvinderne på bordel-
lerne handlede. De seneste par år er der kommet en del
transvestitter til fra Brasilien, men ellers er det rumæ-
nere og nigerianere, der præger billedet.”

I 2011 blev der kun rejst 9 sigtelser for trafficking.
Politiet efterforsker kun i ringe omfang proaktivt mod
ruffere og menneskehandlere på grund af ressource-
mangel og manglende politisk prioritet. I stedet laves
der razziaer, hvor udenlandske prostituerede anholdes i
bundter. De fleste udvises, og en del fængsles, fordi de
ses som illegale indvandrere og ikke som potentielle
ofre for trafficking. Flere sidder i fængsel i op til flere
måneder, før de eventuelt får adgang til beskyttelse og
støtte. Herved rammes kvinderne, den sårbare part,
mens menneskehandlere og ruffere oftest går fri.

Sexkøberne? De sigtes ikke, selv om man kan straf-
fes for voldtægt, hvis man har købt sex af en handlet
kvinde. At købe sex af en slave er risikofrit i Danmark.

Både i SFI-undersøgelsen ”Prostitution i Danmark”
(2010) og i den offentlige debat om prostitution er de
udenlandske kvinders situation stort set fraværende.
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Påstand: Klinikarbejde udgør cirka 80 procent af
al prostitution i Danmark
FUP.
Ifølge SFI-rapporten er det kun 52 procent, altså halv-
delen af al prostitution, der foregår fra bordeller, og
mere end halvdelen af de prostituerede på bordellerne
er udenlandske. Danskerne udgør et mindretal, men
det er kun denne lille gruppe indendørsprostituerede,
der fokuseres på både blandt politikere, i den offent-
lige debat og i det nye statslige, sociale exitarbejde.

Der er store penge at tjene på handel med kvinder.
Det er derfor helt centralt, at rufferibestemmelsen ikke
gradbøjes. I øjeblikket behandles ændringerne til straf-
felovens kapitel om seksualforbrydelser i Folketinget.
Presset på rufferibestemmelsen er stort, både fra Straf-
felovrådet, sexarbejderlobbyen og nu to partier, Det
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.

Påstand: En prostitueret er en sexarbejder
FUP.
Prostitution er ikke et arbejde, men et socialt problem.
Det var alle Folketingets partier enige om indtil den
1.februar 2013, hvor Det Konservative Folkepartis
ligestillingsordfører Mai Henriksen bebudede, at par-
tiet vil fremsætte forslag om at gøre prostitution til et
erhverv (”sexarbejde”), så prostituerede får ret til fag-
foreningsmedlemskab, til at ansætte personer i bor-
dellerne med mere; det, som Det Konservative Folke-
parti kalder ”rettigheder”. ”Rettigheder” dækker bl.a.
over en tilladelse til rufferi i et vist omfang, således at
man kan drive bordeller og ansætte personer, hvis pro-
stitution man tjener på. Siden har Det Konservative
Folkeparti sammen med Liberal Alliance fremsat et
beslutningsforslag i Folketinget om at nedsætte et ud-
valg, der skal arbejde hen imod disse mål.

At gøre prostitution til et arbejde er et brud på FN’s
Kvindekonvention. Prostitution er seksuel udnyttelse
af mennesker, og konventionen påbyder stater at be-
skytte kvinder mod, at andre udnytter deres prostitu-
tion. Bestemmelsen i konventionen er kommet i stand,
fordi kvinders prostitution er blevet udnyttet af ruffere/
bagmænd gennem århundreder.

Uden rufferiparagraf eller en svækkelse af denne
forvandles ruffere og menneskehandlere til legale lig
den, de har i Tyskland, Holland og New Zealand, hvor
prostituerede er ”sexarbejdere”.

Udtrykket ”sexarbejder” bruges af lobbyister fra
sexindustrien og dækker ikke kun over prostituerede.
Både bordelejere, ejere af escortbureauer, telefonsex-
sælgere, strippere og pornomodeller med flere går ind
under betegnelsen.

I Danmark er sexindustriens lobbyister og fortalerne
for at legalisere rufferi primært organiseret i SIO, Sex-
arbejdernes Interesseorganisation - virkelighedens
pendant til organisationen ”Sexarbejdere i Danmark” i
”Borgen” - samt i Seksualpolitisk Forum og Gadeju-

risten.
SIOs medlemmer viser sig i offentligheden sammen

med blandt andet sexkøbere, der lobbyer for SIOs
dagsorden. Ingen ved, hvem der er medlem af SIO, el-
ler hvor mange de er (der er set tal fra 30 til 200), og
hvis interesser de varetager. Er det bordelejernes, sex-
købernes eller en lille gruppe danske aktivt prostitu-
eredes?

Der er mange danske prostituerede, hvis erfaringer
ikke er synlige i den offentlige mediedebat. Dette gæl-
der især kvinder, som taler imod SIOs dagsorden, fordi
de er kommet ud af prostitution og har oplevet prosti-
tutionen som et overgreb. Det er disse kvinders erfa-
ringer, dansk lovgivning bør have rod i.

Seks danske kvinder med prostitutionserfaringer
sagde i førnævnte debatindlæg i Politiken:

”Diskussionen om det frie valg fylder meget. Men
den forekommer os meningsløs, for prostitution æder
ens værdighed, frit valg eller ej. Når samfundet ikke
vil gøre op med, at nogle kvinder skal være til salg,
holdes vi fast i stigmaet. Og vores smerte afvises med,
at vi jo har valgt det selv.”

Påstand: Interesseorganisationen har kun 200 med-
lemmer på grund af stigmatiseringen ved at stå
frem
FUP.
Stigmatisering er ikke en dækkende forklaring på et
lavt medlemsantal. Medlemmerne er sikret anonymitet
gennem denne passus i SIOs vedtægter:

”SIO vil sikre, at såvel bestyrelsesmedlemmer som
menige medlemmer kan bevare deres anonymitet for at
kunne skærme sig selv, og ikke mindst familie og nære
netværk, mod det fjendtlige miljø og den stærke for-
dømmelse, der aktuelt omgiver sexbranchen.”

Årsagerne til SIOs lave medlemsantal kan være
flere:

1. Mere end halvdelen af de prostituerede i Dan-
mark er udlændinge, der ingen interesse har i at være
medlem af SIO. Nogle bliver holdt isoleret af bag-
mænd, nogle ved end ikke, i hvilket land de befinder
sig. Mange er ikke permanent i Danmark, men bliver
sendt rundt i Europa, fordi sexkøberne hele tiden vil
have nye varer. En del af kvinderne kan desuden kun
sporadisk engelsk og intet dansk.

2. Der er ikke enighed blandt danske prostituerede
om SIOs krav om at legalisere rufferi. Flere danske
prostituerede ønsker ikke at give bagmænd som Mi-
chael Dons Nørgaard, Anni Fønsby og udenlandske,
organiserede kriminelle mulighed for at overtage
bordelbranchen og dermed drive de mindre bordeller
ud af markedet.

3. Mange prostituerede vil ikke registreres, heller
ikke i en fagforening. Det stigma, der følger med,
fordi sexkøbende mænds syn på prostituerede er så
nedværdigende, er for stærkt. Desuden betyder et
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medlemskab i en fagforening, at man skal til at betale
skat og moms, og det er der ikke ret mange prostitu-
erede der gør.

I Tyskland og Holland havde man forventet, at man-
ge prostituerede ville melde sig i fagforening, da man
legaliserede rufferi i henholdsvis 2001 og 2003. Men i
2004 var kun cirka 100 af Hollands 25.000 prostitu-
erede medlem af Rode Draad, SIOs hollandske pen-
dant, som også ønskede at fungere som fagforening
for prostituerede og blive en del af fagbevægelsen. I
2012 lukkede Rode Draad på grund af for få medlem-
mer. Heller ikke i Tyskland melder de prostituerede sig
i fagforening i nævneværdig grad.

Det viser, at argumentet om, at kravet om ”rettighe-
der til prostituerede og ordnede forhold” er en strå-
mand for at legalisere rufferi. I realiteten betyder ”ret-
tigheder til prostituerede” bedre forretningsmuligheder
for ruffere og bagmænd.

Der er ingen undersøgelser, der viser, at prostituere-
de i lande med legaliseret rufferi har fået bedre vilkår
af legaliseringen. Det er afkriminalisering af kvinder-
ne, der har effekt på deres vilkår, ikke at andre kan
tjene på deres prostitution.

Legaliseringen har i stedet øget handlen med kvin-
der. I Holland skønnes fx mellem 50 - 80 procent af de
prostituerede at være tvunget ind i prostitution ifølge
et parlamentsmedlem.

Påstand: En svensk undersøgelse viser, at gade-
prostitutionen i Sverige er steget, efter at Sverige i
1999 kriminaliserede køb af sex, og at anmeldelser
af vold mod prostituerede er steget voldsomt, lige
som loven har skabt grobund for mellemmænd og
alfonser
FUP.
Det forholder sig omvendt. Ifølge evalueringen af den
svenske sexkøbslov (2010) er gadeprostitutionen hal-
veret, og prostitutionens omfang som helhed er stagne-
ret, måske endda faldet en smule.

Volden mod prostituerede er ikke øget, og omfanget
af menneskehandel er langt mindre i Sverige end i an-
dre sammenlignelige lande.

Sveriges rigsadvokat konkluderer overordnet, at
”forbuddet mod køb af seksuelle ydelser har haft den
ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyg-
gelse og bekæmpelse af prostitution.”

Den danske lovgivning
November 2012 kom Straffelovrådet under Justitsmi-
nisteriet i Danmark med sin betænkning om seksual-
forbrydelser. Anbefalingerne heri skal bruges af politi-
kerne i forbindelse med de kommende ændringer i
straffelovens kapitel om seksualforbrydelser, herunder
prostitutionslovgivningen.

Straffelovrådet gengiver i sin betænkning de påstan-
de om den svenske lovgivning, som også fremsættes i

”Borgen”. Straffelovrådets medlemmer anses som lan-
dets fremmeste juridiske eksperter. Men i stedet for at
orientere sig i de faktuelle resultater fra den svenske
evaluering af sexkøbsloven giver de i betænkningen et
partsindlæg fuld af fejlagtige informationer. Dem har
regeringen nu har valgt at følge, hvad angår kriminali-
sering af sexkøb.

Påstand: Man køber en ydelse. Man køber ikke en
person
FUP.
Der er websider, hvor mænd anmelder de prostituere-
de, de har været hos. Læser man disse anmeldelser, ser
man blandt andet, at hvis den prostituerede er for pro-
fessionel, holder en distance og kun yder det, som
sexkøberen har bestilt, uden at han får adgang til re-
sten af den prostitueredes krop, får hun negativ omtale
og risikerer at miste kunder.

Drejede det sig kun om, at sexkøberen købte en sek-
suel ydelse, ville det være underordnet, hvem den pro-
stituerede var, hvilken alder og størrelse og hvilken
race, bagdel eller bryststørrelse hun havde. Men sådan
er det ikke.

Sexkøberen køber langt mere end en specifik ydel-
se, han køber en illusion, som skal være præcis, som
han havde forestillet sig den. I praksis overskrider
mange sexkøbere også de aftaler, de har indgået og
trækker måske kondomet af under et samleje, river den
prostituerede i håret eller bider hende i brysterne.

Lita, en af kvinderne bag debatindlægget om prosti-
tution i Politiken, forklarer det sådan: „Tag ikke fejl:
Man sælger sig selv. Det er ikke kun en ydelse. Man er
alene og nøgen med en fremmed, der ligger oven på én
og stønner og sveder, sutter på ens bryster og til slut
tømmer sig i én. Dét er at være prostitueret.”

Påstand: Der er sex, og så er der kærlighed
FUP.
Ja, mellem to ligeværdige parter kan der sagtens være
tale om sex uden kærlighed - og omvendt. Men det er
ikke det, der er tale om i prostitution. Prostitution er
en handel. Der er tale om et skævt magtforhold, hvor
den, der har pengene, bestemmer. Det er sexkøberens
seksualitet, der sætter scenen, og den prostituerede
skal leve sig ind i hans seksuelle krav for penge. Hun
skal underordne sig.

De prostituerede, som kalder sig sexarbejdere, vil
have os til at tro, at det ikke forholder sig sådan og få
os til at mene, at prostitution er ufarligt, sexet og uska-
deligt. De mange fortællinger fra kvinder, der er kom-
met ud af prostitution, fortæller en anden historie,
blandt andet om problemer med at adskille ”arbejds-
sex” og privat sex med en partner; om at slukke for
kroppen for ikke at kunne mærke prostitutionens kon-
sekvenser – coping.

SFI beskriver coping således i rapporten ”Vejen ud”
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(2011):
”Et begreb, der ofte anvendes i relation til prostitu-

tion, er coping. Det betyder, at den prostituerede be-
nytter en teknik til at trække sig psykisk tilbage fra
den seksuelle akt og kun er til stede fysisk. Den psyki-
ske tilbagetrækning er et værn, men kan også forårsa-
ge skader, idet teknikken kan udvikle sig til at være
vanskelig at kontrollere. Det kan på sigt betyde, at den
prostituerede udvikler fx angst for følelsesmæssig
nærhed og intimitet eller får problemer med sin egen
seksualitet.

SFIs ”Prostitution i Danmark” slår fast, at cirka
halvdelen af de aktivt prostituerede angiver, at de har
psykiske symptomer, oftest depression og svære kon-
centrationsproblemer.

Om skaderne efter prostitution siger Alice, mentor i
Svanegrupperne (netværksgrupper for kvinder, der øn-
sker at forlade prostitution) i Politiken:

”Rigtig mange af Svanekvinderne opdagede først
det smertefulde bagefter. Næsten alle har problemer
med nærhed, intimitet, tillid og sex. Det har alvorlige
konsekvenser for relationerne til partnere, børn osv.
Friheden i prostitution er en illusion, et hurtigt fix af
magt og en laden som om, der trækker både sexkøbe-
ren og kvinden rundt i manegen.”

I Sverige tog den svenske lov om kriminalisering af
sexkøb fra 1999 udgangspunkt i de mange fortællinger
fra kvinder, der havde været i prostitution, og som
havde fundet det ødelæggende.

Påstand: Prostituerede får ordnede forhold, hvis
rufferi bliver legalt
FUP.
Politikerne i ”Borgen” beslutter sig for at slås for
”ordnede forhold for de prostituerede og rettigheder til
sexarbejdere”. Det ligner den virkelige verden i Dan-
mark. Her slås flere af højrefløjens partier for at gen-
nemføre bevisligt virkningsløse modeller for at frem-
me et lille mindretal danske aktivt prostitueredes krav.
De udenlandske kvinders forhold ignoreres. De danske
kvinder, der lever med skader efter prostitution, igno-
reres. De katastrofalt dårlige erfaringer, der er fra lan-
de, der har prøvet lignende modeller, ignoreres. Men-
neskehandlen til prostitution ignoreres. Debatten om
prostitution forsøges drejet hen på, at den handler om
kvinders ret til at gøre med deres kroppe, hvad de vil –
en neoliberal omskrivning af kvindeundertrykkelse.
De seks danske kvinder konkluderer i deres indlæg i
Politiken: ”Vi er mange, der har måttet erkende, at
prostitution ikke var et frivilligt og frigørende valg,
men grænseoverskridende, voldeligt, ufrit.”

Debatindlægget ”Det var
uværdigt, voldeligt og ufrit at
sælge sig selv” blev bragt i
Politiken den 9.3. 2013 og
kan læses på http://
kortlink.dk/c7wn

8. marts-initiativet er et
netværk af 29 organisationer,
som kræver en bedre dansk
prostitutionspolitik med fokus
på blandt andet exitprogram-
mer samt en begrænsning af
efterspørgslen efter prostitu-
tion og kvindehandel via en
kriminalisering af sexkøb. Se
mere på www.8marts.dk og
www.grossefreiheit.dk.

Advarsel på opslagstavlen i
Reden, et værested på
Vesterbro for prostituerede
kvinder

Foto: Eina/Kvindefoto-
gruppen foQus
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Vold og tvang bliver en
følge af legalisering

der sig i alle tyske byer. Intet andet sted i Vesteuropa
er det så nemt at åbne en sexklub. Og menneskehandel
er et stærkt stigende problem.

Det tyske politiforbund er meget kritisk overfor loven.
Arnold Plickert, næstformand i forbundet, siger til RP
Online: ”Politikerne har skudt sig selv i foden med lo-
ven. For selvom det var vel ment, så har det kun styr-
ket de kriminelle. Døren til tvangsprostitution står nu
vidt åben. Med den nye lov er det ikke længere så en-
kelt for politiet at kontrollere bordellerne. De er jo nu
lovlige virksomheder.”

Ifølge de tyske myndigheder er prostitution et kæmpe
marked, hvor der omsættes for ca. 110 milliarder kro-
ner årligt. Hver dag benytter 1,2 millioner mænd sig af
en prostituerets sexydelser.

I Nordtyskland er der ingen officielle tal for omsæt-
ningen, men pengene går især i kriminelle kasser.
Prostitutionsmarkedet kontrolleres først og fremmest
af rockerbander som Hells Angels og Bandidos. Ifølge
Erich Rettinghaus slås de lige nu om bordeldistrikter-
ne i Duisburg, en af de store nordtyske byer. Det har
ført til voldsomme slagsmål og skyderier.

”Politikerne herhjemme skal tænke sig godt om, inden
de yderligere legaliserer prostitution. De tyske erfarin-
ger viser, at man går helt galt i byen. Følgerne vil være
vækst i antallet af handlede kvinder, som tvinges ud i
prostitution, og en kraftigt stigende bandeaktivitet. Er
det virkelig det, vi vil i Danmark?” spørger Lisa
Holmfjord og understreger, at ”der er kun én vej – og
det er at kriminalisere sexkøberne. Alternativet er alt
for skræmmende.”

Artiklen, som er oversat af Dansk Kvindesamfund
med tilladelse fra RP Online, blev den 8. marts offent-
liggjort på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside
www.danskkvindesamfund.dk.

Avisen RP Online har undersøgt prostitutionsmarkedet
i Nordtyskland. ”Resultaterne er dybt bekymrende,”
siger Lisa Holmfjord, forkvinde i Dansk Kvinde-
samfund.

Tysk politi advarer: Alene i Nordtyskland er der godt
30.000 prostituerede. De fleste af dem tvinges til pro-
stitution ved hjælp af vold og stoffer.

Ifølge det tyske sundhedsministerium skønnes der på
landsplan at være godt 400.000 prostituerede i Tysk-
land. Heraf kommer de 80 procent fra udlandet, de fle-
ste fra Sydøsteuropa – fra lande som Bulgarien, Ru-
mænien, Ukraine, Rusland eller Polen.

Mange er ikke i Tyskland frivilligt ifølge RP Online’s
kilder i tysk politi: Kvinderne bliver bortført eller lok-
ket til landet med falske tilbud. Med vold og stoffer
bliver de knækket og tvunget ud i prostitution.

”De bliver ført ind i landet i små varebiler via tredje-
lande – enten alene eller i grupper,” siger Wilhelm
Erkens, indsatsleder i det tyske kriminalpoliti LKA og
ekspert i menneskehandel.

Erich Rettinghaus, landsformand for det tyske poli-
tiforbund, forklarer: ”Når kvinderne ankommer til
Tyskland, får de frataget deres pas, og derefter følger
truslerne. Hvis de ikke makker ret og gør, som de får
besked på, truer man med at skade både dem og deres
familie i hjemlandet.”

I Tyskland har det siden 2002 været lovligt at gøre
prostitution til et forretningsområde. Politikernes hen-
sigt med loven var at forbedre de prostitueredes situa-
tion og få dem væk fra det sorte/illegale marked. Bor-
deller er nu legale virksomheder. De prostituerede har
ret til at organisere sig og klage over løn og arbejds-
forhold, som alle andre ansatte.

Legaliseringen har medført, at bordeldistrikter spre-

Fra 8. marts-initiativets demonstration i år Foto: Eina/Kvindefotogruppen foQus
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Kvinder på Kvinder på Kvinder på Kvinder på Kvinder på barrikadernebarrikadernebarrikadernebarrikadernebarrikaderne for fred for fred for fred for fred for fred

end andre, men at illustrere hvordan visse grupper i
nogle tilfælde kan fungere som døråbnere, eller på
grund af deres position i samfundet har specielle mu-
ligheder.

Ikkevold
Der findes to hovedtyper af ikkevold. I den første type
er der en væbnet konflikt, som allerede er i gang eller
er i stor fare for at bryde ud. Her forsøger ikkevolds-
aktivisten at dæmpe volden ved selv at bruge fredelige
midler. I alle væbnede konflikter er der altid menne-
sker, som arbejder for fred uden selv at ty til vold. Det
kan være fagforeningsledere, kvindeorganisationer, re-
ligiøse overhoveder, militærnægtere, lærere, nød-
hjælpsarbejdere, menneskerettighedsaktivister, politi-
kere eller såkaldt helt almindelige mennesker. Nogle
står selv midt i et krigshelvede, mens andre befinder
sig i sikkerhed langt derfra. Det de har til fælles, er at
de forsøger at stoppe den direkte vold, som truer, ska-
der og dræber mennesker.

Men ikkevold betyder ikke altid, at man forsøger at
dæmpe konflikter. I den anden hovedtype af ikkevold
forsøger ikkevoldsaktivisten helt bevidst at synliggøre
uretfærdighed, og få dette frem ved at eskalere en kon-
flikt med fredelige midler. Her er det ikke den direkte
vold som er deres hovedfokus, men det som kaldes
strukturel vold. Strukturel vold opstår når ”systemet”
er uretfærdigt, og det er strukturelle forhold og ikke
enkeltindivider som er skyld i død og uretfærdighed.
Strukturel vold er langt mere udbredt end direkte vold,
og koster mange flere menneskeliv, eksempelvis når

Af Majken Jul Sørensen

Majken Jul Sørensen udgav for nylig bogen ”På barri-
kaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold.”
Til nedenstående artikel i fred & frihed har forfatteren
selv omarbejdet nogle af de afsnit i bogen, som hand-
ler om kvinder, krig og fred.

”For blot fire dage siden sad Sumaya Farhat-Naser i
sin bil ved en vejspærring i Gaza, da hun så et håndge-
mæng mellem en israelsk soldat og en ung palæstinen-
ser udvikle sig til en farlig situation. Inden soldaten
nåede at affyre sit våben mod palæstinenseren, sprang
Sumaya Farhat-Naser ud af bilen og stillede sig mel-
lem de to. Der blev hun stående, indtil hun fik overtalt
soldaten til at sænke våbenet.”

En lille historie om fredsarbejde fra ”Information” den
3. august 2001. Sumaya Farhat-Naser er blot en af de
mange, mange mennesker der alene eller sammen med
andre gør hvad hun kan for at opnå fred, der hvor hun
bor, og som fortjener langt mere opmærksomhed end
de får i dag. Artiklen fortsætter:

”Det er min måde at arbejde for freden” siger den 53-
årige palæstinensiske universitetsprofessor. ”Det kun-
ne jeg gøre, fordi jeg er kvinde og fordi jeg er gammel.
Vi ældre må reagere i sådanne situationer.”

Sumaya Farhat-Naser fremhæver selv hvordan hun
kan spille en særlig rolle på grund af sit køn og sin al-
der. I ”På barrikaderne for fred” har kvinder, religion
og medier fået hver deres kapitel. Hensigten med at
fokusere på disse tre grupper er ikke at de er vigtigere

Kvindefredslejren ved militærbasen Greenham Common 1983 Foto: Gerd Gottlieb
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mennesker dør en for tidlig død på grund af mangel
på mad, medicin, sanitære installationer, rent vand el-
ler andre livsnødvendigheder.

Lyder det som en selvmodsigelse at ikkevold hand-
ler om ”mere konflikt”? Spørgsmålet skyldes ofte at
man blander begreberne vold og konflikt. Ikkevolde-
lig konflikteskalering betyder ikke at ønske sig mere
vold, men at tvinge folk til at tage stilling til en uret-
færdighed i en konflikt som allerede eksisterer.

Kvindelige ikkevoldsaktivister
Kvinder har været centrale ikkevoldsaktivister både i
bekæmpelsen af direkte og strukturel vold. På ver-
densplan er flere kvinder end mænd involverede i
fredsarbejde, men vi skal ikke glemme at i krig støtter
majoriteten af kvinder op om deres kæmpende mænd,
og udfører vigtige økonomiske og sociale funktioner
på hjemmefronten. At jeg i et kapitel i ”På barrikader-
ne for fred” fremhæver kvinder betyder ikke, at kvin-
der er fredeligere end mænd ”af natur”.

Fredsarbejde udføres af både mænd og kvinder, men
kvinder kan i nogle tilfælde spille en særlig rolle i
fredsarbejdet i kraft af deres køn. Biologi spiller en
ubetydelig rolle i denne sammenhæng. Det afgørende
er den marginalisering i samfundet og undertrykkelse,
som kvinder mange steder er udsat for. Kønsforskelle
er med til at forme mænds og kvinders oplevelse af
krig på forskellig vis, og samtidig former krig køns-
roller. At krigserfaringer er forskellige alt efter om det
er mænds eller kvinders øjne som ser, betyder også at
kvinders fredsarbejde kan se anderledes ud end
mænds.

Samspillet mellem kultur og biologi
Kultur og biologi bliver ofte fremstillet som modsæt-
ninger, men det handler mere om et samspil end om
en modsætning. Vi bliver født med en vis biologi som
giver os visse muligheder og begrænsninger, men det
er i høj grad kulturen som bestemmer hvordan disse
muligheder udnyttes. Selv om der er biologiske for-
skelle på mænd og kvinder, så er disse ikke store nok
til at forklare hvorfor krig er et af de samfundsområ-
der, hvor mænds og kvinders liv er mest adskilt. Dette
gælder for alle samfund som fører krig, uanset hvor i
verden de findes.

En af de grundigste bøger om emnet er Joshua S.
Goldsteins War and Gender: How Gender Shapes the
War System and Vice Versa. 1. Goldstein undrer sig
over den kunstige adskillelse mellem biologi og kul-
tur. Hans studier viser at det er kulturen og ikke biolo-
gien som i størst grad gør mænd til soldater, mens
kvinderne er støttespillere på hjemmefronten. Små
biologiske forskelle i piger og drenges forudsætninger
bliver forstærket af kulturer, som forventer og kræver

at drenge skal blive store stærke mænd, og at piger skal
blive omsorgsfulde kvinder, der støtter mænd i krig.

Kvindelige soldater?
Biologisk set er der store overlap mellem mænds og
kvinders forudsætninger for at blive gode soldater.
Hvis man skulle finde de dygtigste soldater, er der brug
for både mænd og kvinder, selv om mændene vil være
overrepræsenteret. Men i de allerfleste samfund sætter
kulturen skarpe grænser for hvad mænd og kvinder kan
og skal gøre i krig, så resultatet er at de bedste kvinder
aldrig får en chance for at udvikle deres forudsætnin-
ger, og vise hvad de faktisk duer til.

Kvinder deltager også i nogle krige som soldater, og
kan lære at blive effektive dræbere. Men at dræbe an-
dre mennesker er ikke noget som er naturligt for hver-
ken mænd eller kvinder, og for at skabe gode soldater
skal mange mekanismer i sving. Goldstein beskriver
hvordan soldater lærer at adlyde automatisk, og skam-
me sig over frygt og smerte. Kvinders deltagelse i
kamproller sker altid på det militære systems præmis-
ser. Kvinder kan kun deltage så længe de opfører sig
som ”rigtige mænd” – et krav som for øvrigt også ude-
lukker en del mænd fra at blive accepteret i denne eks-
tremt patriarkalske institution.

Nogen mener at militæret er mændenes sidste bastion,
og at det at skabe plads for kvinder i militæret er med
til at frigøre kvinderne. Det hævdes også at kvinder gør
militæret mere åbent for såkaldte ”bløde værdier”. Her
glemmer man hvad som er essensen i militæret – at
dræbe fjenden for at forsvare ”fædrelandet”.

Militæret vil altid stå som kontrast til de fremherskende
værdier i en fredskultur, eftersom hele idéen om et mi-
litær er at udøve direkte vold eller rue med dette. Et-
hvert militær vil nødvendigvis bestå af hierarkier og
underordning, og også et militær udelukkende med
kvinder ville have som opgave at udføre direkte vold.
Og for at citere den kvindelige israelske militærnægter
Idan Halili: ”En hær som er ikke-hierarkisk, ikke-ag-
gressiv og ikke-voldelig ville slet ikke være en hær.” 2.

Kvinder kan være glimrende soldater, men de bliver
det på systemets præmisser. De bidrager til at samfun-
det forbereder sig på næste krig, også i såkaldt ”freds-
tid”.

Fredskultur er både mænds og kvinders ansvar
Det er heller ikke biologi, som gør kvinderne jeg løfter
frem i ”På barrikaderne for fred” til gode fredsarbej-
dere. Det er den rolle de er blevet tildelt, som gør at de
er marginaliseret i samfundet, og derfor har mulighed
for at udnytte denne rolle også til fredsarbejde. Men
det bliver et problem for fredskulturen, hvis fred knyt-
tes til det feminine. Da er man med til at underbygge,
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Kvindefredslejren ved den engelske militærbase Greenham Common opstod i 1981 i protest mod Royal
Air Forces planer om at udstationere krydsermissiler på basen. Kvinderne slog lejr udenfor basen og
levede under primitive forhold. Flere gange samledes der meget store demonstrationer, hvor demon-
stranterne bl.a. slog ring om hele basen med dens omkreds på 15 km. og udstyrede det omgivende hegn
med personlige billeder og symboler. Kvinderne blokerede også i flere tilfælde indgangene til basen, og
det lykkedes dem at klippe hul i hegnet og trænge ind på området for at nå op på en af basens atom-
siloer. Trods gentagne rydninger af lejren samt arrestationer og fængslinger af lejrdeltagerne, blev lej-
ren hver gang straks efter opført igen. Og selvom krydsermissilerne blev fjernet i 1991 fortsatte man -
nu i protest mod det planlagte atomvåbenprogram Trident - indtil 2000, hvor kvinderne vandt retten til
at sætte et mindesmærke op. Lejren dannede inspiration for lignende kvindelejre rundt om i USA og
Europa, bl.a. Ravnstruplejren i Jylland.

at krig er mændenes domæne. At opbygge en freds-
kultur er både mænds og kvinders ansvar.

1. Joshua S. Goldstein, War and Gender: How Gender
Shapes the War System and Vice Versa (Cambridge:
Cambridge University Press, 2001).

2. Ellen Elster and Majken Jul Sørensen, eds., Women
Conscientious Objectors - an Anthology
(War Resisters’ International, 2010). side 73.

                                       *

USA: Nu kan kvinder komme i krig
USA har besluttet at ophæve et forbud mod, at kvinder
i hæren kan deltage i direkte krigskamp-handlinger.
Det siger flere kilder i forsvaret til amerikanske medier

og internationale nyhedsbureauer. Ændringen kan
gøre det muligt, at tusindvis af kvinder bliver sendt til
fronten.

I 1994 indførte USA et forbud mod, at kvinder kan
deltage i kampenheder ved fronten, men der er blevet
lettet lidt på de regler inden for de seneste år.

Kvinder kan sejle med flådens ubåde. Og tidligere i
januar åbnede militæret op for, at kvinder også kan
være helikopterpiloter i en elitestyrke, oplyser CNN.

Kilder siger dog til tv-stationen, at en ophævelse af
forbuddet ikke betyder, at der er åbent for kvinder på
alle militære poster og funktioner med det samme. De
enkelte militære afdelinger kan nemlig søge om undta-
gelse indtil 2016, hvis de mener, at der er job eller po-
sitioner, som ikke er passende for kvinder.

Ritzau/dr.dk 24.1.13

Hegnet omkring militærbasen Greenham Common omkranset af fredssymboler 1983                                  Foto: Gerd Gottlieb
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”På barrikaderne for fred”
Om Majken Jul Sørensens nye bog om ikke-vold og
arbejdet for fred

Af Toni Liversage

På barrikaderne for fred hedder den nye bog med un-
dertitlen ”Inspirerende historier om ikkevold” skrevet
af fredsforskeren og fredsaktivisten Majken Jul Søren-
sen og udgivet i samarbejde med Aldrig Mere Krig.
Titlen er selvfølgelig ikke tilfældig valgt, idet det er
vigtigt for forfatteren at understrege, at ikkevold ikke
betyder at forholde sig passivt til konflikter.

I afsnittet ”Ikkevold og konflikter” hedder det såle-
des:

”Der findes mange misforståelser om ikkevold. For
eksempel er der nogle som tror at ikkevold indebærer,
at man forholder sig passivt til konflikter. Men ikke-
vold handler netop om aktivt at bekæmpe direkte og
strukturel vold, undertrykkelse og uretfærdighed. Ofte
handler ikkevold også om at eskalere konflikter for at
synliggøre undertrykkelse og vold.”

Det betyder imidlertid ikke, at man fremprovokerer
en konflikt, men man bringer den frem i lyset og tvin-
ger omverdenen til at tage stilling til den.

Kvindernes rolle i fredsarbejdet
Bogen indeholder, som undertitlen allerede fortæller,
en lang række eksempler fra hele verden, hvor ikke-
vold har været central, og hvor Gandhis kamp for Indi-
ens uafhængighed er det mest kendte og beskrives i
første del af bogen i afsnittet ”Vejen til et selvstændigt
Indien”.

Et af afsnittene fortæller desuden om kvindernes
særlige rolle i fredsarbejdet, bl.a. om kvinderne på
Plaza de Mayo i Argentina, hvis ikkevoldelige prote-
ster begyndte i april 1977, hvor 14 kvinder for første
gang samledes på Plaza de Mayo i centrum af Argenti-
nas hovedstad Buenos Aires i en åbenlys demonstra-
tion; de krævede her at få at vide, hvad der var blevet
af deres forsvundne sønner og døtre - et ikke ufarligt
initiativ under militærdiktaturet. Men de fortsatte ufor-
trødent, og kendskabet til dem nåede efterhånden også
ud over Argentinas grænser.

Efter at militærjuntaen til sidst måtte opgive mag-
ten, har kvinderne nu koncentreret sig om at arbejde
for, at de ansvarlige for forsvindingerne stilles for en
domstol.

En anden kvindegruppe, der omtales, er Kvinder i
Sort, og her fortælles det, hvordan gruppen opstod i Is-
rael i 1987, hvor en gruppe israelske kvinder demon-
strerede til støtte for den første palæstinensiske inti-
fadas krav om at afslutte besættelsen af Vestbredden

og Gaza.
Senere bredte demonstrationerne sig til andre lande,

ikke mindst til Eksjugoslavien, hvor kvinder i Beograd
demonstrerede mod Milosevic’s krigsførelse fra efter-
året 1991 – og de serbiske Kvinder i Sort viste sig op
gennem årene at være ligeså vedholdende som kvin-
derne fra Plaza de Mayo.

Kvinder i Sort udgør i dag et internationalt kvinde-
netværk; i 1998 fandt den første Kvinder i Sort de-
monstration sted i København til fordel for fred i Ko-
sovo. Der demonstreres fortsat en gang om måneden
forskellige steder i København, og også i Skive er der
nu en Kvinder i Sort-gruppe, se www.kvinderisort.dk

Gene Sharp
Der omtales selvfølgelig også mange andre aktioner i
bogen som for eksempel ”Sværd til plovjern” i Mo-
zambique, jordløse landarbejderes aktioner i Brasilien
og mange andre. Desuden omtales en af de personer,
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som har spillet en vigtig rolle for at beskrive ikkevold
mere teoretisk, nemlig Gene Sharp.1.

Han skrev i 1993 bogen From Dictatorship to
Democray for at hjælpe ikkevoldsaktivister i diktaturer
med at analysere deres muligheder for ikkevoldsmod-
stand. Den var oprindelig skrevet til burmesiske oppo-
sitionsgrupper, men er nu oversat til en lang række
sprog og har givet inspiration til mange ikkevoldelige
bevægelser rundt om i verden – bl.a. til kampen mod
Milosevic.

Det gjaldt ikke mindst ungdomsgruppen Otpor
(Modstand), der spillede en meget vigtig rolle på
grund af deres fantasifulde og respektløse aktioner,
hvor de anvendte humoren til at udstille og undergrave
det serbiske regime, noget Majken Jul Sørensen også
er inde på i sit afsnit om Otpor, hvor hun skriver:

”En af de ting som sker når man bruger denne type
humoristiske aktioner er at undertrykkelsen bliver
vendt på hovedet. Milosevics regime byggede på frygt
for repressalier, men det er svært at være bange for no-
gen, når man samtidig ler af vedkommende.”
Se også fred & frihed, no 1. 2011.

På barrikaderne for fred giver et godt overblik over en
lang række ikkevoldelige aktioner og initiativer og
sætter dem samtidig ind i en større teoretisk sammen-
hæng. Bogen kan varmt anbefales.

1. Omtalt i fred & frihed no. 2, 2011.

Den første Kvinder i Sort demonstration i Danmark fandt sted den 10. september 1998 på Kvindeligaens fredsdag, og ugen
efter, den 18. september, stillede det nye kvindefredsnetværk op på Nytorv i København til fordel for fred i Kosovo

Majken Jul Sørensen: På barrikaderne for fred.
Inspirerende historier om ikkevold. Irene Publishing,
302 sider, 225 kr. inklusiv forsendelse. Kan købes gen-
nem Aldrig Mere Krig. info@aldrigmerekrig.dk

Majken Jul Sørensen (MJS), født 1977, er uddannet in-
denfor pædagogik, sociologi og fredsstudier i Dan-
mark, Norge, Sverige og England. Hun skriver for ti-
den Ph.d. ved University of Wollongong i Australien
om humor og politisk aktivisme. MJS har været enga-
geret i fredsbevægelsen siden 1991 med tillidsposter i
Aldrig Mere krig og War Resisters’ International.

MJS var gæst hos Poul Friis i P1 Formiddag den 14.
december 2012. Udsendelsen med overskriften ”Krig
er et unødvendigt valg” kan (gen)høres på nettet på:
http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1359372

Desuden var MJS i Apropos på P1 den 21. januar
2013:
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2013/01/
21151902.htm

Majken Jul Sørensen holder gerne foredrag i hele
Skandinavien om ikke-vold, civil ulydighed samt fred
og humor og kan kontaktes gennem forlaget:
irene.publishing@gmail.com
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”Der er ingen vej til fr”Der er ingen vej til fr”Der er ingen vej til fr”Der er ingen vej til fr”Der er ingen vej til fred.ed.ed.ed.ed.
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Dansk forskning skal styrke konfliktløsning i
verdens brændpunkter
Når det ulmer eller decideret brænder på i verdens
ustabile områder, kan konfliktforskning gøre Dan-
mark bedre til at stoppe eskalerende konflikter.

Professor i international politik på Københavns
Universitet, Ole Wæver, får nu en stor bevilling fra
Det Strategiske Forskningsråd til at samle forskere
på tværs af landets universiteter i ’Forskningscenter
for løsning af internationale konflikter’.

Efter det arabiske forår er en række nye lande føjet
til listen over verdens brændpunkter - på hver sin
måde: fra daglige dødsfald under demonstrationer i
Ægypten til blodig borgerkrig i Syrien og efterdøn-
ninger omkring Libyen, hvor en militær ”løsning”
nu har forplantet sig som krig i Mali.

Flere bud på løsninger
I et land som Danmark lyder ofte krav om at ”gøre
noget”. I de sidste årtier har ”noget” typisk bety-
det: militær intervention. Ikke-militære muligheder
har ikke stået tydeligt i billedet.

Konfliktforskningen kan både tydeliggøre, at der fin-
des ikke-militære virkemidler – og bidrage til at
undgå uheldig udførelse. Uanset om man selv me-
ner, man kommer til en konflikt som mægler, bi-
standsdonor, monitor af rettigheder eller med freds-
bevarende styrker, vil man uundgåeligt blive en del
af konflikten. Det gælder en NGO, som Røde Kors,
en enkeltperson, en stat eller en international orga-
nisation.

”Det er helt afgørende for resultatet, at vi virkelig
forstår, hvad der er drivkræfter og mønstre i konflik-
ten lokalt – og hvordan vi vil glide ind heri. Hvad
betyder vores bidrag for krisesituationen, og hvor-
dan påvirker det konflikten videre frem? Det er så-
danne spørgsmål, forskningen i det nye center, skal
finde svar på,” siger den nye centerleder, professor
Ole Wæver fra Københavns Universitet.

Fokus på både lange og hurtige konflikter
Det nye center, der får navnet ’Forskningscenter for
løsning af internationale konflikter’ (Centre for Re-
solution of International Conflicts, CRIC), bliver
oprettet med en bevilling på 15,5 mio. kr. (samlet
budget 26,5 mio. kr.) fra Det Strategiske Forsk-
ningsråd. Centeret samler ledende forskere fra Dan-
mark og samarbejder med nogle af de vigtigste
forskningsmiljøer internationalt.

Centeret vil fokusere på betydningen af den histo-
riske hukommelse i langvarige konflikter som Israel-
Palæstina, og på den fase af konflikter, hvor de spid-

Af Tove Krag

Fremtidens konfliktløsning lød overskriften for et arran-
gement i København, som Kvindefredsligaen deltog i, i
anledning af Peace One Day, FN’s fredsdag, den 21. sep-
tember 2011. Efter et oplæg om fredelig konflikthånd-
tering ved Kai Frithjof Brand-Jacobsen, international
konfliktløsningsekspert, diskuterede et politikerpanel
med Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL) ”frem-
tidens konfliktløsning” med salen.

Folketingsvalget den 15. september 2011 medførte -
som bekendt - et regeringsskifte, og de to politikere i pa-
nelet var ganske enige om nødvendigheden af at få afsat
midler allerede i den kommende finanslov til at genop-
rette et dansk Center for Freds- og Konfliktforskning,
som den borgerlige regering havde nedlagt i 2003.

Finansloven 2012 kom efterfølgende til at indeholde føl-
gende afsnit om freds- og konfliktløsning i aftalen med
Enhedslisten:

”Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke
grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-mili-
tære løsninger på internationale konflikter. Med henblik
herpå etableres et program om aktuelle internationale
konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløs-
ning. Der afsættes 8 mio. kr. årligt i perioden 2012 -
2015 hertil. Programmet udbydes af Det Strategiske
Forskningsråd og placeres ved et universitet eller en an-
den forskningsinstitution efter udbuddet.

Placeringen besluttes af Det Strategiske Forsknings-
råd. Uanset den konkrete placering af programmet kan
det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv.”

Den 31. januar i år udløstes spændingen om ”vinderen”
af millionprogrammet, idet Kommunikation, Køben-
havns Universitet, udsendte følgende pressemeddelelse:
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ser til, og hvor det bliver afgjort, hvor voldelige de
bliver – eksempelvis Syrien for 2 år siden. Derudover
vil forskerne undersøge, hvordan eksperter spiller
sammen med andre former for viden om konflikter som
medier, parterne selv og vestlige politikere. Centeret
vil samarbejde med både statslige og ikke-statslige
praktikere om at udvikle nye former, der gør den vi-
denskabelige viden om konflikter mere anvendelig.

Brug for bedre handlemuligheder
På længere sigt er det centerets mål at skabe bedre
handlemuligheder for danske aktører, der vil hjælpe
med at få ”gamle” konflikter omkodet eller træder ind
i konflikters optrapningsfase og arbejder for at forhin-
dre en voldelig drejning.

”I kraft af CRIC vil danske praktikere få adgang til
den nye forskning,” siger Ole Wæver, og han tilføjer, at
”efter konfliktforskning i en årrække har været for-
sømt i Danmark, er det også vigtigt, at vi igen vil blive
en aktiv del af internationale netværk og dermed få
den samlede forskning formidlet til Danmark.

Derfor er det vigtigt, at det nye center også er inte-
ressant for internationale partnere, og det er det af
mindst tre grunde,” fortæller Ole Wæver:

”For det første har vi hentet superstærke
forskningsmiljøer fra de forskellige danske universite-
ter til de enkelte delprojekter. Dernæst er CRIC for-
ankret i ”hovedbasen” for den såkaldte Københavner-
skole, der har stor international bevågenhed, og ende-
lig kommer vi i det nye center med egne originale
vinkler på konfliktteori.”

Vold er et overset fænomen i konflikten
Efter en periode med optimistisk tiltro til, at Vesten
magtede at løse konflikter på langt sigt med demokra-
tieksport og udviklingsbistand og tackle smutterne mili-
tært, er der nu hårdt brug for ny viden om, hvordan
konflikter opstår, og hvordan vi som verdenssamfund
bedst undgår, at de optrappes og ender i et blodbad.

”Allerhelst skal vi nå dertil, hvor vi er i stand til at
påvirke konfliktens forløb, før den bliver blodig,” siger
Ole Wæver.

Et af de nye elementer, centeret vil inddrage i konflikt-
forskningen, er sociologiske teorier om følelser. De
kan blandt andet bruges til at skabe en mere præcis
forståelse af tærsklen for, hvornår konflikter bliver
voldelige. Hvis man forstår vreden i en demonstration,
og den interne dynamik i en gruppe magthavere, der
skal vælge at give sig eller slå en protest ned, forklarer
det, hvordan et måske afgørende optrin forløber. Så-
danne episoder er ofte vendepunkter, der bestemmer,
hvordan den samlede konflikt udvikler sig videre frem:

”Vold er et kompliceret og mærkeligt nok overset
område inden for konfliktforskning. Man har taget for

givet, at vold var ”let”, så hvis en konflikt blev intens,
og ydre kontrol manglede, fulgte volden automatisk.
Forskning viser, at vold faktisk er ”svært” for de fleste
mennesker, hvad der så igen forklarer, at den tit eks-
ploderer i forfærdelige former,” forklarer Ole Wæver
og tilføjer, at ”hvis vi kan få større indsigt i den para-
doksale måde, vold kan finde rundt om de barrierer,
der heldigvis er imod den, kan vi blive bedre til at blo-
kere for volden i konflikterne.”

Kvindefredsligaen og dermed redaktionen af fred &
frihed vil med opmærksomhed følge og rapportere fra
det nye centers arbejde. Ikke mindst nu, hvor Danmark
som konsekvens af den danske regerings ”aktive og
ansvarlige udenrigspolitik” igen er på vej i krig.

I den anledning afholdt DIIS, Danish Institute for
International Studies, den 28. januar et seminar med
titlen ”Danmarks nye krig: Hvad sker der i Mali, og
truer det sikkerheden i Europa?”

Blandt oplægsholderne var blandt andet en repræ-
sentant for udenrigsministeriet, Birgitte Markussen,
tidligere ambassadør i Burkina Faso, som opridsede
den kommende danske militære indsats i Mali, som
den er beskrevet i et papir fra udenrigsministeriet med
overskriften ”Intensiveret dansk engagement i Sahel
regionen” (Enhanced Danish engagement in the Sahel
region).

Her er der opstillet følgende tre fokusområder for
Danmarks indsats:

Mediering og konfliktløsning
Reformer i sikkerhedssektoren i Burkina Faso, Mali

     og Niger
Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

I betragtning af at det fokusområde, som er nævnt som
det første, er ”mediering og konfliktløsning”, kan vi
kun glæde os over etableringen af det nye center, som
påbegynder sit arbejde den 1. august. Og håbe på, at
det i løbet af ret så kort tid også vil kunne understøtte
den danske indsats for en fredelig konfliktløsning i
Mali, hvor der i øvrigt ikke findes en exit-strategi for
den danske deltagelse.

Det vil forhåbentligt vise sig at være en selvfølge, at
det nye center vil have FN’s Sikkerhedsråds Resolu-
tion 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed stærkt i fo-
kus i sine kommende projekter. Også dette bliver et
område, som Kvindefredsligaen kommer til at følge
med opmærksomhed i arbejdet fremover.

En artikel om det kommende fredsforskningscenter
CRIC samt interview med centrets leder, Ole Wæver,
kan læses på nettet på www. arbejderen.dk 24.2.13.
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hvorefter hun blev arresteret.
King og hans familie var året før kommet til Mont-

gomery, hvor han var blevet ansat som præst ved en af
byens kirker, og i foråret 1955 blev han bedt om at gå
ind i en gruppe, der forsøgte at gøre noget ved den yd-
mygende behandling, de sorte oplevede i busserne.
Her var der ingen sorte chauffører, og det var ikke
usædvanligt, at chaufførerne omtalte de sorte passage-
rer som ”niggere”, ”sorte køer” eller ”sorte aber”.

 Desuden skulle de købe billetten oppe foran, hvor-
efter de var tvunget til at stige af og gå ned til bagdø-
ren for at stige på igen. Og ofte kørte bussen, inden de
var nået frem til den bagerste dør.

Endnu mere ydmygende var den praksis, at sorte
måtte stå op, skønt der var ledige pladser, som kun var
for hvide. Selvom der ingen hvide passagerer var i
bussen, og de sorte var pakket sammen nede bagved,
var det således forbudt at sætte sig på de fire forreste
bænke. Men det gik videre endnu. For hvis der var
fyldt op på de hvides pladser, og der kom flere hvide
ind i bussen, blev de sorte bedt om at flytte sig, så de
hvide kunne få en plads.

Og King fortæller i bogen, hvordan en 15-årig sko-
lepige i foråret 1955 var blevet hevet ud af bussen, lagt
i håndjern og sat i fængsel, fordi hun havde nægtet at
give sin plads til en hvid. Dette overgreb ophidsede i
den grad det sorte samfund, så man begyndte at over-
veje en boycot af busselskabet. Og så fulgte arrestatio-
nen af Rosa Parks et halvt år senere - dråben der fik
bægeret til at flyde over efter mange års ydmygelser
og chikane.

 Derefter følger beskrivelsen af den boycot af bus-
selskabet, som man besluttede sig for at sætte i værk,
og hvor King kom til at spille en central rolle. Og hvor
det gennem massemøder, appeller fra præsterne i kir-
kerne, gennem uddeling af løbesedler osv. lykkedes at
få de sorte til at afstå fra at tage med busserne, selv om
det kunne betyde, at mange af dem måtte gå til arbej-
de. Dog blev der efterhånden organiseret et alternativt
transportsystem ved hjælp af private biler.

Boycotten
Denne boycot betød selvfølgelig økonomiske tab for
busselskabet, og man forsøgte derfor at forhandle sig
frem til en løsning, hvor MIAs krav (Montgomery
Improvement Association) - den gruppe der stod for
organiseringen - egentlig var ganske beskedne: at man
fik garanti for, at chaufførerne ville opføre sig ordent-
ligt, at passagerne kunne sætte sig efter først-til-mølle
princippet, idet de sorte satte sig bagfra og de hvide
forfra, samt at der blev ansat sorte chauffører på de
overvejende sorte busruter.

Men ikke engang det kunne busselskabet acceptere,
og boycotten fortsatte, hvorefter volden tog til –
Kings’ og andre sortes huse blev bombet, de aktive
sorte blev mødt med dødstrusler, og på et vist tids-

Om en nyoversættelse af Martin Luther Kings
første bog fra1958 om busboycotten i Montgomery

„Vejen hedder ikke-vold“

Af Toni Liversage

Der findes på dansk allerede en hel del bøger af og om
Martin Luther King. Af King selv kan nævnes Vi kan
ikke vente (1965), Kaos eller fællesskab (1967) og Ve-
jen hedder ikke-vold (1968), og så sent som i 2010 ud-
kom der en stor ny biografi af Godfrey Hodgson på In-
formations forlag - Martin Luther King. Historien om
en drøm.

I år er der desuden udkommet endnu en bog af King
selv, som har fået titlen Da Gud tog bussen. Når jeg
skriver ”har fået” skyldes det, at det drejer sig om en
nyoversættelse af Kings første bog med titlen Stride
toward Freedom – The Montgomery Story, som udkom
i 1958 i USA og i 1964 i Danmark med titlen Et skridt
mod Friheden.

Det er en bog, der detaljeret beskriver det, der dan-
ner baggrunden for 1960’ernes borgerrettighedsbevæ-
gelse i USA, nemlig busstrejken i Montgomery, Alaba-
ma. Som det nok er de fleste bekendt, startede det hele
med, at syersken Rosa Parks den 1. december 1955
nægtede at rejse sig og gå længere tilbage i den fyldte
bus, for at en hvid passager kunne få hendes plads,



17

punkt var King lige ved at trække sig ud af gruppen
blandt andet også af hensyn til sin kone og lille barn.

Men her blev han styrket af sin tro, fortæller han i
bogen, og endelig - godt et år efter arrestationen af
Rosa Parks - vedtog Højesteret, at adskillelse i offent-
lige transportmidler var ulovlig. Den dag kendelsen
kom, oplæste King bl.a. dette i en overfyldt kirke som
en kommentar til hele forløbet:

 ”I mere end tolv måneder har vi, Montgomerys sor-
te borgere, nu været optaget af en ikke-voldelig protest
imod uretfærdighed og uværdig behandling i byens
busser. Vi blev overbevist om, at i det lange løb er der
mere ære i at vandre med værdighed end at køre med
ydmygelse. Så med ro og stolthed besluttede vi at
skifte trætte sjæle ud med trætte fødder. Vi ville gå på
Montgomerys gader, indtil uretfærdighedens murværk
var blevet brudt ned …”

Rosa Parks kan stadig splitte USA i nord og syd

20. februar i år afslørede Barack Obama en sta-
tue af Rosa Parks blandt de mange øvrige sta-
tuer i Kongressen. Det skete præcis samtidigt
med, at dommerne i Højesteret nogle få hun-
drede meter derfra diskuterede, om USA efter-
hånden er parat til at slå en streg over små 200
års racisme i Sydstaterne.

Flere af rettens konservative dommere sendte
klare signaler om, at det er på tide at gøre op
med love, der beskytter farvede amerikanere i
Sydstaterne mod at blive forskelsbehandlet.

Når afgørelsen falder først i juni, vil Rosa
Parks sidde på sin nye plads i kongressen et par
hundrede meter væk, holde godt fast i sin hånd-
taske og stirre lidt til siden. Selv om hun nu an-
erkendes som en vigtig historisk person, er USA
ikke færdig med at diskutere hendes sag.

Washington Post 27.2.13 og Politiken 5.3.13

I sin tale ved afsløringen af statuen af Rosa
Parks sagde præsident Obama blandt andet,
at ”Rosa Parks fortæller os, at der altid er
noget, vi kan gøre, at vi alle er ansvarlige –
for os selv og for hinanden.”

Her er det vigtig at pege på, at netop ikke-volden
stod helt central i protesten, og i bogen peger King på,
hvilken rolle Gandhis tanker har spillet i deres aktion.
Og også Thoreaus essay Om civil ulydighed styrkede
King i hans overbevisning om, at man skulle nægte at
samarbejde med et ondt system.

Da Gud tog bussen kan varmt anbefales – dels som
en detaljeret beskrivelse af en meget vigtig aktion i
midten af 1950’erne, som dannede udgangspunkt for
1960’ernes senere kamp mod diskrimination af de sor-
te, samtidig med at den beskriver vigtige elementer –
ikke-volden og civil ulydighed – i selve protesten.

Martin Luther King: Da Gud tog bussen.
Oversat af Liselotte Wiemer og Steffen
Larsen. Forlaget Alfa,182 sider, 248 kr.
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Af Inger Lumholt

I disse tider tales der meget om ”det frivillige arbej-
de”. Nogle er bange for, at de frivilliges indsats på for-
skellige områder skal mindske den indsats, som vi i
vores samfund er vant til, bliver øvet af det offentlige:
staten, kommunen, regionerne. At for megen frivillig
indsats vil være med til at demontere ”velfærdssam-
fundet”.
   Denne diskussion har intet at gøre med at være fri-
villig i et asylcenter.

Da asylcentret i Auderød blev etableret for 3 år siden
(marts 2010) var det som en aflastning i forhold til
Center Sandholm. Forud for etableringen var gået den
sædvanlige diskussion i Halsnæs byråd om, hvorvidt
man kunne tillade, at der nu også skulle være flygt-
ninge i vores område. Heldigvis blev der dog givet
grønt lys for at Røde Kors kunne rykke ind i de for-
ladte militære anlæg ude i Auderød. Et utrolig smukt
sted, naturmæssigt – men meget afsides.

Omtrent fra dag ét modtog centret 300 asylansøg-
ere, i løbet af få måneder var tallet steget til 600, i dag
ligger tallet omkring de 700.

Åbent hus
Et stykke tid efter åbningen inviterede centret til et
”Åbent Hus” arrangement for alle os, der bor i områ-
det, og det tog vi med til – min mand og jeg.

Og faktisk var det der jeg blev ”solgt”. Det virkede

så indlysende, at vi som lokale måtte vise vore gæster,
at de var velkomne. Det er svært at sætte sig ind i,
hvad det betyder for den enkelte flygtning at være
flygtning, for de oplevelser, der ligger bag, har meget
få af os i Danmark baggrund for at sætte sig ind i. Men
lidt fantasi hjælper - og at møde disse mennesker an-
sigt til ansigt hjælper endnu mere. Vi fik set, hvordan
området derude så ud, hvilke faciliteter, der var til ste-
de. Vi fik mulighed for at smage på en masse dejlig
eksotisk mad, som de havde lavet til os - vi fik diverse
informationer og materialer med hjem.

Og så et stykke tid efter tog jeg mig sammen til at
sende en mail til frivillig-koordinatoren. Formalite-
terne blev ordnet – herunder udstedelsen af en ”børne-
attest” - helt forståeligt.

Aktiviteter
På centret findes børnehave, ungeskole, voksenskole
og sundhedsklinik drevet af det ansatte personale. Men
derudover kommer så alle de forskellige aktiviteter,
som frivillige kan tage sig af. Her sætter næsten kun
fantasien – og selvfølgelig det til enhver tid værende
klientel samt de frivilliges kompetencer og lyster –
grænser. Der findes strikkecafé, sycafé, mødregruppe,
lektiecafé, cykelværksted, skakspil, billard etc. etc.

Der findes et specielt ”kvindehus”, hvor mænd fak-
tisk ikke har adgang. Der foregår typisk strikke- og
syarrangementer, men der er også mulighed for at

Center Auderød ligger et utrolig smukt sted naturmæssigt - men meget afsides

Om at være frivillig i et asylcenter
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komme til frisør, dyrke yoga m.m.
Jeg startede min karriere som frivillig som med-

hjælper ved en bingoaften, en meget populær foran-
staltning, hvor en del lokale handlende donerer præ-
mier, men hvor Røde Kors også selv køber ind af de
små midler.

De frivilliges arbejde består i at stille borde op, sør-
ge for at placere præmierne i de rigtige kategorier, evt.
lave te og kaffe. Men efterhånden er der rigtig mange
af beboerne, der hjælper med alt det praktiske. Der-
med opstår også et fint samvær. Først kommer mæn-
dene, lidt senere kvinder og børn. Mon der lige var en
opvask, der skulle ordnes?

Fra starten udleveres tre plader pr. person. Der er
præmier for én række, to rækker og pladen fuld. Præ-
mierne står inde ved siden af; vinderne kommer op til
opråberens bord og får kontrolleret deres tal. Derefter
går man ind og vælger sin præmie indenfor den pågæl-
dende kategori – 1, 2 eller 3 rækker (pladen fuld). Tal-
let bliver først råbt op på dansk, så bliver det skrevet
på en stor tavle og endelig også råbt på engelsk. Så lidt
sprogundervisning kommer med i købet. Som med-
hjælper ved en bingoaften kan man nemt få ”fast ar-
bejde” ved et bestemt bord, hvor der f.eks. har samlet
sig nogle børn eller nogle af de voksne, der har de
største sprogproblemer. De nyder at få en personlig
håndsrækning. Børnene kan det næsten være svært at
”slippe af med”, når det hele er slut. Begejstringen
over at vinde, skuffelsen over ikke at gøre det er vist
universel - og her kommer alle følelser til fri udfol-
delse. Stolt for en lille purk at drage af med en kaffe-
maskine til mor!

Ud af centret
En aktivitet der er ret ny i
Auderød, men som vi venter
os meget af, er at tage på ud-
flugt – ”kulturel udflugt”
kunne man næsten sige – med
beboerne.

Vi har indtil videre været i
Hundested, hvor vi beså hav-
nen og mærkede den friske
havluft.

Det var helt overvældende
at se, hvor glade deltagerne
var. De nærmest løb rundt og
grinede og fotograferede –
hinanden og alt muligt. Hun-
dested Havn er et hyggeligt
sted med mange gallerier, ca-
féer etc., men vi var der en
ganske almindelig efterårsdag
midt i ugen, så der var ikke
rigtig åbent nogen steder –
undtagen i Glasværkstedet,

hvor vi andægtigt listede rundt og så på alle de vidun-
derlige vaser, fade, glas, lamper, som ingen har råd til
at købe, men som bare er så smukke, at de er en lise
for enhver sjæl, uanset hvor i verden denne sjæl kom-
mer fra – og uanset hvor mange sår og ar den eventuelt
har.

Denne solrige, men blæsende og kølige dag sluttede
vi af hjemme hos os. Kaffen havde vi med, teen lavede
vi, og jeg havde bagt en Drømmekage fra Brovst. Ka-
gen røg ned med en sådan fart, at jeg måtte ærgre mig
over, at jeg ikke havde bagt to af slagsen. Til gengæld
fik en af de iranske kvinder, der især var betagede af
drømmekagens overcoat (som bekendt bestående af
smør, farin og kokosmel), næste gang vi sås, overrakt
min til lejligheden udarbejdede engelske version af
opskriften.

En anden iransk kvinde havde medbragt sin lille
datter på 3 - 4 år. Hun gik med største henrivende selv-
følgelighed i gang med mine børnebørns reol med le-
getøj. Det hele var bare så naturligt og hyggeligt og
endnu en gang måtte jeg spørge mig selv: hvad det er
for en verden, vi skaber, som muliggør, at disse og
mange, mange andre mennesker bliver fraranet deres
ganske almindelige lille liv. Vi har dog alle sammen
kun et eneste af slagsen. Da vi var nødt til at blæse til
opbrud fik jeg alle til at skrive lidt i vores gæstebog.
Der kom indlæg på alverdens sprog, de fleste uforstå-
elige, men jeg er ikke i tvivl om, at der kun blev skre-
vet rare ting.  En ung somalier sagde, idet han gik ud:
efter denne dag kan jeg klare at få ”negativ”! 1. Det var
nok lidt overdrevet sagt. Men viste i hvert fald, at det
havde været en af de gode dage for ham.

Foto: Gerd GottliebPortvagten ved Center Auderød. Der kræves besøgstilladelse
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Næste tur gik til Louisiana i Humlebæk. Jeg var lidt
spændt på, hvad et moderne kunstmuseum i lille Dan-
mark lige kunne sige mine venner fra Iran, Afghani-
stan, Congo eller Albanien. Temaet var ”selvportræt-
ter”, og selvfølgelig var det meget forskelligt, hvor
meget lige netop malerierne fængede. Men selve mil-
jøet, historien om Louisianas tilblivelse, beliggenhe-
den ud til Øresund og det kolde, men dog fascinerende
vintervejr interesserede og morede. Hyggeligt var det
også at se, hvor der igen var gang i mobilkameraerne!
De fotograferede hinanden i sjove situationer og op-
stillinger. Mindede den gamle lærer her lidt om skole-
børn på udflugt. Tankevækkende, når der nu netop
ikke var tale om skolebørn, men om voksne, traumati-
serede og ulykkelige mennesker – der bare gav sig hen
i et frirum.

Turen sluttede hos et par af mine veninder, der bor i
et seniorbofællesskab i Humlebæk og som havde stil-
let fælleshuset til rådighed og lavet kaffe og te til os.
Kagen medbragte vi igen selv. Denne gang var det An-
nie, der også er frivillig, der havde forsøgt sig med
stort held med en rigtig god gammeldags kringle.

Tredje udflugt indtil videre fandt sted her i januar. Da
kunne jeg desværre ikke være med, men Frede og An-
nie drog helt til København og til Parlamentet, altså
Christiansborg, hvor der var rundvisning og hvad der
hører sig til. Folketingssalen, Vandrehallen, Grundlo-
ven i sin montre etc. Også en fin tur, hvor Johanne
Schmidt-Nielsen charmerede flokken, der kun bestod
af mænd, og som sluttede med en sodavand på hendes
kontor.

Nogle af flygtningene er meget interesserede i vores
parlamentariske system. De er jo ikke for godt vant,
der hvor de kommer fra. Bl.a. spurgte en af dem, hvor-
når vi, Danmark, var blevet uafhængige? Og jeg har
også hørt og måttet svare på spørgsmålet om, hvordan
det ser ud med korruption her hos os.

Disse udflugter må være kommet for at blive. Det er
så skønt for asylansøgerne at komme udenfor lejren
og se og høre lidt til det land, de nu er havnet i – og
som de fleste af dem har en drøm om at kunne forbli-
ve i. Her i Nordsjælland er der jo spækket med ud-
flugtsmål, både historiske, kulturelle og naturmæssige.
Og foråret står for døren!

Café Auderød
En anden aktivitet, som ikke er så forfærdelig gam-
mel, men er blevet en vældig succés, er caféaftnerne.

De startede op i eftersommeren 2012 i Auderød-
lejrens servicecenter, men er nu flyttet til meget fine
omgivelser i den tidligere personalekantine.

I caféen bliver der serveret kaffe, te, popcorn og
småkager for en symbolsk betaling. Der er en 2 - 3 fri-
villige til stede og så en flok ”praktikanter”, dvs. be-
boere, der med stor ivrighed laver kaffe og te, rister

popcorn, stiller borde og stole op m.m. Forrige gang
jeg var til caféaften var der masser af musik, fordi vi i
det nye dejlige lokale også har fået et rigtig godt gam-
meldags opretstående klaver stillet ind. På dette kan
der spilles al slags musik skal jeg hilse og sige. Og en
guitar til akkompagnement gør det ikke ringere – og
slet, slet ikke, når der pludselig lyder betagende sang
dertil. En ung mand fra Iran fortalte mig, at sangen vi
lige havde hørt, var en sang til ”Mor” og den var blevet
sunget til ære for mig! Han havde ellers ikke sunget
den siden han forlod Iran. Den fik ham til at tænke på
sin egen mor, som han har måttet forlade, og så blev
han for ked af det.

I caféen kan vi bilde os ind, at alt er som det skal være.
Vi taler sammen, spiller domino eller andre spil, for-
tæller lidt om os selv, fortæller lidt om forholdene i
Danmark, hører lidt om forholdene andre steder. Noget
ved vi. Meget ved vi slet intet om. Men bagefter står
det store spørgsmål hamret ind i hovedet: hvorfor er
vores verden så uretfærdig og meningsløs? Hvorfor
skal nogen mennesker føle sig nødsaget til med store
omkostninger, både økonomiske og menneskelige, so-
ciale, risikomæssige at forlade deres land og gennemgå
så meget for at komme frem til f.eks. Danmark for så
blot at sidde i uvished og vente på, om de bliver smidt
ud igen eller får en chance for at blive og måske få en
slags liv igen.

På det seneste har de unge pigers selvmordsforsøg i
bl.a. Auderød berørt mig meget dybt. En af dem er
bare 12 år selv om hun virker meget ældre. Jeg har talt
med hende flere gange. En glad og kvik teenager, der
oven i købet havde fået lov at gå i den lokale folkesko-
le, sammen med sin veninde, fordi de var så gode til
dansk!  Hun var tolk for sin mor i strikkecaféen. Det
var der jeg så hende første gang. Hun var bare som mit
eget barnebarn. Men for hende er der intet liv at se
frem til. Derfor prøvede hun at berøve sig selv det liv
hun nu havde fået udleveret.

Så meget spildt liv, så mange forspildte muligheder.
Man skal virkelig passe på ikke at involvere sig – ville
nogen måske sige. Ja, sandt nok. Det kan være farligt
for ens nattesøvn. Men jeg vil dog hellere være én der
involverer mig end være en der sidder med et stykke
papir foran sig og skriver noget med en kuglepen, der
betyder liv eller død for andre mennesker.

Ikke to caféaftner er ens. Det gir sig selv, nu, hvor flo-
wet er så hurtigt. Efter at Auderød igen kun er mod-
tagecenter risikerer en beboer, som man lige havde
snakket så godt med den ene aften, at være deporteret
til Jylland eller det, der er værre, næste gang man mø-
der op som frivillig i caféen. Det er noget af det, der er
sværest at acceptere. For man vil jo så gerne knytte
bånd. Men det er der ikke ret gode muligheder for. Og
de fleste asylansøgere tager også højde for det, tror
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Her er det Kongelundens kvindegruppe, som er på udflugt Foto: Tove Krag

inspireret til den – han var to dage før blevet sendt vi-
dere i systemet – til en lejr i Jylland og skilt fra sin
bror, der måske nu er blevet sendt et helt andet sted
hen.

Bliv frivillig
Spørgsmål der stilles til os kan være: Hvordan er det
med korruption i Danmark? Hvornår blev I selvstæn-
dige? Arbejder du her i centret uden at få noget for
det?

Tænk at vi kan sige, at i vores land kender vi fak-
tisk ikke til korruption.

I vores land har vi aldrig været koloniserede – ikke
hvad vi kan huske i hvert fald.

I vores land kan vi godt gøre noget for andre uden
at få penge for det. For vi mangler ikke noget og vi
føler os ikke udnyttede eller undertrykte eller for-
fulgte.

Alle mennesker har deres problemer, men disse bli-
ver godt nok sat i relief, hvis man f.eks. kommer lidt i
kontakt med beboerne på et asylcenter.

Det være hermed anbefalet.

Inger Lumholt er pensioneret lærer fra Grønland.

1. Asylansøgernes eget udtryk for afslag på deres asyl-
ansøgning modsat udtrykket ”positiv”.

Til orientering er turene foregået i minibus.

jeg. De har for længst mistet deres illusioner.

Nye mennesker
Efter en periode med mange afghanere og iranere er
det nu serbere og albanere, der fylder mest. Og uvilkår-
ligt tænker man. Hvad vil de? Der er jo ikke mere krig
i deres land! Men virkeligheden er desværre så langt
mere kompliceret og jeg fyldes hele tiden med gru og
undren over, hvor forfærdelige forhold vi mennesker
dog kan finde på at byde hinanden. At man f.eks. kan
være bange for sin egen familie? Absolut ingen tiltro at
have til at der er en fremtid med ”fred og frihed” for
dig. Hverken i det land, du på papiret stammer fra eller
i noget som helst andet land på denne jord.

Som ”frivillig” kan man ikke andet end at lytte og
give sin tid og sin forståelse. Alle skæbner er forskel-
lige. Og den enkeltes styrke er afgørende.

Jeg tænker på mine skønne afghanske piger, der bare
vil ta’ deres eget liv. På de kloge, højtuddannede, der
ikke får brugt deres kompetencer. På A. fra Burma, der
er sprogligt bindeled mellem albanerne, der kun taler
albansk og græsk og så os, der i bedste fald kan klare
den på engelsk eller tysk. A. var 18 måneder i Græken-
land på sin lange rejse – og så lærte han sig lige græsk.
På J-M fra Congo, der var yderst velbevandret i histo-
rien – både Congos, Europas og resten af verdens. Og
yderst interesseret i de parlamentariske forhold her til
lands. Desværre nåede han aldrig at komme med på tu-
ren til Christiansborg – selvom det var ham, der havde
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En tilføjelse til artiklen ”Et år med S-SF-R:
hvordan har asylaktivister og andre gode
kræfter forsøgt at påvirke regeringen i år 1”
af Gerd Gottlieb, fred & frihed 2012:3

Efter afsnittet side 8 ”Gennem hele året har Bedstefor-
ældre for Asyl hver søndag …” var følgende afsnit
desværre faldet ud:

Gennem hele året har Trampolinhuset, det brugers-
tyrede kulturhus for asylansøgere og danskere, holdt
åbent med café, undervisning, rådgivning, debatter og
oplysningsmøder. Nr. 6 af magasinet visAvis udgivet af
kulturafdelingen i huset har set dagens lys.

Gennem hele året har flygtningegruppen Asylret
ydet rådgivning i asylsager og løbende sendt informa-
tioner om konkrete sagsforhold i asylsagerne ud over
internettet.

Gennem hele året har Flygtninge under Jorden råd-
givet i asylsager fra deres kontor i Dronningensgade.

De fleste asylnetværk har desuden indsendt grun-
dige høringssvar på de tre sæt lovforslag om ændring
af Udlændingeloven, der blev fremsat i marts/april.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Vesterbrogade 10, 2.
1620 K V
+45 3323 1097
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk
www.wilpf.dk
Dansk afdeling af: WILPF
Womens International League for Peace and Freedom

Den 5.2.2013
Til
Minister for Ligestilling og Kirke
Manu Sareen
Kvindefredsligaen har med stor tilfredshed set, at ministeren, når FN’s Kvindekommission i marts
træder sammen, vil arbejde på at få hele verden til kollektivt at tage afstand fra vold mod kvinder.
Det er dejligt med så klar en stillingtagen.

Vi vil imidlertid bede om, at ministeren tager spørgsmålet op som „mænds vold mod kvinder“, for
det er dét det handler om. Klarhed fremmer forståelsen, og kan være med til at rette opmærksomhe-
den derhen hvor problemet ligger.

På Kvindefredsligaens vegne

Ida Harsløf

*
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De nordiske WILPF-sektioner mødtes i København den 9. – 10. februar i år, hvor
der blandt andet blev diskuteret idéer til fredsaktiviteter på det kommende Nordisk
Forum, som finder sted 12. – 15. juni 2014 i Malmø. Den finske sektions forslag om
en fælles henvendelse til Nordisk Råd med anmodning om, at NR også arbejder
sikkerhedspolitisk med fredelige løsninger og ikke kun med militært samarbejde,
mundede ud i følgende brev, som er sendt til hvert lands Nordisk Råd-delegation in-
den rådets næste session den 10. april samt til Foreningen Nordens sektioner.

Til Nordisk Råds præsidium

Nordisk Råd har på sit møde i januar 2013 diskuteret et tættere nordisk forsvarssam-
arbejde, som forudsætter fastere strukturer og en parlamentarisk forankring.

På sit møde i København den 10. februar har de nordiske sektioner af WILPF (Women‘s
International League for Peace and Freedom) diskuteret spørgsmålet om nordisk forsvars-
samarbejde.

Vi støtter tanken om et nærmere nordisk samarbejde på det sikkerhedspolitiske område,
men vi ønsker, at man planlægger og diskuterer en sikkerhedspolitik, som bygger på fre-
delige løsninger som dialog og ikke-vold.

WILPF var en af de stærkeste drivkræfter bag FN’s Sikkerhedsråds vedtagelse i år 2000 af
Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed. Resolutionen drejer sig om forebyggel-
se, beskyttelse og deltagelse. Ud fra denne resolution samt det arbejde, som WILPF har
stået for, siden organisationen blev dannet i 1915, ser vi gerne, at de nordiske lande og
Nordisk Råd omvurderer sin politik, hvad angår forsvarssamarbejdet, til også at omfatte
alternative løsninger til at opbygge bæredygtig fred i såvel vores egen del af verden som
globalt.

Vi ser gerne, at Nordisk Råd forbereder en diskussion om nye sikkerhedspolitiske løsnin-
ger og fredsinitiativer. Vi vil understrege, at vi særdeles gerne bidrager – som verdens
ældste kvindefredsorganisation – med vores sagkundskab. Vi håber på en dialog mellem
os og Nordisk Råd, således at vi i sommeren 2014 kan præsentere nye politiske freds-
initiativer på Nordisk Forum i Malmø.

Vi finder, at det også må være en opgave for de nordiske sektioner af Foreningen Norden
at  støtte nordisk fredssamarbejde gennem information og debatoplæg.

Vedtaget på nordisk møde i København den 10. februar 2013
Women’s International League for Peace and Freedom,
Sektionerne i Danmark, Finland, Norge og Sverige

Til Nordisk Råds præsidium
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Af Gwynneth Llewelyn

Apostelkirken på Vesterbro i København, som jeg er
knyttet til, støtter forskellige projekter i udlandet, ved
at medlemmer af menigheden betaler et fast beløb
hver måned. I april 2011 besøgte jeg Bagdad, hvor vi
betaler til en klinik, der gratis behandler 200 menne-
sker om dagen. I januar 2013 tog jeg og en ung stude-
rende fra menigheden til Chittagong i Bangladesh og
besøgte et skoleprojekt, som Apostelkirkens menighed
ser store perspektiver i.

Skoleprojektet
Vi har i første omgang været med til at sikre, at 50 me-
get fattige børn har kunnet genoptage en skolegang,
som var blevet afbrudt efter et par eller højst fire år på
grund af familiens dybe fattigdom. De børn, der blev
udvalgt, skulle have lært at læse og skrive. Målet var,
at de efter at have modtaget en målrettet og koncentre-
ret undervisning i en periode, skulle være i stand til at
komme ind i deres aldersrelevante klasser. Det lykke-
des for 46 ud af de 50 børn at bestå prøven. De møder
nu to timer før deres klassekammerater for at få en un-
dervisning, der gør det muligt for dem at klare de 7. og
8. klasser de er blevet placeret i.

Mange fædre til de 50 børn kører rickshaw, et uhyre

hårdt og lavtlønnet arbejde. Febersygdomme gør at
fædrene regelmæssigt er uarbejdsdygtige og mister de-
res indkomst. Den verdensomspændende økonomiske
krise har gjort, at prisen på ris og olie er fordoblet og
at priserne på disse varer bliver ved at stige. Famili-
erne er derfor blevet mere forarmede end de var tidli-
gere.

Mange kvinder må nu tage det tilfældige arbejde de
kan få, f.eks. rengøringsarbejde og tøjvask, men vi så
også nogle kvinder, som sammen med deres børn brød
mursten op i en sky af støv tæt på det område vi be-
søgte.

I vores menighed kender vi særdeles godt projektets
leder. Han nyder vores tillid. Vores rejse til Chittagong
havde til opgave at se, hvordan projektet kan videre-
udvikles. Skolen, som børnene går på, blev åbnet i
2000 i et område, hvor der ikke tidligere havde været
mulighed for at børnene kunne gå i skole. Skolein-
spektøren er vores vens moster. Hun er magister i hi-
storie og kunne undervise på en fin pigeskole til en
meget højere løn, men hun brænder for de mindrebe-
midlede børns uddannelse. Kombinationen af vores
ven, hans dygtige og veluddannede moster og deres

Et skoleprojekt i Chittagong
-en rejseberetning

En skoleklasse i Chittagong Foto: Stine Minna Bak Pedersen
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lokale netværk gør, at skoleprojektet virkelig er bære-
dygtigt.

Skolebørnene
Den første dag i Chittagong blev vi inviteret til at se,
hvor børnene bor. Vi kørte dertil igennem meget fat-
tige områder, men det var især besøgene i vores børns
hjem, som overvældede mig. Man læser om fattigdom
i den 3. verden, men at opleve denne virkelighed med
egne øjne gør, at denne fattigdom brænder sig ind i
sjælen. Husene bestod af ét rum. Familierne havde en
fælles seng, hvor hele familien sover, forældre, børn i
forskellige aldre og i et par af husene også en gammel
bedstemor. Der er måske lidt ekstra plads i rummet
udover sengepladsen, men sjældent meget. Nogle af
stederne havde fædrene lavet en lille bogreol i sen-
gens fodende til børnenes skolebøger.

To af familierne var ekstra udsatte. Moderen til en
pige, hvis skolegang vi betaler for, er enke. Hun har
arbejdet som syerske i et mørkt lokale men kunne
ikke arbejde længere, da hun var ved at miste synet.
Hun har fire børn.

En far til en meget velbegavet dreng havde næsten
mistet synet og var meget syg, moderen var skind og
ben, drengen en bitte lille purk på 13 år, som nu var
kommet tilbage i skole. Det er muligt for os at hjælpe
disse to familier, når vi nu kender til deres situation,
men der er mange andre der også har behov.

Det har været en hård vinter i Bangladesh og en del
mennesker er døde af kulden. Vores fond kunne sikre,
at de 50 familier fik et stort varmt tæppe hver. Man
gruer ved tanken om den kulde andre familier har lidt
under. I monsun-perioden oversvømmes disse lavtlig-
gende huse med alt muligt skidt fra en meget forure-

net kanal. Vores ven vil gerne flytte de udsatte familier
op i den skolebygning vi har betalt for, når den tid
kommer.

Man kunne se, at mange børn var underernærede.
Noget vi nu skal arbejde for, er at få flere til at give et
fast beløb hver måned, så vi kan sikre, at de 50 børn får
en næringsholdig morgenmad, når de kommer i skole.
Det er en indsats, som en del NGO’er har introduceret
efterhånden som prisen på de mest basale madvarer er
steget. Det kaldes ”Food for Learning.” Vi talte med
flere på skolen og alle mente at det var den bedste må-
de, hvorpå vi kunne hjælpe disse børn.

Vi besøgte skoleklasserne flere gange. Der er 80
børn pr. klasse. Børnene sidder meget tæt, men deres
iver efter at lære skinnede ud af deres ansigter. Vi fik en
overvældende modtagelse fra alle børnene. Det var no-
get ganske særligt for dem, at nogen kom fra Danmark.
Oplevelsen var også noget ganske særligt for os. Jeg
talte både med mange af drengene og med pigerne. Jeg
spurgte dem om, hvad de ønskede for fremtiden. Både
drengene og pigerne sagde alle sammen at blive læge,
lærer eller ingeniør. Det er store drømme, men i det
mindste får de nu en mulighed for at forfølge disse
drømme.

Hjælp til selvhjælp
Vores ven har et andet projekt han brænder for, men det
kræver en hel del penge til investering. Projektet foku-
serer på det man på engelsk kalder income generating
activities, hvor de involverede hjælpes til at hjælpe sig
selv og deres familier. Tanken er at købe rickshaws og
skabe en slags andelsvirksomhed. Mændene kan betale
af på dem, men med et mindre beløb end de ville betale
for at leje en rickshaw. De vil straks have lidt flere pen-

ge til at købe mad for. Hvis
de bliver syge, kan de træk-
ke på de penge, de har ind-
betalt, så de får adgang til
en slags sygedagpenge. I
mellemtiden bliver rick-
shawen lejet ud til en an-
den. Når de er raske nok
vender de tilbage til arbej-
det med rickshawen. Når
de er færdige med at betale
rickshawen vil deres indtje-
ning være fordoblet. Det
kan være med til at sikre
børnenes fortsatte uddan-
nelse.

Foto: Gwynneth Llewelyn

Her boede et af de 50 børn,
hvis skolegang Apostelkirken
betaler for. Familien havde
end ikke en madras til den
fælles seng
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Kvindeskæbner
Der var andre oplevelser, der gjorde et dybt indtryk.
Det var især kvindernes skæbne såsom den næsten
blinde enke med de fire børn. Vi boede hos vores vens
forældre i et middelklassehjem. Moderen, Reba, og
hendes søstre havde taget søskende fra en meget fattig
familie med ni børn ind i deres hjem. De prøvede at
lære de unge piger at læse og skrive. De har lært dem
madlavning og huslige færdigheder. Reba fortalte mig,
at i fattige familier regnes pigebørn oftest for en byrde
og bliver bortgiftet i en tidlig alder til meget ældre
mænd. Søstrene har overtaget ansvaret for at finde or-
dentlige unge mænd til pigerne og de vil betale for de-
res bryllupper.

Reba har også en rengøringskone, der hedder
Mukhtar. Hun fortalte mig sin historie. Hun mener,
hun er 31 år gammel, da hun har fået at vide, at hun
var blevet født 10 år efter selvstændighedskrigen i
1971. Hun var blevet bortgiftet til en væsentligt æl-
dre mand, da hun var 13 år gammel. De har to piger
på 18 og 17 og en dreng på 9 år. De havde et lille
stykke jord i landsbyen, men flyttede ind til byen for
at se om de kunne tjene nok til at bygge et lille hus
på deres jord. Det er en drøm, som ikke er gået i op-
fyldelse. Manden blev så syg, at han ikke kunne ar-
bejde længere. I stedet spadserer Mukhtar nu 10 km
ind til byen hver morgen for at arbejde i mange timer
og derefter spadserer hun 10 km hjem igen om afte-
nen. For halvandet år siden fik hun en knude fjernet i
den ene side. Hun har et kæmpe ar, der går helt rundt
om ryggen, og har mange smerter. En dag havde hun
det så dårligt, at hun måtte lægge sig hjemme hos
mine venner. Ejeren af et marked, hvor hun gør rent,
gav hende pengene til operationen. Hun fortalte mig
sin historie over et par dage. På et tidspunkt kæmpede
hun med tårerne, da hun fortalte at udlejeren af boli-
gerne, hvor de bor, befølte pigerne, og hun havde måt-
tet sende sine piger hjem til landsbyen. Den 9-årige

dreng boede nu på en gård,
hvor han får mad og laver let
arbejde.

Vores ven, som admini-
strerer projektet, havde måt-
tet flytte 17 af sine familier
fra denne udlejers huse på
grund af mandens griskhed.
Han havde fået installeret en
vandpumpe til familierne,
men krævede betaling for
hver gang, beboerne tappede
vand til trods for, at pumpen
ikke var på hans jord. De var
i gang med at bygge et toi-
let, men igen vil udlejeren
have betaling, hvis folk
brugte toilettet. Fattige men-

nesker er prisgivet onde mennesker som denne udlejer.

De store skibe og den usikre fremtid
Et meget spændende besøg var turen til strandene
uden for Chittagong, hvor 20,000 mænd arbejder med
at ophugge skibe fra USA og Europa. Den oprindeligt
tyve kilometer lange sandstrand er nu verdens største
skibskirkegård. Det er en meget farlig arbejdsplads, da
mændene arbejder uden sikkerhedsforanstaltninger,
uden masker for eksempel, når der rives asbest og an-
dre farlige stoffer ud af skibene som også må tømmes
for giftigt slam. Der er også regelmæssige gaseksplo-
sioner, der dræber. Det er absolut forbudt for udlæn-
dinge at besøge disse steder, da der har været så meget
kritisk journalistik, der har afsløret de farlige forhold,
og nu vil EU forbyde europæiske skibe at blive ophug-
get i Chittagong, såfremt de ikke opfylder EU’s sik-
kerhedskrav. Der var en soldat, der vogtede indgangen.
Vi kom ind alligevel og talte med en manager og en
gruppe mennesker, men måtte ikke tale med arbejder-
ne. Jeg vil helst ikke forklare, hvordan vi fik adgang,
men jeg har mange gode billeder. Udenfor stod der
”No children work here,” men vi så to drenge på ca.
12 år, der arbejdede. Lokale NGO’er i Chittagong si-
ger, at i de sidste 10 år er hundredvis af mænd døde,
kommet til skade eller er blevet forgiftet.

En person, jeg har tillid til, mente at processen med
at forbedre arbejdsforholdene allerede er kommet i
gang på grund af EU’s pres. Det vil være en katastrofe
for Chittagong, at måske 120.000 mennesker mister
deres livsgrundlag, hvis EU gør alvor af deres trusler.
Ud over disse mennesker kan man de 40 km ind til
Chittagong på begge vejsider se alle de utrolig mange
små businesses, der sælger, hvad der er blevet revet ud
af skibene, tusindvis af ruller isolering, toiletcylindre,
håndvaske, industrimaskiner, kabler og generatorer.
Alt kan sælges. Det var fascinerende at se alt, hvad et
stort handelsskib indeholder. Efter besøget blev vi kørt

Boliger i Chittagong Foto: Gwynneth Llewelyn
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til et 500-sengs hospital, der snart åbner, og som er
blevet bygget til de 20.000 arbejdere og deres familier.
De 100 ejere af skibsophugningsselskaberne skal efter
sigende have betalt for hospitalet til deres 20.000 an-
satte og deres familier. Efter besøget ønskede hospita-
lets direktør at tale med mig. Hospitalet mangler ud-
styr, især til hånd-, håndleds- og armskader. Det er no-
get jeg spekulerer over stadigvæk – mon der kunne
være hospitaler, der vil være parat til at sende deres
gamle udstyr til et sådant hospital?

Lokalavisen klagede over, at EU ikke var villig til at
give de nødvendige bistandsmidler til at forbedre sik-
kerheden for de arbejdere, der ophugger skibe, men al-
ligevel kræver meget højere sikkerhedsstandarder.
Mange af de 100 ejerfamilier siges at være mange-
millionærer. Faktum er, at hvis der ikke gøres noget
for at forbedre arbejdsforholdene, vil måske 120.000
mennesker miste deres livsgrundlag. Sandsynligvis
vil sådan en udvikling have en dominoeffekt på Chit-
tagongs økonomi.

Hjemløse og gadebørn
En sen aften kørte vi ud i byen for at se de hjemløse,
der sover på fortovene. Der var ufatteligt mange, der lå
som sild i en tønde langs fortovene. Vi talte med en
mand med et lille barn på skulderen, som fortalte, at
han var kommet ind til byen fra sin landsby et par da-
ge før for at prøve at finde arbejde. Vi gav ham lidt
penge, men havde svært ved at slippe væk, da vores
bil pludselig blev omringet af andre hjemløse, som hå-
bede på også at få lidt penge af os.

Vores skolebørn kommer fra meget fattige familier
og bor i huse, der giver en smule beskyttelse mod kul-
den, omend ikke rigtig nogen beskyttelse i monsun-pe-
rioden, men de bor i familier, der har forhåbninger om

at deres børn får en uddannelse og derved et bedre liv.
Børnene får en moralsk støtte. Men ude i gaderne er
der mange gadebørn, der er løsrevet fra deres familier.
En avis, jeg læste, skrev om, hvor udbredt seksuelt
overførte sygdomme er blandt disse børn. De bliver
misbrugt af voksne som inkluderer politimænd, efter
hvad avisen skrev.

Korruption
Korruption er meget udbredt i Bangladesh. En særde-
les grim sag drejede sig om en højtstående embeds-
mand, der var blevet købt til at vælge et udbud fra et
pludseligt opstået byggeselskab uden erfaring og kva-
lificerede ingeniører til en meget stor entreprise, nem-
lig bygningen af en stor motorvej i byen. En bygge-
sektion faldt simpelthen sammen og dræbte 300 hand-
lende, der arbejdede under motorvejen, og mange an-
dre kom til skade.

Byens engelsksprogede avis fortalte også om, hvor-
dan kriminelle bander stjæler de fælles landstræknin-
ger langs floderne og gør vandløbene smallere ved at
fylde tonsvis af sand i dem for på den måde at sikre
sig selv mere vand. Avisen mente, at der ikke blev
gjort noget effektivt for at stoppe denne profitable kri-
minalitet, fordi der er magtfulde politikere, der beskyt-
ter disse mennesker.

Afslutning
Som dengang jeg var i Bagdad, mødtes vi med så
mange fine, engagerede mennesker, der virkelig har
en etik, som de på fornem vis efterlever. Jeg tænker
på lærerne på skolen, skoleinspektøren mr. Jaffa, som
gennem årene har givet penge til skolen og ikke
mindst familien, som vi boede hos. De fastholder et
håb om at deres samfund kan blive bedre og at børne-

ne har en chance for
et liv med mulighe-
der. Det er egentligt
en tro på, at det gode
til sidst vil overvinde
det onde. Jeg følte
mig til tider hensat til
de scenarier, som
Charles Dickens be-
skrev i sine romaner
fra 1800-tallet.

Gwynneth Llewelyn
har tidligere bidraget
til fred & frihed med to
artikler om forholdene
i Irak.

En skibsophugningsplads
uden for Chittagong
Foto: Gwynneth Llewelyn
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Kort Nyt

Af Tove Krag

Bæredygtig skosucces fra Etiopien
Bethlehem Tilahun Alemu er en etiopisk kvinde, der
er uddannet som bogholder, og som lever i et slum-
kvarter i Etiopiens hovedstad Addis Abeba. Hun blev
opmærksom på, at der var mange dygtige, men ar-
bejdsløse håndværkere i området og havde også en
sikker fornemmelse af, at der måtte findes et interna-
tionalt marked for bæredygtige produkter fra Etiopi-
en. Dertil kom et stærkt ønske om at skabe et håb for
mennesker i slummen.

Dette førte til, at hun for 8 år siden startede en pro-
duktion af sko baseret på gummi – som fx gamle cykel-
dæk - og andre genbrugsmaterialer.

Siden er det lykkedes hende at skaffe sig kunder i
mere end 30 lande med sit skomærke soleRebels, og
hun beskæftiger nu 75 mennesker på fuld tid og sikrer
desuden over 200 lokale leverandører en indtægt. Af
det amerikanske erhvervsmagasin Fortune blev hun i
2012 udråbt til at være en af Afrikas dygtigste forret-
ningskvinder, og hendes kommende projekt er at opfø-
re en skofabrik med 300 ansatte.

Udvikling, udgivet af Danida, december 2012 og
www.solerebelsfootwear.co

Somaliske Hawa Aden Mohamed modtog Nan-
senprisen 2012
Det er et utrætteligt arbejde for somaliske kvinders rettig-
heder, der har indbragt somaliske Hawa Aden Mohamed
FN’s Flygtningehøjkommissariat UNHCR’s prestige-
fyldte Nansenpris – oprettet til ære for FN’s første høj-
kommissær for flygtninge, nordmanden Fridtjof Nan-
sen - på 100.000 dollars. Prisen uddeles hvert år for en
særlig indsats for flygtninge.

63-årige Hawa Aden Mohamed var blandt de to mil-
lioner, som flygtede fra Somalia, da militærdiktatoren
Siad Barre blev styrtet i 1991. Men allerede i 1995
vendte hun tilbage. Og efter at have levet som flygt-
ning i blandt andet Canada, USA og Kenya havde hun
set, hvordan kvinder rundt om i verden deltager i at op-
bygge deres lande på lige fod med mænd. Det samme
ønskede hun skulle ske i Somalia.

Kun 24 % af de somaliske piger kommer i skole,
men hun havde selv været en af de heldige, fordi hen-
des far prioriterede skolegang for både drenge og piger.
Siden tog hun universitetsgrader i ernæring og i børns
udvikling og blev derefter leder af et center for kvin-
ders uddannelse i det somaliske uddannelsesministe-
rium. Da hun vendte hjem efter sin tid som flygtning,
oprettede hun Galkayo Uddannelsescenter for Fred og
Udvikling, hvor omkring 400 piger i dag går i grund-
skole, mens flere end 3.000 kvinder bliver undervist i

emner som sundhed, ernæring og kvinders arbejds-
byrder.

Centret arbejder også for, at kvinder bliver bevidste
om deres basale rettigheder og imod kvindelig om-
skæring. Det anslås, at 96 % af somaliske kvinder er
omskåret, men i Somalias nye forfatning fra juni 2012
er der nu indskrevet et forbud for at få stoppet den
omfattende praksis. Formuleringen i forfatningen er
kort og klar: ”Omskæring af piger er en grusom og
nedværdigende praksis og ensbetydende med tortur.
Omskæring af piger er forbudt.”

Udvikling, udgivet af Danida, december 2012

Flere end 1.200.000 syrere er flygtet til nabo-
landene
Syrere flygter fortsat i stort antal fra den blodige kon-
flikt mellem oprørsgrupper og den syriske hær. FN’s
Flygtningehøjkommissariat UNHCR oplyste den 4.
april i år, at der opholder sig mere end én million syri-
ske flygtninge i Jordan, Irak Libanon, Tyrkiet og
Nordafrika. Næsten 400.000 er kommet til siden janu-
ar, og halvdelen af dem, der har søgt tilflugt i nabo-
landene, er børn, de fleste under 11 år og i mange til-
fælde med alvorlige traumer på grund af deres ople-
velser i det krigshærgede Syrien.

Desuden befinder der sig mere end fire millioner
internt fordrevne mennesker i Syrien, hvor 70.000 an-
slås dræbt under borgerkrigen. UNHCR vurderer, at
flere end 25 % af befolkningen på 22,5 millioner har
brug for humanitær hjælp.

907 syrere og statsløse fra Syrien søgte asyl i Dan-
mark i 2012, mens der i januar i år er kommet 111 sy-
riske asylansøgere og i februar 69.

www.multisamfund.dk og www.unhrc.org april 2013

Taleban har målrettet sine angreb på civile
statsansatte
Samtidig med, at antallet af civile dræbte i Afghani-
stan i 2012 faldt med 12 %, steg Talebans målrettede
angreb på civile statsansatte.

Hawa Aden Mohamed
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Det fremgår af en opgørelse fra FN-missionen i Af-
ghanistan, UNAMA, United Nations Assistance Mis-
sion in Afghanistan, som i sin årsrapport for 2012 og-
så betegner Talebans målrettede angreb på kvinder,
der arbejder i ministerier og statslige institutioner,
som særligt bekymrende.

I alt blev 2.754 civile afghanere registreret dræbt
sidste år under konflikten. Dermed er der over de se-
neste seks år registreret 14.728 dræbte civile, mens
antallet af dræbte embedsmænd, religiøse ledere,
overhoveder for klaner og personer, der har deltaget i
fredsbestræbelser, er opgjort til 1.077 i 2012, en stig-
ning på mere end 100 % i forhold til 2011.

Ritzau 20.2.13

Korruptionen i Afghanistan
I 2012 betalte hver anden afghaner bestikkelse til of-
fentligt ansatte, mens omkring 30 % af befolkningen
skønnes at have betalt bestikkelse for at opnå en ydel-
se i den private sektor.

Dette fremgår af en undersøgelse fra FN-organisa-
tionen UNODC, The High Office for Oversight and
Anticorruption and the UN Office on Drugs and
Crime, som anslår, at korruption i 2012 kostede Af-
ghanistan godt 22,3 milliarder kroner - en markant
beløbsstigning over de seneste tre år på trods af, at
antallet af korruptionssager rent faktisk vurderes som
faldende. I 2009 sagde tallene således, at 59 % af den
afghanske befolkning havde betalt kommission til
mindst én offentlig ansat for at opnå en tjeneste.

Statistikken for 2012 er baseret på interviews med
6.700 afghanske indbyggere over 18 år fordelt over
hele landet.

Kristeligt Dagblad 8.3.13 og www.un.org

FN-flygtninge flygter fra elendighed og brudte
løfter i Rumænien til Danmark – og sendes
retur
Omkring 40 flygtninge, der oprindeligt kom som FN-
kvoteflygtninge fra Myanmar (Burma) til Rumænien,
har efterfølgende søgt tilflugt i Danmark, fordi de le-
vede under meget dårlige forhold i Rumænien.

Ifølge gruppen har den rumænske regering ikke le-
vet op til de løfter, der blev givet, da flygtningene
blev hentet i flygtningelejre i Malaysia. Således for-
tæller en kvinde med sukkersyge, at hun i Rumænien
hverken har fået medicin eller udstyr, så hun kunne
måle sit blodsukker, og forholdene blev dårligere og
dårligere i de 15 måneder, flygtningene opholdt sig i
landet. Derfor flygtede de til sidst til Danmark.

Men flygtningene er ikke berettiget til asyl her i
landet, da de allerede har fået ophold i et andet EU-
land. Én af flygtningene, som var indkvarteret på et
asylcenter i Jylland – en gift kvinde med to børn –
valgte ulykkeligvis at begå selvmord sidste efterår. Si-
den er 4 familier sendt tilbage til Rumænien i henhold

til Dublin-forordningen.
Der arbejdes dog intenst på at forhindre tilbagesen-

delserne, og senest har Johanne Smith-Nielsen pr. 13.
marts indkaldt justitsminister Morten Bødskov i sam-
råd.

www.multisamfund.dk 12.3.13

Hjemløse migranter har nu fået en egen rådgiv-
ning
”En romafamilie fra Rumænien, der er bange for at bli-
ve smidt ud af Danmark, inden de har sparet penge
sammen til børnenes skolegang eller bedsteforældrenes
hospitalsophold. En vesteuropæisk mand, der har hørt
rygter om vellønnet arbejde i Danmark, men ikke ved,
hvor han skal begynde sin jobjagt. Eller en polsk hånd-
værker, der har mistet sine personlige papirer.

Den voksende gruppe af hjemløse migranter, der op-
holder sig i Danmark, har behov for rådgivning og
støtte.” Således skriver forfatteren Malene Fenger-
Grøndahl i en artikel i Hus Forbi om det nyoprettede
rådgivningscenter Kompasset, som Kirkens Korshær i
januar åbnede på Frederiksberg på Worsåesvej 15 i
kælderen.

Kirkens Korshær skriver selv om projektet, at ”det
er en nødvendig reaktion på Danmarks officielle politik
over for vores hjemløse EU-medborgere: både kommu-
ner og skiftende regeringer afviser fortsat at tilbyde el-
ler finansiere nogen form for langsigtet hjælp, dækning
af basale behov eller rådgivning om fx hjemsendelse til
denne gruppe.

De står i en kompliceret juridisk situation og har
akut behov for at blive rådgivet om deres rettigheder,
pligter og muligheder i Danmark.”

I Kompasset vil der være dels en jurist, dels en per-
son med en anden faglig kompetence som fx socialråd-
giver til at møde migrantarbejderne, som vil blive regi-
streret anonymt.

Hus Forbi januar 2013 og www.kirkenskorshaer.dk

Globaliseringens lyksaligheder
Ifølge søgemaskinen PornWatchers.com har der siden
2006 været 93 milliarder besøgende, som har klikket
sig ind for at se levende billeder alene på to af verdens
pornosider på internettet, hvilket svarer til 15 klik fra
hvert eneste menneske på jorden. Eller – ifølge den
amerikanske netavis Huffington Post - til at én person
ser porno på nettet uafbrudt i 1,2 millioner år.

Politiken 21.12.12

Islandske politikere vil blokere for porno på
internettet
Island kan blive det første vestlige demokrati, som vil
forhindre befolkningen i at se porno på internettet.
Blandt andet kæmper Islands indenrigsminister, Ögmun-
dur Jónasson, for et forslag, der skal beskytte landets
børn og unge mod skadevirkninger af det pornografiske
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indhold.
Pornoblade har længe været forbudt i Island, der

også for to år siden lukkede landets stripklubber med
henvisning til, at klubberne krænkede de ansattes ret-
tigheder og var skadelige for samfundet.

Kristeligt Dagblad 15.2.13

Et pornofrit Storbritannien er – muligvis -
også på vej
Storbritannien vil følge i Islands spor og indføre por-
noforbud. Det forudser i hvert fald en af verdens føre-
nde antiporno-aktivister, Gail Dines, engelsk-ameri-
kansk professor i sociologi og kvindestudier, forfatter
og feminist, over for avisen The Guardian. Flere briti-
ske organisationer arbejder angiveligt på et lovforslag,
der – ligesom i Island – har til formål at beskytte børn
og unge mod skadevirkninger af at se porno, som Gail
Dines anser for at blive stadig mere brutal og
hardcore.

Politiken 19.2.13

Stor forskel på behandlingen af ofre for kvin-
dehandel i Norden
I Danmark får ofre for kvindehandel en 30-dages
”refleksionsperiode” til at beslutte, om de vil samar-
bejde med myndighederne om hjemsendelse. I Sve-
rige er refleksionsperioden også 30 dage, men Sverige
giver også mulighed for op til seks måneders opholds-
tilladelse. Finland og Norge har en endnu mere fleksi-
bel ordning med en refleksionsperiode på op til seks
måneder og mulighed for opholdstilladelse.

Det fremgår af en ny nordisk undersøgelse, ”Balan-
cing protection and prosecution in anti-trafficking
policies”, udarbejdet af Anette Brunovski, seniorfor-
sker ved den uafhængige norske forskningsinstitution
Fafo.

Rapporten kan bestilles via hjemmesiden
www.norden.org/da/publikationer, hvorfra den også
gratis kan hentes ind elektronisk.

www.norden.org januar 2013

Fortsat stor svensk våbeneksport til diktaturer
Tallene for den svenske våbeneksport, som blev of-
fentliggjort den 21. februar, viser, at Sverige fortsæt-
ter sit salg af våben til diktaturer og lande, som kræn-
ker menneskerettighederne. Dette sker tilsyneladende
uden restriktioner trods den stærkt ændrede politiske
situation i forbindelse med ”det arabiske forår.”

Blandt de største aftagerlande er Saudi Arabien
(922 millioner kroner), Pakistan (615 millioner kro-
ner) samt Thailand og De Forenede Arabiske Emira-
ter. Også Bahrain, hvor demokratibevægelsen fortsat
slås hårdt ned af regimet, figurerer blandt køberne.

Hertil kommer, at Sverige eksporterede våben til fx
Frankrig for 899 millioner kroner.

www.svenskafreds.se 21.2.13

Til dette kan tilføjes, at Sverige med Saabs fly-, elek-
tronik- og missilproduktion figurerer som nummer 25
på den nyeste top 100-liste fra SIPRI (Stockholm In-
ternational Peace Research Institute) over verdens stør-
ste våbenproducenter, en liste, hvor Kina dog ikke fi-
gurerer (”The SIPRI Top 100 arms-producing and
military services companies in the world, excluding
China, 2011”).

www.sipri.org 3.3.13

Donationer fra Roskilde Festival 2012
Festivalen skriver på sin hjemmeside: ”Vi har i to år
sat fokus på fattigdom og ulighed i Danmark. Har det
nyttet? Har flere fået det bedre? Er fordommene blevet
mindre? Vi er i tvivl … Der er stadig brug for hjælp.
Derfor donerer vi 500.000 kr. til Mødrehjælpens Jule-
hjælp, 250.000 kr. til Projekt Gjaestebud og 250.000
kr. til Morgencafé for Hjemløse.”

Der blev endvidere under festivalen 2012 indsamlet
353.297,60 kr., der ubeskåret skulle gå til projekter,
hvor der gøres en indsats for asylansøgere i Danmark.
Beløbet er derfor blevet delt mellem Trampolinhuset
på Nørrebro og projekterne Fritid for Flygtninge og
Ung-til-Ung.

Læs mere på www.roskilde-festival.dk

Ridderorden hædrer kampen mod madspild
Selina Juul, stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild
af Mad, er blevet hædret med en sjælden orden, nem-
lig ridderkorset af fortjenstordenen Pro Utilitate
Hominum, som uddeles af Sovereign Order of St.
John of Jerusalem. Dette skete den 15. februar, på
900-årsdagen for pave Pascal II’s godkendelse af
Johanniterordenen, som har navn efter Johannes Dø-
beren, inspireret af hans bud om at hjælpe syge og
nødlidende.

I begrundelsen fremhæves, at Stop Spild af Mad i
dag er den mest toneangivende aktør i kampen mod
madspild, hvis imponerende resultater giver genlyd
både på Christiansborg, i EU og i FN.

Stop Spild af Mad har også medvirket til, at mange
herberger, varmestuer og asylcentre nu får del i gode
overskudsfødevarer.

Selina Juul har tidligere modtaget JCI Danmarks
The Outstanding Young Person-pris for sit arbejde
med Stop Spild af Mad.

Kristeligt Dagblad 27.2.13

Pris til Simi Jan
Simi Jan, 33 år og mellemøstkorrespondent for TV2,
har fået tildelt Zonta Danmarks Kvindepris. Prisen gi-
ves for en særlig indsats for at hjælpe andre kvinder,
og Simi Jan får den blandt andet for gennem sit jour-
nalistiske arbejde at have forhindret lukningen af et af-
ghansk krisecenter for kvinder.

Udvikling, Danmarks Globale Magasin, 2013:1
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Ligestilling i Danmark
Danmark er kun nummer 10 af 26 lande på det såkald-
te ”glasloftsindeks” (the glass-ceiling index) over
kvinders forhold på arbejdsmarkedet, udarbejdet af det
britiske magasin The Economist specielt til 8. marts.
Øverst ligger New Zealand, Norge og Sverige. Også
Polen og Portugal ligger foran Danmark på listen, mens
Sydkorea ligger i bunden godt stykke efter Japan og
Schweiz.

Indekset omfatter fem indikatorer: antallet af mænd
og kvinder med højere uddannelse, kvinders erhvervs-
deltagelse, lønforskellen mellem mænd og kvinder, an-
delen af kvinder i chefjob og omkostningerne ved bør-
nepasning i forhold til gennemsnitslønnen.

Politiken 11.3.13 og www.economist.com 7.3.13

Den danske regerings syn på EU’s krav om
kvindekvoter i virksomheders bestyrelser
EU-kommissionen kan arbejde videre med et omstridt
forslag om at kræve 40 procent kvinder i virksomhe-
ders bestyrelser, efter at kun fem lande ud over Dan-
mark har afleveret indvendinger.

Det glæder EU-parlamentsmedlem Britta Thomsen
(S): ”Når kvinderne udgør 52 procent af befolkning-
en i Europa og efterhånden er bedre uddannede end
mændene, så må det være rimeligt, at kvinderne er
med, hvor de økonomiske beslutninger træffes i sam-
fundet.”

Politiken 17.1.13

8. marts-demonstrationen i strid modvind på Vesterbrogade i København Foto: 8.-marts initiativet

8.marts-initiativets demonstration
i København på selve 8. marts med
parolen ”Nej til sexkøb NU”
Årets 8. marts demonstration gik over al
forventning i betragtning af vejret – bi-
dende kulde og stærk blæst, som det
også fremgår af nedenstående billede,
hvor Kvinder i Sort som bagtrop kæm-
per sig frem gennem Istedgade med sus
i bannerne og en stærk følelse af stolt-
hed over at være del af denne demon-
stration.
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Kalender

13. – 17. juni Folkemødet i Allinge
Mød Kvindefredsligaen og Kvinder i Sort rundt omkring på folkemødets område og på
Speakers Corner og besøg fredsministerium.dk’s fredstelt. Deltag desuden i asyl-
debatten  med Ungdommens Røde Kors, Refugees Welcome og Bedsteforældre for Asyl
om lørdagen kl. 16 – 19 på skonnerten Brita Leth og med Bedsteforældre for Asyl om
søndagen kl. 12 – 14 i Høiers Iscafé på havnen.

20. juni FN’s internationale flygtningedag
Kvinder i Sort i Skive står kl. 15 – 15:30 i tavs manifestation ved det gamle Rådhustorv.
Interesserede kan kontakte Solvejg Sieg Sørensen 2331 5971.

20. juni FN’s internationale flygtningedag
Kvinder i Sort København står kl. 12 – 13 i tavs manifestation sammen med kvinder fra
de sjællandske asylcentre. Se nærmere om sted på  www.kvinderisort.dk

19. – 24. august International Kvinder i Sort-konference i Montevideo i Uruguay
Læs mere på www.womeninblack.org

11. september Mindekoncert for Victor Jara på 40-årsdagen for kuppet i Chile
Sted: Amager Bio, hvor der vil være boder fra fredsorganisationer i foyeren. Arrangør:
Valby og Sydvest mod Krig i samarbejde med foreningen Salvador Allende.

5. oktober Fredsfestival i Århus, nærmere om tid og sted i kalenderen i næste fred &
frihed.
 
Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden klokken 16:30 – 17 i Køben-
havn. Se nærmere om tema og sted på www.kvinderisort.dk eller på Facebook.

Bedsteforældre for Asyl  demonstrerer foran asylcentrene Kongelunden og Sandholm
samt på Grønttorvet i Odense. Se nærmere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk


