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LEDER
Tillykke til de tre markante og modige kvinder - Leymah Gbowee,
Tawakkul Karman og Ellen Johnson Sirleaf - med Nobels Fredspris
2011

Kvindernes Internationale
Liga for Fred og Frihed
Formålsparagraf
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women’s International
League for Peace and Freedom
(WILPF).
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold og
interesser.
Arbejdet i den danske sektion foregår i overensstemmelse med organisationens internationale vedtægter og
beslutninger vedtaget af kongressen
og den internationale hovedstyrelse.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed (WILPF) og WILPF’s
PeaceWomen Project lykønsker sammen med WILPF-medlemmer fra
hele verden vore søstre Leymah Gbowee, leder af Afrikanske Kvinders
Netværk for Fred og Sikkerhed, Tawakkul Karman, frihedskæmper fra
Yemen og Ellen Johnson Sirleaf, Liberias præsident, med deres lederskab, deres forpligtelse over for freden, menneskerettighederne og lighed og med at have modtaget Nobels Fredspris 2011.
Kun 12 andre kvinder har indtil i dag modtaget Nobels Fredspris. Blandt
disse 12 er Jane Addams, WILPF’s første internationale præsident. De
tre aktivister, som er årets prismodtagere, og som alle tre arbejder for
forandring, slutter sig til denne gruppe, der repræsenterer alle fredskvinder og de deler – med Nobelkomitéens ord - årets pris for ”deres
ikke-voldelige kamp … for kvinders ret til helt og fuldt at deltage i
fredsskabende arbejde.”
Fredsprisen er en anerkendelse af deres respektive arbejde og en anerkendelse af de kvinder, der i dag arbejder for fred, lighed og ægte sikkerhed rundt om i verden i deres lokalsamfund.
Vi opfordrer til, at dette øjeblik må blive et vendepunkt, når det gælder
støtte til kvindelige fredsaktivister, et øjeblik, hvor vi ser en virkelig ændring i den politiske vilje til at prioritere kvinders rettigheder og deltagelse i fredsløsninger.
New York, oktober 2011
Maria Butler
PeaceWomen Project Director

Vores vision er at fremme strukturelle ændringer af samfundet, der skal
gøre det muligt at opnå social, økonomisk og politisk lighed for alle uden diskrimination på grund af alder,
køn, race, religion, seksuelt tilhørsforhold eller andet, og at fremme en
udvikling fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur.

WILPF International
Women’s International League
for Peace and Freedom
1. rue de Varembé
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
Tlf: +41 22 919 70 80
Fax: +41 22 919 70 81
inforequest@wilpf.ch
www.wilpfinternational.org

Forsidebillede:
Leymah Gbowee, Ellen Johnson Sirleaf og Tawakkul Karman
Bagsidebillede: Gerd Gottlieb
Afghanske asylansøgere demonstrerede den 10.11. foran Christiansborg
i København. Ca. 300 mænd, kvinder og børn var mødt op fra asyllejrene Auderød, Avnstrup, Sandholm og Sigerslev med appel om overholdelse af menneskerettighederne og en retfærdig asylbehandling, herunder hastebehandling af det mest udsatte asylansøgeres sager. Kvindefredsligaen deltog også sammen med Bedsteforældre for Asyl.
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Udlændingepolitik
- fast og løgnagtig
Deprimerende dokumentation af svigt og bedrag i to
bøger om Danmarks behandling af de irakiske asylansøgere.

angst for at virke blødere og svagere - med på denne
politik et langt stykke ad vejen, og de to partier undlod
helt klart at udfordre løgnene og urimelighederne.

Af Knud Vilby, forfatter og journalist

To bøger er der kommet i dette efterår. Begge om de
irakiske asylansøgere.

Det hed ”fast og fair” om udlændingepolitikken, og
fast var og er den, men fair var eller er den ikke, hverken over for de irakiske asylansøgere eller over for
danskerne. Irakerne behandlede man i strid med de aftaler og konventioner Danmark har tilsluttet sig, og
danskerne løj man overfor. Og de der løj var både offentlige institutioner og navngivne ministre. Mest udtalt tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og
tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.
S-SF-kærnen i den nuværende regering var - i sin

Den ene ”De afviste. Historien om Danmark og asylansøgerne fra Irak” er et stykke fremragende undersøgende journalistik af Anton og Esben Geist, som konsekvent, grundigt og kronologisk gennemgår udviklingen omkring irakerne i Danmark. Centralt i beskrivelsen står udviklingen i svigt og bedrag, i takt med at
forholdene i Irak udvikler sig stadig mere forskelligt
fra det skønmaleri, som regeringen søger at male. Bogen er en videreudvikling af Dagbladet Informations

Illustration fra bogen

Foto: Lærke Posselt
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fornemme løbende afdækning, og selv om Informationslæsere har læst meget før, er bogen helt uundværlig som dokument over en regering, der var parat til at
svigte både ærlighed og idealer for at fastholde sin politik.
Den anden er ”Kirkeasyl. En kamp for ophold.” Det er
en samling beretninger og reportager og billedforløb
om kirkeasylet på Nørrebro og den dramatiske periode, hvor der var en tro på, at en kirke, Brorsonkirken,
kunne være asyl for udvisningstruede irakere og fremme deres mulighed for at få lov til at blive i Danmark.
Det er en bog om gode danske og irakiske menneskers
viljer, om konkret solidaritet mellem mennesker, om
vilje til fredelig påvirkning af et ofte umenneskeligt
system, og om evne til organisering af fredelig kamp
og manifestation af sammenhold. Det er en smuk bog
med rigtigt mange forfattere. Det er også en mere rodet bog, der måske godt kunne være lidt kortere. Men
det er et stærkt vidnesbyrd om menneskers vilje til at
kæmpe for et bedre samfund.
Kirkeasylet endte med enorm skuffelse og frustration.
Og når politikere står nederst på troværdighedsopgørelserne, skal en del af forklaringerne også findes i, at
den slags forløb efterlader de politisk aktive i et sort
hul af håbløshed. Det var de politisk aktive, dem som
et demokratisk samfund skal bygge på og bygges af,
der oplevede, at gode viljer blev besvaret med statslig
vold. Mange af bogens artikler egner sig til at blive
inddraget i undervisning om, hvad demokrati mon er
for en mærkelig størrelse.

mationer af Folketinget. For eksempel i 2008
hvor hun fejlinformerer Folketinget om, hvor
mange irakiske kvoteflygtninge FN´s flygtningehøjkomissariat UNHCR har forelagt for Danmark. Men endnu værre, da hun efter at der omsider er indgået en udvisningsaftale med Irak, nøjes
med at give en del af aftalen til Folketinget, men
ikke det tillæg, der taler om uddannelse og økonomisk støtte. Der er adskillige andre eksempler,
og det er svært at forestille sig, at Rønn Hornbech
i dag kan holde ud at se sig selv i øjnene.
· Samme Birthe Rønn Hornbech prøvede at bilde
folketing og offentlighed ind, at UNHCR opererer med et andet flygtningebegreb end Danmark,
og derfor behøvede Danmark ikke at tage sig af
den stribe af indtrængende appeller, der kommer
fra UNHCR om ikke at udvise irakere til en
række områder i Irak. Men i den flygtningekonvention, som indgår i den danske udlændingelov,
er det beskrevet, at UNHCR har til opgave at vejlede Danmark. Og flygtningebegrebet er det
samme.
Den gamle regering opererede ud fra devisen, at alt,
hvad 90 mandater i Folketinget siger ja til, er lovligt,
herunder altså også løgne og vildledning af Folketin-

I „Kirkeasyl“ reagerer mennesker på de dokumenterede urimeligheder og i bogen ”De afviste” fremlægges dokumentationen.
Der er nok at tage fat på. Lad mig her blot nævne tre
af mange forhold:
· Allerede halvanden måned efter invasionen i Irak
erklærede integrationsministeriet, at irakere i
Danmark generelt ikke længere ville kunne få
asyl, fordi koalitionen (med dansk deltagelse)
havde skabt sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold i Irak. Det var en løgn, der med forskellige
formuleringer blev fastholdt i de følgende år,
både for at skabe en illusion om, at den danske
krigsdeltagelse havde givet bedre resultater, end
den rent faktisk havde, og for at kunne fortsætte
argumentationen om, at irakiske asylansøgere
kunne sendes hjem til næsten-fred.
· Birthe Rønn Hornbech fører sig jo nu igen frem
som en form for sund fornuft i den politiske debat. Derfor er det vigtigt at fastholde, hvordan
hun er ansvarlig for en stribe løgne og fejlinforIllustration fra bogen

Foto: Lærke Posselt
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get. Og regeringen havde det let, fordi S og SF i oppositionen gradvist fik mindre og mindre lyst til at udfordre VKO på dette område.
De allersidste linjer i bogen ”De afviste” lyder da også
således:
”Ti år efter VK-regeringen kom til magten og redefinerede dansk udlændingepolitik, er en vis enighed
blevet etableret på området. Alt tyder på, at hovedlinjerne fra 2001 vil blive videreført, uanset hvem der
vinder det kommende folketingsvalg.”
Nu er valget overstået og taberne af valget, S og SF,
danner regering sammen med Det Radikale Venstre, i
kraft af at de radikale og Enhedslisten havde stor
fremgang. Netop de radikale og Enhedslisten er de
eneste partier, der har haft nogenlunde konsekvente
politiske holdninger på udlændingeområdet. De har
uden naivitet fastholdt respekten for de centrale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. De har

blandt de politiske partier været ene om at fastholde
elementer af tolerance, åbenhed og humanitær anstændighed i en periode, hvor Danmarks ry er blevet stadig
mere blakket internationalt. De har krævet generel
anstændighed i forhold til behandling af udlændinge
og asylansøgere i Danmark.
Det er derfor klart, at kampen for anstændighed i den
nye politiske virkelighed nu især står mellem S-SF på
den ene og Det Radikale Venstre og Enhedslisten på
den anden side.
Anton Geist og Esben Geist: De Afviste. Historien om
Danmark og Asylansøgerne fra Irak.
Informations Forlag, 271 sider, 249 kr.
Kirkeasyl – en kamp for ophold. Mange forfattere og
en bred redaktionsgruppe.
Forlaget Frydenholm, 316 sider og ret fremragende illustreret. Indbundet 299 kr.

Asylcenter Limbo – en rapport om
udsendelseshindringer
24. oktober udkom Asylcenter Limbo, en rapport om
”en mindre, men meget væsentlig del af asylansøgerne, som ender i et limbo. Det er dem, der får afslag på
asyl, men som af forskellige grunde ikke umiddelbart
kan sendes retur til hjemlandet. De falder i en slags
hul i systemet – de er udsendelseshindrede. En del ender med at tilbringe mange år i centrene, helt op til 15
år.”

livshistorie på baggrund af årelange ophold i danske
asylcentre. Ingen af dem har kunnet sendes tilbage til
hjemlandet/det land, de er udrejst fra. De er strandet i
et limbo, et dansk limbo. Ved denne konfrontation
med navngivne flygtningestemmer er det vanskeligt
ikke at føle sig skamfuld over, hvad vi udsætter medmennesker for i dette land. For det er et faktum, at
mennesker, som har søgt beskyttelse i Danmark, bliver
syge og nedbrudte under opholdet hos os (Asylcenter
Limbo, s. 10).

Af Tove Krag
Ovenstående citat er fra indledningen til rapporten
Asylcenter Limbo med tekst af Michala Clante
Bendixen og udgivet af Refugees Welcome/Komitéen
Flygtninge Under Jorden. En klar, faktuel og oplysende rapport, der afdækker, på hvilken baggrund det
er muligt, at flygtninge kan leve i pt. op til 15 år i danske asylcentre.
Ud over kapitlerne med fakta og forklaringer på
praksis får vi i rapporten også otte historier ”fra det
virkelige liv”. Her fortæller nogle af de afviste flygtninge, som lever med konsekvenserne af den tidligere
regerings ”faste og fair” asyllovgivning, hver deres

”De kan jo bare rejse hjem.” Det er et argument, som
uundgåeligt dukker op i diskussioner om konsekvenserne af de årelange ophold i centrene. Så hvad er
egentlig baggrunden for, at en afvist asylansøger ikke
kan tilbagesendes? I rapporten gennemgås områder
som Asylproceduren – Problemer med hjemlandet og
Tvivl om identitet, så begreberne efter læsningen står
afklarede for læseren.
Kapitlet ”Kritik af den nuværende praksis” er baseret
på Michala Clante Bendixens kendskab til utallige
sagsbehandlinger i Udlændingeservice og Flygtningenævnet.
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En afvist asylansøger, som nægter at udrejse frivilligt, udsættes for motivationsfremmende foranstaltninger som fx at skulle møde hos politiet 1 – 2 gange
hver uge for at svare på, hvorfor man ikke rejser frivilligt. Den pågældende flyttes desuden til et udrejsecenter og fratages lommepenge og aktivering. Ved placering i Center Sandholm udleveres kuponer til kantinen og dermed ingen kontanter overhovedet, mens der
i centre uden kantine udbetales et minimalt beløb til at
købe mad for – og dække alle andre fornødenheder
som fx klippekort til bus og alt til personlig hygiejne.
De motivationsfremmende foranstaltninger fremstår
som ren chikane og unødig nedbrydning, og i Røde
Kors’ Anbefalinger til et bedre asylsystem – et holdningspapir fra september i år foreslås de da også totalt
afskaffet.
Kan man andet end i sit stille sind undre sig over,
hvilke embedsmænd i systemet der arbejder med at
finde nydansk sprog til sløring af så umenneskelige
politiske beslutninger?
Også indsættelse i månedsvis i Ellebæk hører til
pressionsmetoderne. Ellebæk er et lukket fængsel beliggende tæt op ad børnehaven i Center Sandholm og
drevet af Kriminalforsorgen. Fængslet er kun beregnet
for asylansøgere, der fængsles efter Udlændingeloven
og som altså ikke er kriminelle udlændinge.
Hvis en afvist asylansøger skriver under på frivillig
udrejse og desuden samarbejder om udsendelsen ved
at forsøge at fremskaffe dokumenter for at underbygge
sin historie og identitet, men rent faktisk alligevel ikke
kan tilbagesendes pga. situationen i hjemlandet, kan
den pågældende i flg. Udlændingelovens § 9 C efter
18 måneders samarbejde få ophold i Danmark. I praksis sker dette så godt som aldrig.
”Det virker paradoksalt at presse folk til at vende
hjem frivilligt til et land, som Danmark ikke kan sende
tilbage til ifølge international lov.” Sådan karakteriserer Martine Roure, rapportør for Europa Parlamentets
LIBE-udvalg, situationen i Danmark efter udvalgets
besøg i 2008 for at se på forholdene for asylansøgerne.
Det er op til politiet at træffe den endelige beslutning om at opgive en udsendelse. Erfaringen viser, at
dette først sker efter mange års forsøg. Politiets praksis på området gennemgås i rapporten, og konklusionen er, at politiet rent faktisk har større betydning for
afgørelserne end Udlændingeservice.
Som læser må man også spørge sig selv, om ventetider på op til 15 år kan udlægges som andet end en
politisk straffeforanstaltning, hvor en lille gruppe
flygtninge fastholdes som gidsler i asylcentrene til advarsel for omverdenen om konsekvenserne af en ”fast
og fair” udlændingepolitik i Danmark. Tankevækkende er det da også, at Udlændingeservice fra 2010
har ændret statistik for opholdstider i centrene, så det
ikke længere fremgår, hvor mange personer, der har

ventet i ”10 år og derover”. Gruppen med de lange
opholdstider er nu gemt i statistikkens ”4 år og derover”!
Asylcenter Limbo er i sin korte form på 56 sider en
sjælsrystende dokumentation af, hvor langt ude asylpolitikken er endt. Rapporten afsluttes med en række
nyttige henvisninger til yderligere materiale, hvortil
kommer en række vigtige anbefalinger til lov- og
praksisændringer. Anbefalingerne er ikke mindst baseret på den kritik, som både FN og en række organisationer i årenes løb har rettet mod Danmark for behandlingen af flygtninge.
Så hermed en opfordring til at læse Asylcenter Limbo som er i et smukt og læsevenligt layout og illustreret
med fotografier fra asylcentrene og de mennesker, som
fremlægger deres livshistorier - og lad os ikke mindst
holde fast i at stille krav om handling til politikerne i
vores nye regering.

Asylcenter Limbo – en rapport om udsendelseshindringer. Refugees Welcome/Komitéen Flygtninge
Under Jorden, 2011. 56 sider. Kr. 40.
På www.flygtningeunderjorden.dk kan rapporten
downloades gratis i dansk og engelsk version eller bestilles til forsendelse for i alt kr. 65. Den kan også købes i Dronningensgade 14 i København onsdage mellem klokken 14 og 19.
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Spørgsmål til partierne om
deres udlændingepolitik
Organisationen SOS mod Racisme henvendte sig inden valget den 15. september til de politiske partiers
integrationsordførere med 25 spørgsmål, som alle
kunne besvares med Ja, Nej eller Ved ikke. Eftersom
Dansk Folkeparti har frabedt sig henvendelser fra SOS
mod Racisme, blev spørgeskemaet ikke sendt til dem.
Følgende fem partier svarede på spørgsmålene: Socialdemokraterne (A): Henrik Dam Kristensen
Det Radikale Venstre (B): Marianne Jelved
Socialistisk Folkeparti (F): Astrid Krag
Kristendemokraterne (K): Per Ørum Jørgensen
Enhedslisten (Ø): Johanne Schmidt-Nielsen
Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, ønskede ikke at besvare spørgsmålene med den begrundelse at de „er fulde af faktuelle fejl“, mens Det Konservative Folkeparti slet ikke svarede. Og Liberal Alliance beklagede, at de ikke havde tid til at svare på
grund af valgkampen.
Vi bringer her spørgeskemaets første 12 spørgsmål,
som handler om asyl, med tilhørende svar.
1. Skal asylansøgere have ret til gratis advokatbistand,
når de henvender sig for at søge asyl?
A: Nej
B: Ja
F: Nej. Men i øvrigt skal asylansøgere have den nødvendige bistand og asylcentrene skal i højere grad tilføres ressourcer, viden og beføjelser til at sikre børnene uddannelse, psykologisk bistand og en stimulerende opvækst i den tid de tilbringer i Danmark.
K: Ja
Ø: Ja. I dag er asylansøgernes retssikkerhed slet ikke
god nok. Det vil en forbedret adgang til advokatbistand kunne være med til at rette op på.
2. Ifølge FN’s Flygtningekonvention er en flygtning en
person, som nærer en velbegrundet frygt for at blive
forfulgt pga. sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en social gruppe eller sine politiske anskuelser, og som befinder sig uden for det land, hvor personen er statsborger.
Danmark har dog indskrænket sin praksis til kun at
give asyl, hvis en flygtning kan godtgøre, at han eller
hun er konkret og individuelt forfulgt i sit hjemland –
eller formodes at blive det ved tilbagesendelse. Skal
Danmark opretholde sin skærpede praksis om godtgørelse af konkret og individuel forfølgelse?
A: Ja

B: Ja
F: Ja. Hvis folk har ret til asyl, skal de selvfølgelig
have det - og vi skal følge såvel konventioner som internationale domme.
K: Ja
Ø: Nej. Danmark fortolker flygtningekonventionen alt
for stramt. Ligesom det er et stort problem, at den danske regering ikke tager de vurderinger og advarsler der
kommer fra UNHCR alvorligt.
3. Flygtningenævnet har 3 medlemmer, alle jurister: en
dommer, en person udpeget af integrationsministeren
(fx en kontorchef eller konsulent ansat i Integrationsministeriet) og en advokat udpeget af Advokatrådet.
Det kritiseres for ikke at være uafhængigt, da en ansat
i Integrationsministeriet typisk vil være bundet af loyalitet over for Integrationsministeriet. Ønsker dit
parti at beholde Flygtningenævnet uændret efter valget?
A: Nej
B: Nej
F: Nej. Vi ønsker at udvide nævnet med én person med
kendskab til forholdene i det aktuelle land, evt. fra
Dansk Flygtningehjælp.
K: Nej
Ø: Nej. Enhedslisten ønsker en ændring af Flygtningenævnets sammensætning. Hvordan det skal sammensættes skal vi finde ud af i samarbejde med de relevante organisationer på området.
4. Bør Flygtningenævnet erstattes af en domstol, så
asylsagerne - i stedet bliver ført ved retten - og processen kan følge almindelig retspraksis med mulighed for
vidneføring og fremlæggelse af beviser?
A: Nej
B: Ja
F: Nej. Flygtningenævnet og Udlændingeservices behandling af sagerne skal selvfølgelig være forsvarlig
og ordentlig, så kvaliteten er god – der er tale om vigtige beslutninger for den enkelte. Men vi vil bibeholde
behandlingen i de to nuværende instanser, Udlændingeservice og med klagemulighed til Flygtningenævnet.
K: Nej
Ø: Ved ikke. Vores udgangspunkt er at give asylansøgerne mulighed for at anke Flygtningenævnets afgørelser til domstolene. Samt at give ombudsmanden
kompetence til at gå ind i sagerne.
5. Danmark har flere gange inden for de sidste 12 måneder tvangstilbagesendt afviste asylansøgere; bl. a. er
fire syriske kurdere sendt til Syrien, hvor de blev udsat
for tortur eller sat i fængsel. Ligeledes er to personer
tvangstilbagesendt til DR Congo og må formodes at
være blevet udsat for tortur, begge blev fængslet ved
ankomsten. Disse tvangstilbagesendelser overtræder
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Flygtningekonventionen, Konventionen mod tortur og
Den europæiske menneskerettighedskonvention. Vil dit
parti standse alle tvangshjemsendelser til tortur og
forfølgelse?
A: Ja
B: Ja
F: Ja. Danmark skal selvfølgelig overholde de tre
nævnte konventioner. Dette er ikke mindre, end hvad
staten er forpligtet til, uanset hvem, der har regeringsmagten.
K: Ja
Ø: Ja. Ligesom vi ønsker at stoppe enhver brug af de
såkaldt diplomatiske forsikringer – da de ikke er det
papir værd de er skrevet på. Danmark var engang foregangsland i forhold til bekæmpelse af tortur. Det er vi
desværre ikke længere.
6. Skal personer, der har fået afslag på asyl, have ret
til at anke sagen til en domstol eller til Ombudsmanden?
A: Nej
B: Ja
F: Nej. I dag er der mulighed for at klage til
Flygtningenævnet. Det ønsker vi at bibeholde.
K: Nej
Ø: Ja
7. Reglerne for at opnå humanitært ophold er nylig
blevet strammet og gives i starten kun for ½ år. Fx gives ifølge Integrationsministeriets praksisnotat ikke
ophold bare fordi man er lam og sidder i kørestol, eller
fordi man ikke vil have råd til at købe livsnødvendig
medicin i sit hjemland. Vil dit parti behandle alvorligt
syge asylansøgere mere humant ved at give flere alvorligt syge humanitært ophold?
A: Ved ikke. Beror på den konkrete sag.
B: Ja
F: Ved ikke. Vi vil gerne behandle alvorligt syge asylansøgere humant, men det skal fortsat være en individuel vurdering, om der skal gives humanitært ophold.
Derfor er det ikke muligt at svare kategorisk på
spørgsmålet, da hver sag skal vurderes for sig.
K: Ja
Ø: Ja. Lige som vi ønsker at ændre reglerne for humanitært ophold således at ordet ”reelt” igen kommer ind
i lovgivningen. Mange får afslag på humanitært ophold med henvisning til, at der er adgang til relevant
behandling i hjemlandet. Problemet er bare, at der ofte
ikke er reel adgang til denne behandling. Enten fordi
priserne for sundhedsbehandling er meget høje eller
fordi der på grund af krig og uroligheder ikke er fysisk
mulighed for at komme til behandlingen.
8. Vil dit parti give opholdstilladelse for en længere
periode end ½ år i starten, så at de kan få ro?
A: Ja. Ét år, hvorefter tilladelsen revurderes.

B: Ja
F: Ja. Den skal være på ét år, hvorefter tilladelsen
revurderes, som i de gamle regler.
K: Ved ikke
Ø: Ja
9. Asylsøgere og deres børn nedbrydes fysisk og psykisk af det passive ophold, hvor de isoleres på asylcentre. Nogle afviste asylansøgere har været i asylcentre i over 12 år, fordi de ikke har kunnet sendes tilbage til det land de flygtede fra, fx pga. krig og uro,
eller fordi landet ikke ønsker at hjemtage dem med
tvang. Vil dit parti give personer, der har været her i
mindst 2 år asyl eller anden opholdstilladelse i Danmark?
A: Nej
B: Vi vil lægge loft over antal af måneder i et center,
hvorefter de må flytte ud af centeret og være på midlertidigt ophold og finde arbejde.
F: Nej. Vi vil give asylansøgere mulighed for at bo og
arbejde udenfor centrene efter seks måneder – og børnene skal kunne gå i en almindelig folkeskole. Efter
seks måneder på et asylcenter øges risikoen for psykiske mén for især børn markant. Men retten til asyl skal
være afhængig af behovet for beskyttelse.
K: Nej
Ø: Ved ikke. Vi har ikke lagt os fast på et antal år
endnu, men vi går ind for at der kommer en tidsgrænse, således at asylansøgerne ikke placeres i usikkerhed i årevis. To år kunne godt være et bud. Derudover går vi jo ind for, at man max. må vente 6 måneder
i et asylcenter. Derefter skal man have adgang til arbejde, uddannelse og til at bo uden for centrene. Vores
vision er, at asylcentrene udelukkende fungerer som
modtagelsescentre.
10. Vil I give asylsøgere mulighed for at arbejde, hvis
der ikke er truffet afgørelse om sagen, inden der er
gået en måned?
A: Nej. Inden ½ år.
B: Vi vil lægge loft over antal af måneder i et center,
hvorefter de må flytte ud af centeret og være på midlertidigt ophold og finde arbejde.
F: Nej. Vi vil give asylansøgere mulighed for at bo og
arbejde udenfor centrene efter seks måneder.
K: Ved ikke
Ø: Vores foreløbige udspil har været max. 6 måneder.
11. Vil I afskaffe de såkaldt ”motivationsfremmende
foranstaltninger” for at presse afviste asylansøgere,
der nægter at blive sendt tilbage, til at samarbejde
med politiet om tilbagesendelse?
A: Ved ikke. Som udgangspunkt vil vi motivere positivt ved at bygge flygtninge op gennem arbejde og uddannelse.
B: Ja. Det kræver en aftale med den afvistes hjemland
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for at sende nogen tilbage.
F: Ved ikke. Vi vil i udgangspunktet motivere flygtninge positivt.
K: Ved ikke
Ø: Ja. De såkaldt motivationsfremmende foranstaltninger er ren og skær chikane.
12. Danmark modtager årligt ca. 500 kvoteflygtninge
(FN-flygtninge). De udvælges nu efter, at de ikke er
fra et muslimsk land, at man tror de vil være arbejdsduelige i Danmark efter uddannelse og sprogkundskaber, og at de ikke har meget syge familiemedlemmer.
Det er således de stærkeste der tilbydes asyl i Danmark, medens de svageste og mest syge bliver tilbage.
Vil dit parti ændre denne praksis hen imod at give
asyl til de personer, der har mest brug for det?
A: Ja
B: Ja
F: Ja. Danmark skal følge FN’s henstilling om hvilke
kvoteflygtninge, det er mest afgørende, at vi tager –

det er de mest sårbare mennesker, som FN har ansvaret
for i verdens flygtningelejre.
K: Ved ikke. For det første finder KD og jeg, at vi skal
tage mod 750 kvoteflygtninge om året, altså øge antallet. Dernæst skal vi omkring kvoteflygtninge have flere
parametre: dem der virkelig trænger til det, men også
dem, der vil kunne lade sig integrere. Her har erfaringerne med de seneste års kvoteflygtninge klart vist, at
kristne kvoteflygtninge lettere bliver integreret end øvrige.
Ø: Ja. Derudover arbejder vi for, at Danmark tager
imod flere kvoteflygtninge. Vi har i første omgang krævet, at vi hæver antallet fra 500 årligt til 1000.
På www.sosmodracisme.dk kan man læse mere om såvel selve undersøgelsen som alle 25 spørgsmål og svar
ved søgning på ”Partiernes udlændingepolitik”.
De 25 spørgsmål og svar kan også læses i SOS mod
Racismes Nyhedsbrev nr. 105, oktober 2011.

”Health Clinic” – den nyåbnede sundhedsklinik
i København for udokumenterede migranter
* Se side 13

Af Michala Clante Bendixen, Komitéen Flygtninge Under Jorden
På bagsiden af Hovedbanegården ligger Reventlowsgade, fyldt op med lige dele vejarbejde, misbrugere,
afghanske grønthandlere og Christianiacykler. I en
port står der diskret ”Health Clinic” på en af dørklokkerne, og inde i gården kommer den daglige leder
mig smilende i møde fra en kælderskakt. De rummelige og nyistandsatte kælderlokaler består af et modtagerum med flot sofa og åbent køkken, et venteværelse med legetøj, kontor, toilet og et lille lagerrum.
De to undersøgelsesrum er indrettet fuldstændig som
hos en praktiserende læge, det ene med almindelig
briks og det andet med et gynækologisk leje.
Klinikken er ikke en helt almindelig lægeklinik. Den
tilbyder som det eneste sted i Danmark hjælp til mennesker uden opholdstilladelse, og altså uden almindelig adgang til læge. Den åbnede 24. august i år under
stor bevågenhed fra medierne. Hele sommeren havde
Politiken kørt en artikelserie hvor en række papirløse
og deres situation blev beskrevet, og læserne blev opfordret til at samle penge ind til den nye klinik. Desuden bragte DR´s TV-avis et indslag, hvor de også
havde besøgt den tilsvarende klinik i Göteborg, som
har kørt med succes i flere år.

Det er Røde Kors, der står for driften af klinikken, i
samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp. Alle læger, sygeplejersker og andre sundhedsarbejdere lægger deres tid hernede gratis, efter et
skema hvor de møder en aften om måneden. Der er
åbent hver mandag og onsdag fra kl. 17 til 20, man behøver ikke bestille tid, og både behandling og nødvendig medicin er gratis for patienterne.

Finansieringen
Projektet er ambitiøst, og der skal skaffes mange penge, selvom den største arbejdsindsats er gratis. Den
daglige leder Vibeke Lenskjold skal have løn, der skal
betales medicin og materialer og ikke mindst husleje.
Inden åbningen havde klinikken skaffet omkring 3 millioner via fonde og donationer. Dagbladet Politikens
indsamling til klinikken nåede op på knap en halv million kroner, og det kunne nok være blevet et højere beløb, hvis det ikke var faldet sammen med indsamling til
sultkatastrofen på Afrikas Horn. På længere sigt kan
det måske blive svært at dække omkostningerne, da det
er meget lettere at skaffe penge til opstart end til løbende drift – det har mange sociale projekter måttet
sande. Vibeke Lenskjold er godt klar over, at det kan
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blive svært. Men omvendt blev hun under forberedelserne mere og mere sikker på, at det var nødvendigt
med egne lokaler og en professionel standard.

Patienterne
Og behovet er stort – allerede den anden aften, der var
åbent, mødte 8 personer op. ”Vi havde regnet med at
de første mange aftener ville være stille, for rygtet skal
jo lige nå et sprede sig. Men sådan gik det ikke, og nu
er vi allerede i gang med at sammensætte lægehold nr.
2 så begge undersøgelsesrum kan være i brug. Venteværelset har også vist sig at være i underkanten, da patienten ofte har familie eller tolk med”, fortæller Vibeke Lenskjold. ”Men folk er meget tålmodige og har
ikke spor imod at vente, når der er mange.”
Vibeke Lenskjold har tidligere været leder af Reden
International, værestedet for udenlandske kvinder
handlet til prostitution. Så hun har erfaring med noget
lignende, men patienterne her i klinikken udgør mest
migrantarbejdere og afviste asylansøgere, der lever under jorden. Desuden er der en del, som enten har fået
afslag på familiesammenføring eller som ikke selv har
råd til at betale for lægehjælp – det har man pligt til
imens ens sag behandles, og det kan vare op til et år.
Der er endda dukket en dansk statsborger op, som er
nødt til at leve under jorden på grund af en eks-mand.
Ellers har det mest været afrikanere, østeuropæere, afghanere og irakere samt en enkelt kineser.

Klinikken hjælper ikke asylansøgere, som har adgang
til sundhedshjælp i asylcentrene. Det er efter min mening en svær grænse, eftersom asylansøgere efter loven også kun har begrænset ret til sundhedsydelser, og
desuden kan ventetiden på en læge i centrene ofte
være lang – op til en måned i særlige tilfælde. Det er
heller ikke alle, der føler sig godt hjulpet af personalet
i asylcentret, men de har ikke noget alternativ. Trampolinhuset i Skyttegade på Nørrebro tilbyder lægehjælp i den slags tilfælde, men der skal laves individuel aftale på forhånd.

Hvordan arbejder klinikken?
Udover almindelig lægehjælp vil klinikken også tilbyde jordemoder, da der kommer en del gravide.
Fremover er det planen at der også skal være fysioterapeut og psykolog tilknyttet, og der arbejdes på at få
en ”mobil tandlægeklinik” indrettet. Der vil dog kun
være tale om akut tandbehandling, da næsten alle papirløse har dårlige tænder og det vil være en stor opgave at yde optimal behandling – ganske som mange
fattige danskere ikke har råd til at gå til tandlæge.
Tolkning er ofte nødvendig, og det klares enten af en
pårørende som følger med, eller over en særlig tolketelefon. Klinikken har aftale med tolke på de fleste
sprog, som også hjælper gratis.
Der bliver skrevet journaler som hos enhver læge,
men kun til internt brug, og et af de overordnede for-

Foto: Micala Clante Bensixen
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mål med klinikken er også at få dokumenteret, hvilke
sygdomme og hvilken sundhedstilstand, de papirløse
har. Erfaringer fra andre lande viser, at denne gruppe
har en meget dårlig sundhedstilstand, navnlig på baggrund af udsatte og usikre leveforhold og generel fattigdom. Der kan også være ubehandlede tilfælde af
smitsomme sygdomme som fx tuberkulose, HIV og
mæslinger, som i princippet kan sprede sig til hele befolkningen.

Politiske reaktioner

Hen ad vejen vil der nok opstå svære beslutninger og
problemer, fx med uddeling af meget dyr medicin og
visitering til videre behandling som fx scanninger og
operationer. Men langt de fleste situationer kan klinikken selv håndtere.

Lægeforeningen havde været lidt usikker over for problemet, men da den internationale lægeforening direkte opfordrede læger i alle lande til at sørge for tilbud og hjælp til papirløse, meldte Lægeforening endelig klart ud, at man var enig i at alle mennesker har
krav på sundhedshjælp, uanset deres juridiske status.

Komitéens rolle
For Komitéen Flygtninge Under Jorden er det et helt
særligt projekt og en stor fornøjelse, at klinikken er
åbnet. Vi har som nogle af de eneste tilbudt lægehjælp
til de papirløse, som vi har været i kontakt med gennem årene. Men kun i meget begrænset omfang og på
individuelt plan – aftale med én læge og én person ad
gangen, ofte hjemme hos lægen privat. Hen over vinteren opstod en række seminarer og foredrag omkring
emnet ”adgang til sundhed for papirløse”, bl.a. arrangeret af en gruppe medicinstuderende og MESU,
Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed
ved Københavns Universitet.
Vi kom i kontakt med de svenske og norske klinikker
og læste om de tyske. Og ideen om at starte noget tilsvarende op i København var oplagt – det var pinligt,
at det ikke allerede fandtes. Sammen med en lægestuderende, Jacob Antonsen, gik jeg i gang med det
forberedende arbejde, og vi mødtes med en gruppe
sundhedspersoner, som bl.a. havde hjulpet irakerne i
Brorsons Kirke. Hvor kunne man skaffe penge, hvor
meget udstyr var nødvendigt, hvordan løse tolkeproblemet, hvor kunne det foregå henne? På det tidspunkt vidste vi intet om de planer, som Røde Kors
havde sammen med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp. Da vi hørte om det, tilbød vi at mødes og
dele erfaringer, men det blev vi nu aldrig indbudt til. I
december kunne vi læse i avisen at de tre store foreninger ville åbne en klinik, og der blev udsendt et papir med baggrundsoplysninger og argumenter.
Vi besluttede at opgive vores egen plan og bakke op
om den anden klinik, som på alle niveauer havde bedre
muligheder for succes end vores. Røde Kors og Lægeforeningens navne borger for seriøsitet og neutralitet i
befolkningen, og har dermed lettere adgang til både
midler og opbakning. Selv om vi var bekymrede for,
om afviste asylansøgere ville forbinde Røde Kors med
myndighederne og ikke turde henvende sig, vejede det

andet tungere. De læger, der gennem årene havde hjulpet os, deltog nu med deres erfaringer i opbygningen
af klinikken. Det var også Komitéen, der satte Politiken i kontakt med de fleste af de case stories, som blev
beskrevet i artikelserien om klinikken, og flere fra vores gamle netværk stod frem og fortalte om deres erfaringer.

Jurister og menneskeretseksperter er enige om, at det
er en menneskeret at have adgang til nødvendig sundhedshjælp, og at det gælder for alle uanset opholdsstatus. Læger har desuden afgivet et særligt løfte om at
yde hjælp. Diskussionen opstår omkring, hvor grænsen for nødvendig og akut går, og hvem der skal betale. Omvendt indeholder den danske udlændingelov
en paragraf, som siger at det kan give op til 2 års
fængsel at hjælpe personer uden opholdstilladelse.
Konklusionen blev, at en selvfinansieret klinik bemandet med frivillige, som udelukkende yder sundhedshjælp og ikke på anden måde understøtter de papirløse, umuligt kan være på kant med loven.
Før klinikkens åbning kom diskussionen omkring politiets rolle op i medierne. Meget forudsigeligt mente
Dansk Folkeparti, at politiet burde holde klinikken under overvågning og arrestere personer uden opholdstilladelse. SF´s ordfører bakkede meget overraskende op,
men det viste sig heldigvis at være langt fra resten af
partiets holdning. Politiets øverste ledelse udtrykte ingen klare ønsker om at opsøge stedet. Klinikkerne i de
andre lande har erfaring for at politiet ikke opsøger
dem, men freder stedet som den nødhjælp, det er. Der
skal bare ét besøg fra politiet til, så er patienterne væk
for evigt.

Uklare regler
De få undersøgelser, der er lavet på området, viser at
papirløse ofte ikke kender deres ret til akut behandling
på en skadestue, og hvis de gør, så tør de ikke henvende sig. Det viser sig også, at de papirløse er blevet
mødt meget forskelligt, når de har opsøgt en praktiserende læge. Nogle læger hjælper dem uden beregning
og som en selvfølge, andre føler sig usikre og opkræver måske betaling, nogle få nægter at se en patient
uden sygesikringskort.
Der findes ikke klare retningslinier inden for sundhedsområdet for patienter uden sygesikringskort, og
regionerne har også forskellige vedtagelser. Indtil for
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nylig er en fødsel til tiden ikke blevet anset for akut –
og mange er blevet opkrævet beløb på 20. - 30.000 kr.
for at føde på et hospital. Der er også flere eksempler
på at fødende kvinder er blevet afvist på danske hospitaler.
Klinikken håber på også at kunne bidrage med klarere
oplysning til både ansatte og patienter om, hvilke rettigheder man har i sundhedsvæsenet som papirløs. Og
det er i hvert fald tydeligt, at mange læger og sygeplejersker er klar over, at behovet er der. Lige siden de
første omtaler i medierne har der været en lind strøm
af henvendelser fra folk, der gerne vil arbejde frivilligt
– langt flere end der er brug for.
*”Udokumenterede migranter” defineres i sundhedsklinikkens pjece som ”mennesker, der ikke har lovligt
ophold. Det kan være afviste asylansøgere, mennesker
handlet til tvangsarbejde, au pairs, der er blevet i
Danmark eller afviste familiesammenførte.”
*

Seneste nyt om sundhedsklinikker
Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har i oktober måned bedt den nye sundhedsminister, Astrid Krag
(SF) om at se på muligheden af at åbne flere klinikker
for ”papirløse”.

”Vi er nødt til at tage en etisk diskussion, om hvorvidt vi skal række hånden ud til disse mennesker. Jeg
mener, at vi er forpligtede til at sikre at ingen mennesker dør i vores gader,” siger formanden for Folketingets socialudvalg, Özlem Sara Cekic (SF).
Sundhedsordfører Camilla Hersom (R) forventer, at
de tre regeringspartier nemt kan blive enige om, at alle
skal have ret til lægehjælp. ”Folk har krav på behandling, uanset deres opholdsgrundlag,” siger hun.
Enhedslistens frontfigur, Johanne Schmidt-Nielsen,
har en klar forventning om, at den nye regering markant vil forbedre adgangen til lægehjælp for personer
uden opholdstilladelse.
”Jeg tager gerne en nærmere snak med ordførerne
om, hvad de gerne vil have belyst. Det vil jo helt
grundlæggende blandt andet være nyttigt at få tal på,
hvor stort et omfang problemet faktisk har. Men jeg
kan sige med det samme, at så vidt jeg har forstået, er
lægeklinikkens virksomhed lovlig, så muligheden for
at udbrede klinikker som den i København er fuldt til
stede,” siger Astrid Krag, som også understreger, at
lægeløftet om fortrolighed skal gælde, så syge kan få
behandling på klinikken uden at blive meldt til politiet.
Berlingske Tidende 24.10.11

Foto: Michala Clante Bendixen
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Årsregnskab for
Kvinde til Kvinde-indsamlingen,
med tak for hvert et bidrag
En gang årligt bringer vi i fred & frihed Kvindefredsligaens regnskab over det forløbne års Kvinde til Kvinde
indsamling med efterfølgende donationer til de forskellige kvindecentre i det tidligere Jugoslavien, især Serbien,
som vi fra indsamlingens start i 1995 har forsøgt at understøtte økonomisk.
Vi er forpligtede af loven om offentlig indsamling til at offentliggøre regnskabet, men vi bringer det også af hensyn til vores bidragsydere, så de har en chance for at følge med.
Denne gang vil vi samtidig benytte lejligheden til at udtrykke en tak til alle, der har støttet – både med engangsbeløb og med faste indbetalinger. Vi har modtaget hver en krone med glæde, idet vi ved, at alle de mange bække
stadig gør god gavn i en fattigdomsplaget region, hvor det stadig er afgørende med støtte til de civile kræfter, der
arbejder for at holde de demokratiske processer på rette spor – og herunder kæmper for kvinders rettigheder.
Mange tak – hvala vam mnogo- på serbisk, kroatisk og bosnisk fra Kvinde til Kvinde, Giro 01 067 90 70
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Rejsen til Bagdad
Om en rejse til Irak i april 2011

bag på køretøjerne. Langs hele ruten fra lufthavnen og
ind til Bagdad på begge vejsider var der kæmpe betonmure med pigtråd ovenpå. Der var mange checkpoints
langs ruten, og det var forbudt at standse op eller
sagtne farten ude på ruten medmindre soldaterne signalerede, at man skulle standse op.

Af Gwynneth Llewellyn
Som aldrende kvinde i halvfjerdserne har jeg været så
priviligeret at få mulighed for at tage ud på en rejse,
der var fuld af overvældende oplevelser. Jeg opholdt
mig i otte dage i Bagdads røde zone. Aldrig har jeg
været mere berørt end jeg var ved mødet med jævne
mennesker, flest kristne, som havde gennemlevet ubeskrivelige rædsler gennem de sidste år. Det er stadig
svært for mig at få helt styr på alle oplevelserne, men
jeg vil forsøge at beskrive, lidt panoramisk, noget af
det, der har sat sig så dybt i mig. Minderne fra min
egen barndom under anden verdenskrig blev vakt til
live i mødet med en ny generation af mennesker, der
havde oplevet tab af de nærmeste og en usikker tilværelse, men alligevel levede livet med styrke og ukuelighed.
Jeg rejste til Bagdad den 12. april i år, inviteret af
Canon Andrew White, sognepræst ved Skt. Georges
Kirke i Haifa Street, Bagdad, og direktør for Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East.
Jeg boede i menighedshuset ved kirken og fik lejlighed til at følge Canon White i hans arbejde og til at
tale med alle de mennesker, der udfører det store hjælpearbejde, der udgår fra kirken og også med nogle af
de mennesker, der modtog hjælpen. Hjælpepræstens
kone, Nawal, og kvindekredsen omkring hende står for
hjælpeprogrammerne og rækker ikke alene ud til de
fattige kristne i området, men især også til fattige muslimer, der modtager pakker med madforsyninger og
anden hjælp.
Ved kirken er der en klinik. Venteværelset var fyldt til
randen hver dag med kvinder både i chador og mere
moderne klædte kvinder, men oftest med tørklæder
bundet om hovedet. Klinikken betjener 100 mennesker
om dagen. Behandlingen er gratis, og lægerne og andet personel er velkvalificeret. Det til forskel fra de
fleste hospitaler i Irak, hvor der stadig er en kritisk
mangel på læger og sygeplejersker, da netop disse
grupper var mål for terrorangreb og derfor flygtede til
udlandet. Disse hospitalers behandlinger er også dyre,
og mange mennesker har slet ikke råd til at tage på hospitalet.
Jeg rejste til Bagdad sammen med Canon Andrew
White, og vi blev kørt fra lufthavnen af hans chauffør
og livvagt med armerede køretøjer både foran og bag
os. Der var soldater fra den irakiske hær med AK47

Ankommet til Skt. Georges skulle vi igennem et
checkpoint bemandet med irakiske soldater, inden en
kæmpe jernport blev åbnet, og vi kunne komme ind på
kirkens område. Det er en proces den store menighed
skal igennem hver gang, de vil i kirke. Mange af Bagdads kristne ser området som et fristed og kommer der
flere gange om ugen. Kvinderne synes altid at være i
gang med at lave kæmpestore portioner mad, ris med
krydderier og grøntsager. Alle er velkomne til at spise
med. Madlavning synes at være en aktivitet, der knytter kvinderne sammen i et søsterfællesskab.
Til trods for at der også patruljerer kristne irakiske soldater inde på området om natten, og at der er
fjernsynsovervågning, kan man ikke sige at stedet er
sikkert. Klinikken blev ramt af en raket og måtte genopbygges igen for nogle måneder siden. En raket faldt
ned i den lille have ved menighedshuset; kirkens og
menighedshusets vinduer blev blæst ind, og der lå legemsdele inde i kirken. Den 25. oktober sidste år blev
155 mennesker dræbt og mindst 721 såret i koordinerede bombninger i det centrale Bagdad; blandt de
dræbte var 26 børnehavebørn, der kørte i en bus, der
blev ramt af en raket.
Det var samtalerne med mennesker, der havde lidt så
meget, der var så bevægende. En mand, der tit var til
stede, havde haft en vinforretning i Bagdad. En dag,
hvor han havde taget sine to små drenge med sig på arbejde, var hans forretning blevet bombet. Hans ben var
blevet sprængt af, og hans drenge dræbt. Han viste
mig billedet af børnene liggende i den ødelagte forretning.
En kvinde, som jeg fik et særligt nært forhold til, havde mistet sin søn. Han var blevet skudt ned uden for
hendes hus af amerikanske Blackwaterfolk, uden anledning. Hun selv var en af de overlevende fra massakren i den assyriske, katolske kirke den 31. oktober sidste år. To af de andre kvinder var kommet med børnene til Skt. Georges den dag, men deres mænd var taget
til gudstjeneste i kirken hvor massakren fandt sted.
Begge familiefædre var blandt dem, der døde i massakren. Livet er meget usikkert i Iraks store byer og
alle ved det.
Mennesker tager de sikkerhedsforanstaltninger de kan
og disse kristne, jeg mødte, lægger deres liv i Guds
hænder og lever det liv de får i et meget levende fæl-
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lesskab. De viser livsmod,
og i det fællesskab og de opgaver de udfører sammen,
kan glæden fortrænge den
sorg og frygt som så mange
af dem bærer på. Efter et af
måltiderne strakte kvinderne
hænderne ud til hinanden
over spisebordet og begyndte at synge med kraftig røst.
Den spontane fællessang
skulle fortrænge sorg og
frygt, som er hverdagsvilkår
for dem.

Fra sundhedsklinikken ved Skt. Georges Kirke

Foto: Gwynneth Llewellyn

Foto: Gwynneth Llewellyn
Canon Andrew White og Gwynneth Llewellyn. CAW fortæller historien om den
dag, amerikanerne bombede Haifa Street fra ende til anden, men ikke ramte
kirken. GL bærer maske som beskyttelse efter en kraftig sandstorm

Præsten Faez’ kone, Nawal,
fortalte mig at hendes fire
søstre og en bror var flygtet
ud af landet, og nu var det
kvinderne, der arbejdede
sammen med hende i det
kirkelige arbejde, der var
hendes søstre. Man skal
erindre, at efter massakren,
der dræbte 58 mennesker i
den assyriske, katolske kirke
den 31. oktober sidste år,
blev yderligere 150 kristne
dræbt i de følgende to måneder. Det er på denne baggrund at disse mennesker lever deres liv med så stort
mod.
Efter at en fatwa imod vold
og terror mod kristne og andre mindretal i Irak blev underskrevet af de muslimske
religiøse ledere ved en konference i København midt i
januar måned i år, er drab på
kristne holdt op. Alligevel
må disse mennesker kæmpe
for at bevare et håb om, at
de nuværende tilstande vil
forbedres, og at det vil blive
muligt at leve et liv i fred og
foredragelighed i fremtiden.
Det er et håb om håb. Men
det er mit indtryk, at sammen er de stærke i mødet
med de udfordringer, de bliver udsat for.
Der var en konstant lyd af
hundredvis af generatorer,
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og luften var tung af stanken af benzin, som generatorerne kører på. Det er
mærkværdigt, at otte år efter at krigen er slut, må
folk selv lave deres egen
elektricitet, som ikke altid
er tilstrækkelig. Lyset forsvinder regelmæssigt, ventilatorerne holder op med
at køre, og computerne går
ned. Generatorernes konstante lyd var et tegn, der
sagde mig, at til trods for
almindelige menneskers
mod, er forsøg på at komme i gang med en reel genskabelse af samfundet meget haltende.

Alle er velkomne til de fælles måltider tilberedt af
kvindekredsen omkring Skt. Georges Kirke

Foto: Gwynneth Llewellyn

Foto: Gwynneth Llewellyn
På vej til pinsegudstjeneste i Skt. Georges Kirke

Der har været demokratiske valg i Irak, men regeringerne har ikke kunnet
give folk de helt grundlæggende fornødenheder såsom personlig sikkerhed,
elektricitet, rent vand og
arbejde. Vandet fra hanerne
var ofte en tynd stråle, der
forsvandt. Det kunne ikke
drikkes, og fattige mennesker har svært ved at få råd
til at købe alt det drikkevand, de har brug for, især
om sommeren når varmen
er intens.
Flere gange kørte jeg med
Andrew White ind i den
grønne zone til møder på
de danske, britiske og amerikanske ambassader. En
gang var vi ude på Camp
Victory til et fjernsynsinterview. Der var enorme
sikkerhedsforanstaltninger,
inden man nåede ind til det
pågældende sted. Især på
Camp Victory vil jeg ikke
kunne udrede al den sikkerhed, vi skulle igennem,
inden vi nåede til søen ved
Saddams slot. Nu er slottet
hovedkvarter for det amerikanske militær. Der er
39.000 mennesker ansat på
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Pinsegudstjeneste i Skt.
Georges Kirke. Ifølge
Canon White har 70 %
af børnene med tilknytning til kirken mistet
deres forældre – især
fædre
Foto: Gwynneth Llewellyn.

den amerikanske ambassade. Firefemtedele af dem er
støttepersonel for den sidste femtedel. Der er gurkhasoldater, lejesoldater fra Uganda og andre afrikanske
lande i sikkerhedssystemet, og de lever alle sammen
deres liv inde i den grønne zone eller ude på Camp
Victory næsten uden kontakt med livet i Bagdad. Inden vi forlod Camp Victory blev mit ansigt fotograferet fra alle vinkler af en amerikansk sergent. Det var
uden tvivl rutine, men lidt skræmmende alligevel.
Vi spiste middag hos en minister i regeringen, som har
været til forsoningskonferencerne i København1. Han
bor i et beskyttet område sammen med andre ministre.
Tidligere boede Saddams ministre i de samme huse.
På grund af hans offentlige position må hans datter,
hendes mand og børnebørnene bo sammen med ham
og hans kone. Kidnapninger er nu blevet business i
Bagdad - undertiden betales de krævede beløb, og familierne får et lig tilbage.
På turen hjem var jeg overladt til mig selv i Bagdads
lufthavn. Jeg nåede at blive truet med, at jeg ikke vil
komme igennem til mit fly, hvis ikke jeg afleverede
penge, hvad jeg nægtede at gøre. Jeg så mennesker
dukke op foran i bagagekøen og skubbe sig ind foran
de allerede ventende. Det var et sindbillede på Bagdad. Et land, hvor man ikke kan appellere til myndighederne om beskyttelse mod trusler og uretfærdigheder.
En varmende oplevelse i lufthavnen var da den kvinde,
der skulle kropsvisitere mig, og som bar tørklæde som
en muslimsk kvinde, pludselig tog mig i favnen og
kindkyssede mig mange gange. Hun havde set mit
kors og hviskede ”jeg er også kristen.”

I lufthavnen talte jeg også med to veluddannede
muslimske kvinder, der var på vej til et møde med
IMF (International Monetary Fund). De bekræftede, at
livet var meget usikkert i Bagdad, og den ene sagde, at
man måtte leve det liv, man fik med så meget værdighed og glæde, som man magtede. Det var også det de
kristne ved Skt. Georges sagde. Det viste sig, at den
ene af de muslimske kvinder var i familie med Grand
Ayatollah Ali Sistani.
Hun spurgte mig, om jeg kendte til ham. Jeg kunne
svare, at det gjorde jeg, og at jeg havde læst en artikel
af en dansk professor om hans teologi, om adskillelsen
af den politiske verden fra den teologiske. Jeg skulle
lige til at spørge, om han arbejdede med en teologi,
der vil understøtte mindretalsrettigheder, da hun desværre blev kaldt ud til flyet til Beirut. Det var et meget
fint møde.
Gwynneth Llewellyn er pensioneret lærer. Hun har undervist på VUC i engelsk og fransk og har tilrettelagt
historiske studierejser. Siden 1986 aktiv med hjælp til
asylansøgere og flygtninge. Medlem af Københavns
Stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde.
*
UNHCR’s seneste advarsler fra juli 2010 mod tvangshjemsendelse af irakere til det centrale Irak står fortsat
ved magt, og Udenrigsministeriets sidst opdaterede
rejsevejledning fra april 2011 fraråder også fortsat alle
rejser til landet - bortset fra de tre nordlige kurdiske
provinser.
1.

Arrangeret i 2008 og 2011 af Københavns Stift og Københavns biskop og sponsoreret af Udenrigsministeriet.
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Suraya Sadeed:
Den Forbudte Pigeskole
En kvindes modige kamp for Afghanistans børn
Af Lisbeth Algreen
Fra Kabul til USA
Suraya Sadeed er født i 1952 i Kabul. Hendes far var
guvernør i Kabul, de var velhavende og tilhørte den
regerende overklasse. Da Sovjetunionen invaderede
Afghanistan i 1980, var familien i fare for at blive udsat for pogromer, så Suraya flygtede med sin mand og
datter til Tyskland og derfra i 1982 videre til USA.
Suraya havde hele sit liv været en rebel, som så
stort på, hvad andre mente om hende, hun gik i miniskørter og var „uartig“ i skolen, og hendes giftermål
med den lige så rebelske Dastagir faldt ikke i familiens
smag. Fra en luksusopvækst i Kabul, blev hun nu en
ludfattig afghansk flygtning i USA. I det nye liv i
Amerika viste hun allerede fra starten sin handlekraft
og sin evne til at tilpasse sig det nye samfunds normer.
Hun uddannede sig til ejendomsmægler, grundlagde
sit eget firma, som hurtigt voksede, og „de fede salærer begyndte at polstre min bankkonto,“ som hun siger
i bogen. Hun blev i den grad grebet af sin succes og
forstod ikke, hvad hendes mand mente, da han en dag
spurgte:“ „ Suraya, hvornår er det nok?“ Hvad mente
han? Det var aldrig nok. Jeg ledte altid efter et større
hus, en større portefølje af ejendomme, en smartere
bil. Materielle goder var tegn på succes i USA – de
ting, der gav livet mening“. Suraya var i egen opfattelse blevet ægte amerikaner, og historien skal med her
for at forstå, hvor voldsom en drejning hendes liv tog,
da hendes mand pludselig døde i 1993. Deres samliv
fra de ganske unge år havde været meget lykkeligt, og
hans død lammede Suraya totalt. Hun fandt livet meningsløst, lukkede sit firma og blev helt ligeglad med
penge, der hidtil havde betydet så meget for hende.
Hun trak sig ind i sig selv og levede uden interesse for
omverdenen.

der de forfærdelige forhold i lejrene.
Det blev begyndelsen til et nødhjælpsarbejde skabt
af én kvindes utrættelige vilje og totale frygtløshed.
Hun grundlagde organisationen HTAC – Hjælp Afghanistans Børn, som stadig arbejder og har hjulpet i
hundredtusindvis af især kvinder og børn. Suraya nøjedes ikke med at indsamle penge – hvilket hun var
rigtig god til – hun rejste også selv til de mest farefulde steder i Afghanistan for med egne øjne at se,
hvor der var mest brug for hjælp, og hvilken form for
hjælp, hun bedst kunne bidrage med. Hun medbragte
selv al hjælp og fordelte den til de mest trængende.
Hun rejste med store bundter af penge, som hun havde
bundet om maven på sig selv og sine tro hjælpere, eller ti tusind tæpper lagt på kamelrygge og transporteret gennem egne, hvor ukontrollerede militser regerede. Som muslimsk kvinde i burka forhandlede hun
med bevæbnede mænd og sagde dem midt imod, når
de ikke ville lade hende udføre sit arbejde. Hendes
mandlige rejsefæller og beskyttere var rædselsslagne
over hendes optræden, men hun vandt hver gang.
Surayas første tanke var at hjælpe børnene, men
mødet med de ulykkelige, hærgede kvinder i lejrene
gjorde et dybt indtryk på hende og fik hende til at intensivere og udvide arbejdsfeltet.
For Suraya er uddannelse en forudsætning for al frihed og fremskridt. Kvinder og piger måtte ikke gå i
skole eller uddanne sig, så noget af det første, hun satte i gang, var hemmelige skoler. Det var et farligt foretagende for både lærere, elever og forældre, der risikerede strenge straffe, hvis de blev afsløret. Undervisningen foregik i kælderrum næsten uden lys.
Kvinder måtte ikke opsøge mandlige læger, og
kvinder måtte ikke arbejde – altså var der ingen lægehjælp til kvinder. Suraya oprettede derfor hemmelige
klinikker, hvor kvinder kunne søge lægehjælp.
I flygtningelejrene oplevede hun frygtelige ting,
bl.a. i de såkaldte enkelejre for kvinder, der havde mistet deres mandlige forsørgere. Kvinderne blev ofte
hentet af blandt andet soldater og misbrugt og voldtaget og sendt tilbage til lejren. Det samme skete for
drenge, der havde mistet deres familier og nu levede
på såkaldte børnehjem under frygtelige forhold.

HTAC – Hjælp Afghanistans Børn
Et halvt års tid efter så hun ved et tilfælde en reportage
på CNN om krigen i Afghanistan. Efter Den Røde
Hærs nederlag kæmpede forskellige fraktioner inden
for mujahedin en blodig krig mod hinanden for at for
at vinde kontrol over landet. Kampene om Kabul var
meget voldsomme, og folk flygtede til grænselandet
mod Pakistan, hvor der opstod enorme flygtningelejre
på begge sider af grænsen. Billederne på tv var forfærdelige, og de vakte Surayas rædsel og kampmod. Det
var hendes land, og hun kunne lige så godt selv være
havnet i en flygtningelejr. Hun blev klar over, at hun
måtte gøre noget for sine landsmænd, som levede un-

Bogens tre hovedemner
Bogen er en dokumentarisk beskrivelse af det afghanske folks lidelser under skiftende regimer blandt andet
i de enorme flygtningelejre og fattigdommen i de afsidesliggende områder. Den er også en skildring af Surayas eget liv, og man kan godt få det indtryk, at hun
behandler sin egen sorg ved at kaste sig over hjælpearbejdet. Måske har det været en vigtig del i begyndelsen, men i dag er det utvivlsomt iveren efter at hjælpe,
der er drivkraften, og skildringerne af hendes personlige møder med både gode, onde, stærke og svage
mennesker er en vigtig del til forståelse af hele indsat-

for.
20
sen. Endelig giver bogen et godt indblik i den politiske udvikling fra sovjets besættelse, hvor mujahedinerne var frihedskæmpere, men som senere videreførte krigen som intern stammekrig, til Talebans magtovertagelse, Vestens indgriben og den temmelig uafklarede situation i landet i dag.
Sorayas projekter vokser stadig, og samtidig med,
at hun samler penge ind, rejser til Afghanistan med
nødhjælp og opretter skoler og klinikker, har hun uddannet sig til konfliktløser. Arbejdet i dag er ikke uden
nederlag. Flere skoler har fået trusler fra Taleban, der
er ved at genvinde fordums magt. De
truer med døden for elever og lærere,
der fortsætter på skolerne eller med
at skolerne vil blive brændt ned. Der
er i 2010 mere end 100.000 elever i
HTAC-skoler, heraf 27.000 i Kandahar-provinsen, Talebans højborg. Her
undervises eleverne i fredelig sameksistens og forsoning, som man anser
for „et vigtigt aspekt for den nye generation, så de kan bidrage til at hele
Afghanistan.“
„Dette er ikke en politisk bog. Jeg
er humanist, og HTAC er en humanistisk organisation,“ siger Suraya i sit
efterskrift. „Jeg elsker Afghanistan,
og jeg elsker Amerika. Jeg har visse
holdninger til, hvordan Afghanistans
politiske dødvande kan brydes.“
Disse holdninger gør hun klogt
rede for i sit efterskrift, som er interessant læsning. Hun ser løsningen
på problemerne fra en amerikansk
synsvinkel men med en afghansk
kultur som baggrund og giver Amerika råd om, hvordan de kan løses.
Også for Danmark, der er involveret i
den samme krig, er der noget at hente
her. Hun har nuancerede synspunkter
på mange ting, blandt andet på Taleban, som ikke udelukkende består af
onde mennesker. Og hun siger: „Krig
løser ikke problemerne.“

Suraya Sadeed: Den forbudte pigeskole, Gads Forlag, 288 sider, 269
kr.
På dansk ved Lars Rosenkvist
Gå ind på
www.helptheafghanchildren.org,
HTACs hjemmeside, og hør Suraya
Sadeed fortælle om Hjælp
Afghanistans Børn.

Vi har også tidligere anmeldt en bog om Afghanistans
kvinder. I fred&frihed nr. 3/2010 anmeldte vi Malalai
Joyas bog: Min lykkes fjender. De to bøger supplerer
hinanden vældig godt, de er begge skrevet af modige,
afghanske kvinder, men hvor Suraya Sadeed har levet
i USA i mange år, har Malalai Joya boet og været aktiv i Afghanistan indtil for nylig. Det er dog usikkert,
hvor hun og hendes familie opholder sig i dag efter de
mange trusler, de er blevet udsat for.
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Æresrelaterede
asylmotiver set i et
kønsperspektiv
Af stud. soc. Stinne Østergaard Poulsen
En række personer, der søger beskyttelse i Danmark, er
på flugt fra æresrelateret forfølgelse. For eksempel
trusler fra familiemedlemmer om æresdrab grundet føreller udenomsægteskabelige forhold, herunder at man
har forsøgt at unddrage sig familiens ønske om
(tvangs)ægteskab.
Æresrelateret forfølgelse indgår ikke eksplicit i FN’s
Flygtningekonvention fra 1951, og i dansk asylpraksis
kan der derfor ikke opnås konventionsstatus. I stedet
kan der - hvis risikoen for æresdrab vurderes alvorlig
og konkret - meddeles beskyttelsesstatus grundet risikoen for ”umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf” som Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 beskytter individet imod.
Men i en række sager af denne type – hvor særligt
kvinder ofte er i risiko for forfølgelse – gives der afslag, hvis forfølgelsen vurderes som en ”privatretlig
konflikt” og netop ikke asylrelevant, jf. konventionens
definition. Det er en interessant diskussion i sig selv,
hvorvidt Flygtningekonventionen dermed primært sikrer beskyttelse til typiske ”mandlige” asylmotiver; den
politisk aktive kurder fra Syrien eller den kristne prædikant fra Irak, og i mindre grad typiske ”kvindelige”
asylmotiver som kvinder på flugt fra tvangsægteskab,
alvorlig kønsdiskrimination eller trafficking. I hvert
fald så længe mænd oftest indtager de aktive roller i
politiske partier, menighed eller oprørsstyrker, som tilfældet er i en række af de konfliktramte lande, der i
øjeblikket er repræsenteret i de danske asylcentre.
Men ser man nærmere på Flygtningenævnets praksis i
sager vedrørende æresrelaterede asylmotiver, tegner
der sig ligeledes et andet centralt spørgsmål, nemlig
spørgsmålet om troværdighed: Fremstår asylansøgerens fortælling om risikoen for forfølgelse som troværdig eller sandsynlig i de tre danske nævnsmedlemmers
optik? Ved en gennemgang af Nævnets troværdighedsvurderinger i æresrelaterede sager tegner der sig en udtalt tendens af en anden slags kønsmæssig slagside,
hvor unge mænd opfattes som udpræget utroværdige,
mens unge kvinder i langt højere grad vurderes som
troværdige, hvilket dog ikke nødvendigvis fører til
asyl. Som eksempel skal der i det følgende fokuseres
på Flygtningenævnets praksis i æresrelaterede sager fra
Irak.

I perioden 1.11.2009 – 25.8.2011 er samtlige irakiske
ansøgere, der får asyl i Nævnet grundet æresrelateret
forfølgelse, kvinder. En del kvinder får dog også afslag, primært fordi konflikten vurderes som mindre
alvorlig, mens samtlige mænd på flugt fra æresrelaterede konflikter modtager troværdighedsafslag. Der
tegner sig altså en kønsmæssig skævhed i troværdighedsvurderingerne af personer, der frygter at være potentielle ofre for æresrelateret mishandling på grund
af traditioner, sædvaner og skikke i deres hjemland i
kombination med fraværet af myndighedsbeskyttelse.
Vi kender måske skitseringen eller arketypen af denne
flygtningetype godt. Kvinder, der er forfulgt af mænd
i en patriarkalsk kultur. Den unge kvinde, som risikerer livet ved at modsætte sig tvangsægteskab eller på
anden vis overtræde den sociale orden i hjemlandet.
Men hvordan ser denne fortælling ud med en mandlig
hovedperson? Her et kort illustrativt eksempel:
Ali er en ung kurdisk mand på 20 år fra Suleymania i Nordirak, hvor privatretslige konflikter som udgangspunkt løses mellem familier og klaner; gennem
kompromiser, fredsmæglinger og i værste tilfælde ved
æresdrab eller blodhævn. Samtidig er det et område
præget af meget traditionelle familie- og kønsmønstre, hvor romantiske og seksuelle forhold officielt
kun foregår i (hetero)ægteskaber. Unge mennesker er
underlagt en høj grad af social kontrol for at efterleve
de sæder og skikke, som traditionen påkræver.
Ali og hans veninde Jasmin er gennem fælles opvækst i samme boligområde blevet så glade for hinanden, at de som unge voksne løber risici for at mødes
som kærester: I parker, i basaren m.m. En dag er
Jasmins familie på familiebesøg, og Ali og Jasmin
ved, at de først vil komme sent hjem. Parret får derfor
held til at mødes i smug i Jasmins hjem, hvor de har
sex. De afbrydes imidlertid af Jasmins storebror, som
reagerer meget voldsomt. Under stor tumult har Ali
held til at flygte med livet i behold. Han lever under
jorden, indtil han har arrangeret sin illegale udrejse.
Via venner får Ali at vide, at Jasmin er blevet dræbt af
sine to brødre for at have krænket familiens ære, og at
såvel hendes brødre som hans egen far og onkel nu leder efter ham, da han har forårsaget samme skam. Ali
kommer ad mange omveje til Danmark og søger asyl.
Til trods for at flere baggrundsoplysninger beretter
om risici for æresdrab og myndighedernes manglende
evne eller vilje til at beskytte mod overgreb, modtager
Ali endeligt afslag i Nævnet, der finder hans forklaring konstrueret til lejligheden og altså forkaster hans
asylmotiv som utroværdigt. Nævnsmedlemmerne synes det lyder usandsynligt, at Ali og Jasmin skulle
løbe en så alvorlig risiko, og finder det generelt
usandsynligt, at Jasmin ville indvillige i et sådant førægteskabeligt forhold. Efter en forholdsvis detaljeret
udspørgning om Ali og Jasmins fysiske samkvem,
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vurderes også dette element af historien som konstrueret, og endelig mener Nævnet, at det generelt forekommer utroværdigt, at to unge, ugifte muslimer mødes
alene.
Eksemplet her er ikke bragt for at bedømme, hvorvidt
nævnsmedlemmerne ”havde ret” i deres vurdering.
Det er bestemt muligt. Det er bestemt også ikke-muligt. Men eksemplet er måske illustrativt, da det sætter
konkrete billeder på mange vigtige aspekter af de problematikker ved asylvurderingen, der er af mere sociologisk og kulturel karakter end juridisk. Som
menneskerettighedsadvokaten Walter Kälin påpeger, er
asylsamtalen ofte en ekstrem øvelse i kulturmøde med
mange potentielle faldgruber (Kälin 1986:234ff). Centralt heri står naturligvis mødet mellem radikalt forskellige opfattelser og oplevelser af verden, og ikke
mindst mødet mellem gensidigt forskellige forventninger til hinandens kultur.
I nævnsmedlemmernes verden forekommer det utroværdigt, at unge muslimer skulle løbe en risiko hvis
konsekvenser, de kender så godt. Alis undvigende svar
på de mange detaljerede spørgsmål om den seksuelle
aktivitet bestyrker nævnsmedlemmernes antagelse om,
at historien skulle være opdigtet. Som asyljurist Kim
Kjær påpeger, kan det gå helt skævt, hvis ”nævnsmedlemmer vælger at vurdere en ansøgers troværdighed
med en dansk virkelighed som målestok” (Kjær
2003:187), og – kunne man tilføje, – hvis nævnsmedlemmer vurderer en ansøgers troværdighed ud fra en
dansk opfattelse af en irakisk-muslimsk virkelighed.
Men som nævnt meddeles Alis kvindelige modstykke oftere asyl. Generel kulturel miskommuniation
kan således ikke være hele forklaringen på nævnets
forkastelse af disse mandlige stemmer som entydigt
utroværdige.
Muligheden for at fremføre en troværdig asylfortælling forudsætter
nødvendigvis muligheden for at blive hørt eller genkendt som et
menneske på flugt.
Dermed bliver det vigtigt, at have blik for
den forventningshorisont forklaringen
om asylmotivet modtages i. Et interessant begreb, som ofte finder
anvendelse i studier af
institutionel forvaltningspraksis, hvor
(sags)behandlere og
klienter mødes, er begrebet mønsterfortællinger (Järvinen

2003:54). Mønsterfortællinger er de generelle narrativer, vi indordner vores erfaringer med virkeligheden i,
og som ofte på forhånd fastsætter rammerne for hvad
der kan siges, høres og ses. Hvilke karakterer, der kan
dukke op, og hvilke relationer disse kan indgå i. Hvem
der overhovedet kan genkendes som en ”flygtning”.
Sat på spidsen kunne man vove den hypotese, at de
mønsterfortællinger, som Flygtningenævnet erfaringsmæssigt trækker på, når de hører og forholder sig til
flygtningehistorier, ikke giver plads til mænd med
kvindemotiver. Disse mænds møde med danske udlændingemyndigheder peger i hvert fald på, at den
forventningshorisont, som disse mandlige ansøgeres
selvfremstilling modtages i, måske ikke nødvendigvis
levner plads til deres specifikke erfaringer og oplevelser.
Her altså blot et kort skitseret forsøg på at tegne et
muligt bud på et billede af de forudsætninger for
genkendelighed, som fungerer og manifesterer sig i
den danske asylpraksis. Dermed er faglig indsigt i de
komplekse juridiske aspekter af asyllovgivningen samt
kendskab til baggrundsoplysninger og menneskeretssituationen i oprindelseslandene muligvis ikke de eneste forudsætninger for, at de danske asylmyndigheder
har mulighed for at sikre, at asylansøgere i alvorlig og
konkret risiko for forfølgelse genkendes som netop
det: en flygtning. Måske skal der også være øget fokus
på den forventningshorisont og de forestillinger vi fra
en dansk kultur- og administrationstradition går til verden med. Eller her afslutningsvist som et tidligere
medlem af det canadiske flygtningenævn, Audrey
Macklin, konkluderer:
”Jeg kom endelig til den slutning i forbindelse med
troværdighed, at det ikke drejer sig om at ”opdage”
sandheden. Det handler derimod snarere om at foretage nogle valg konfronteret med den empiriske usikkerhed. Når det drejer sig om at vurdere troværdighed,
bør vi som en konsekvens heraf virkelig se udad - på ansøgerens adfærd,
kvaliteten af vidneforklaringen, dokumentationen, information om landet.
Vi bør imidlertid
også se indad – på
vore egne værdier,
fordomme, orientering og perspektiv –
og spørge os selv,
hvorfor vi har valgt
Foto: Gerd Gottlieb
at finde en særlig

Møderne iFlygtningenævnet i Store Kongensgade 1-3 i København foregår
altid bag lukkede døre, og afgørelserne kan ikke appelleres
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modsigelse væsentlig, og hvorfor vi mener, at ansøgeren
er undvigende snarere end forvirret, hvorfor vi opfatter
den manglende øjenkontakt som tegn på, at vedkommende lyver og ikke, at det skyldes generthed eller
skræk.” (Macklin, 1998, oversættelse T.L.)
Det er naturligvis omsonst og en fordom i sig selv at tro,
at det er muligt fordomsfrit at forstå og vurdere
sandhedsværdien og følgelig troværdigheden af en asylforklaring. Netop derfor er troværdighedsvurderinger og
de anvendte kriterier for troværdighed interessant, ikke
mindst i lyset af den nuværende danske asylpraksis.
Litteratur:
Järvinen, Margaretha: Alkoholfortællinger i et institutionelt landskab, side 30 - 58 i Järvinen, Margaretha &
Nanna Mik-Meyer (red.): At skabe en klient – institutionelle identiteter i socialt arbejde. Hans Reitzel, 2003.
Kälin, Walter: Troubled Communication: Cross-Cultural
Misunderstandings in the Asylum-Hearing, side 230 –

241 i International Migration Review, Vol. 20, No. 2,
Special Issue: Refugees: Issues and Directions,
1986.
Kjær, Kim: Flygtning i Danmark. En kommenteret
introduktion til det danske asylsystem. Akademisk
Forlag, 2003.
Macklin, Audrey: Truth and Consequences:
Credibility Determination in the Refugee Context.
Paper to the Confernce “Revendicateurs qui ne
meritent pas de protection”, Association Internationale des Juges aux Affaires des Réfugés. Ottowa
1998.
Honour Crimes against Men in Kurdistan Region of
Iraq (KRI) and the Availability of Protection. Report
from Danish Immigration Service’s fact-finding Mission to Erbil, Sulemaniyah and Dahuk, KRI.
Udlændingeservice 2010.

Uddrag af Udlændingeservices
afslag på en enlig 20-årig
somalisk kvindes asylansøgning. Alle papirer fremsendes
alene på dansk
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Spørgsmål om prostitution
og kvindehandel
(sæt ring om dine svar)

1. Hvor mange kvinder i prostitution
anslås der at være i Danmark?
a. 5.000 - 6.000
b. 1.000 - 2.000
c. 3.000 - 4.000

2. Hvor mange er udenlandske?
a. Ca. 1.000 kvinder
b. Ca. 2.000 kvinder
c. Ca.. 500 kvinder

3. Er prostitution lovligt i Danmark?
a. Ja, hvis man betaler skat og moms
b. Ja, uanset kvindernes situation
c. Nej

4. Er det lovligt at købe sex i Danmark?
a. Ja, men kun hvis den person, der
sælger den seksuelle ydelse, har
dansk statsborgerskab
b. Ja, under alle omstændigheder
d. Nej

5. Hvor mange danske mænd anslås at
have købt sex?
a. 2 pct. (ca. 43.000)
b. 14 pct. (ca. 300.000)
c. 23 pct. (ca. 493.000)

6. Hvad svarer sexkøbere oftest på
spørgsmålet om, hvorfor de køber
sex?
a. De føler sig ensomme og hjælpeløse
b. De vil hjælpe kvinderne til et bedre liv
c. De ønsker oplevelse og spænding

7. Hvor mange bordeller findes der i
Viborg, en by med 35.656 indbyggere?
a. Ca. 5
b. Ca. 15
c. Ca. 50

8. Giver Danmark humanitær
opholdstilladelse til udenlandske
kvinder, som er blevet skadet i
forbindelse med prostitution?
a. Ja
b. Nej

9. Hvor mange penge tjener Ekstra
Bladet cirka om året på prostitutionsannoncer?
a. 17 mio. kr.
b. 28 mio. kr.
c. 60 mio. kr.

10. Synes du at køb af sex burde forbydes?
a. Ja
b. Nej

Kilder:
Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel
med mennesker 2007-2010.
www.centermodmenneskehandel.dk
Lautrup, Claus: Det skal være en krop mod krop-oplevelse.
B.T. www.bt.dk/article/20090420/nyheder/90420095/
Kvindehandel – et europæisk problem. Pjece fra Center for Ligestilling, RUC.
Rasmussen, Nell: Prostitution i Danmark. Politiken
13.4.2011.
Se svarene på side 26
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Foto: Gerd Gottlieb

Bordelvirksomhed er en lukrativ forretning overalt i landet. Her ses et af de lokale bordeller i Skive beliggende på Viborgvej
49 – nemt og bekvemt på en af indfaldsvejene til byen.

Foto: Gerd Gottlieb
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Glimt fra to store
fredsarrangementer i
september
Af Tove Krag
Fredsfestival 2011 den 10. september i Karens
Minde Kulturhus i Valby
Fred uden Nato – nedrustning og udvikling var festivalens overordnede tema med paneldebat om Krigsmaskinen Nato og workshops med emner som 10 års
terrorkrig, Krig og klima, Danmark i krig, Modstand
verden over og Kvinder i Afghanistan.
Primus motor i det store arrangement, som strakte
sig over hele dagen fra kl. 11 – 24, var den aktive
gruppe Valby og Sydvest mod Krig, som også organiserede, at området omkring Karens Minde indgik i festivalen med blandt andet børnetelt og boder, hvor de
mange organisationer, som støttede festivalen, kunne
fremlægge materialer.
Hovedoplægsholdere i debatten om Nato var Angie
Zelter fra organisationen Trident Ploughshare og Tom
Paamand, Aldrig mere Krig, med interessante oplæg,
som forhåbentlig på sigt kan læses på ww.fredsfestival.dk,
hvor der også findes billeder og andet materiale om festivalen. Angie Zelter og Tom Paamand var senere på
dagen også oplægsholdere i panelet om Militarismens
virkninger på klimaændringer, et emne, som fortjener
stor opmærksomhed.
Kvindefredsligaen stod selv for en workshop med
overskriften Kvinder, fred og sikkerhed – FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 og kvinders situation i
Afghanistan. Her gav Ida Harsløf en introduktion til
resolution 1325, hvorefter Annelise Ebbe talte om
”Gør danske soldater i Afghanistan en positiv forskel?” og Tove Krag sluttede af med fokus på ”Asyl
og køn – kvinder på flugt.”
Fredsfestival 2011 var et stort arrangement med
mange spændende debatter, som blot kunne have fortjent større opmærksomhed og større publikumstilstrømning!

Peace One Day, FN’s Verdensfredsdag den 21.
september
På FN’s Verdensfredsdag var Center for Konfliktløsning igen i år initiativtager til et aftenmøde i København, denne gang med overskriften Veje til Fred – er
krig en løsning? Med i samarbejdet om arrangementet
var også Rådet for International Konfliktløsning, RIKO,
FN-Forbundet, Nordiske Mediatorer, Esperantoforbundet i Danmark, Oplysningsforbundet DEO - Demokrati i Europa og Kvindefredsligaen.

Mødet, som fandt sted i Wegeners Gård på Vesterbrogade, blev umådeligt interessant og inspirerende.
Som indledning trak Søren Friis, RIKO, en overordnet
linje op om målforskydningerne i de tre krige, Danmark har engageret sig i efter år 2000. Beslutningsgrundlaget for invasionerne er ændret undervejs såvel i
Irakkrigen (fra at være et spørgsmål om masseødelæggelsesvåben til at få fjernet Saddam Hussein) som i
Afghanistan (her var kampen for kvindernes stilling
stærkt med i USA’s – og dermed Danmarks - argumentation) og endelig nu senest i Libyen, hvor NATO rykkede ind på baggrund af FN’s princip Responsibility to
Protect, R2P, og Sikkerhedsrådets resolution 1973,
men også her blev målet ændret undervejs til at være
et spørgsmål om at fjerne landets diktator. Konklusion:
generelt må siges om de tre krige, at de oprindelige
forhåndsanalyser har været overfladiske, for ikke at
sige misvisende!
Herefter fik den internationale konfliktløsningsekspert Kai Fridtjof Brand Jacobsen ordet for at tale om
fredelig konfliktløsning. Inden for de seneste 12 måneder har han været kaldt ud til opgaver i blandt andet
Irak, Israel, Liberia, Nepal og Rumænien, hvilket siger
noget om hans kapacitet og internationale ry som
konfliktløser via det institut, Patrir i Rumænien
(www.patrir.ru), som han og hans rumænske hustru
har grundlagt.
Efter Kai Frithjof Brand Jacobsens indlæg stillede
Holger K. Nielsen, SF, og Frank Aaen, EL, op til paneldiskussion. Da arrangementet fandt sted kun 6 dage
efter folketingsvalget, var der desværre afbud fra de
øvrige partiers indbudte paneldeltagere, men de to politikere fandt hurtigt sammen i enighed om, at den nye
regering skal finde penge til at oprette et Center for
Freds- og Konfliktforskning (det tidligere center blev
nedlagt i 2003 under den forhenværende regering), ligesom de var enige om, at FN bør være en hjørnesten i
dansk udenrigspolitik. Se mere om arrangementet på
www.konfliktloesning.dk.
Det var et meget vellykket møde, og Kvindefredsligaen er efterfølgende aktivt gået med i planerne for
at få et sådant nyt center til at blive en realitet. For vi
har sandelig brug for et Center for Freds- og Konfliktløsning, også som modvægt til de seneste ti års opblussede danske militarisme!

Svar på ”Spørgsmål om prostitution og kvindehandel” på side 24, 25: 1.A, 2.B, 3. A, 4.B, 5.B,
6.C, 7.C, 8.B, 9.C, 10: Dette sidste pørgsmålet er
stillet som en pejling af holdningen hos den, der tager
sig tiden til at besvare quizzen, men det er ingen
hemmelighed, at Kvindefredsligaen går ind for en
kriminalisering af køb af prostitutionsydelser og også
er en aktiv medspiller i 8. martsinitiativet, se
www.8marts.dk.
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Løbeseddel:

KVINDER I SORT
Stop Israels besættelse
Solidaritet med Palæstinas kvinder
Kvinder med i fredsprocessen

Den 23. september gik den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas på talerstolen i FN for at anmode verdenssamfundet om at anerkende Palæstina som en ny selvstændig stat.
Det skete kort efter, at han formelt havde ansøgt om medlemskab i FN, og han henviste i sin tale
blandt andet til det arabiske forår og understregede, at nu måtte tiden være kommet til et palæstinensisk forår.
FN’s Sikkerhedsråd har derefter besluttet at sende palæstinensernes ansøgning videre til en FN-komité, der skal vurdere den i de kommende uger. Her skal 9 af Sikkerhedsrådets 15 medlemmer
stemme for, for at Palæstina kan blive optaget; skulle der vise sig at være flertal for optagelse, vil
USA imidlertid nedlægge veto.
Sker det, vil palæstinenserne gå til Generalforsamlingen og bede den om at opgradere Palæstinas status fra blot at være observatør til at være observatørstat uden medlemskab, en status som Vatikanet har
i dag, og som vil give Palæstina alle en medlemsstats rettigheder bortset fra stemmeret. Det vil der
være flertal for, og her kan USA ikke nedlægge veto.
Efter årevis af resultatløse forhandlinger med Israel har palæstinenserne med dette initiativ for alvor
fået rettet verdenssamfundets opmærksomhed mod den utålelige situation 44 års brutal besættelse har
betydet, og det er et initiativ, som også Danmark bør bakke helhjertet op om.

København, Kvinder i Sort, 4. november 2011

28

Kort Nyt
Af Tove Krag

afslutning blev overrakt til Mimi Karlsen, Grønlands
minister for familieanliggender, kultur, kirke og ligestilling.
Kristeligt Dagblad 10.10.11 og www.nakuusa.dk

Grønlandsk børnetopmøde

Europæiske romaer – nyt fra EU

40 unge grønlændere var i efterårsferien samlet til et
børnetopmøde i forbindelse med projektet Nakuusa
(Lad os være stærke) i Grønland. Nakuusa, som officielt gik i gang i foråret, er et femårigt samarbejdsprojekt mellem det grønlandske selvstyre og FN’s
børneorganisation UNICEF i Danmark. Det har til formål at styrke grønlandske børns og unges vilkår.
Ved topmødet kunne de unge selv fremkomme med
overvejelser over, hvad et godt børneliv er, hvilke problemer, der er i dag og bud på, hvordan problemerne
kan løses. Samtidigt lærte børnene om deres rettigheder, så de kan videreformidle dem til deres jævnaldrende og måske på længere sigt skabe holdningsændringer i en positiv og mere optimistisk retning, forklarer Anne-Mette Friis, Børn- og Ungechef i Unicef Danmark.
En af deltagerne i topmødet, Aki-Mathilde HøeghDam, 15 år og fra Sisimiut, Grønlands næststørste by,
har masser af bud på, hvad der er galt med situationen
for Grønlands børn, og hvad der kan gøres bedre. „Jeg
har mange forskellige slags venner, og nogle af dem er
reelt fattige. Jeg har oplevet, at nogle forældre forsøger
at gøre en forskel for deres børn, selv om de selv har
haft et dårligt liv. Men der er også nogle, der behøver
hjælp,“ siger hun og nævner blandt andet begrænsningen på fiskeri som en af årsagerne til, at forældrene kan
have svært ved at forsørge deres børn. Uddannelse til
andre erhverv står derfor højt på hendes prioriteringsliste. Og et andet stort problemkompleks er, at „der er
faktisk mange unge, der begår selvmord. Man har prøvet at tage hånd om det, men jeg synes, det kan gøres
bedre. Vi har ikke råd til at miste nogen, når vi er så få
i Grønland. Og det vil have enorm betydning, hvis de
grønlandske børn får det bedre. Alle ved, at børnene er
fremtiden for Grønland, og kunne vi alle få et bedre liv,
ville vi måske også have mere vilje til at tage en videregående uddannelse. Og gør vi det, kan vi måske
komme til at tjene flere penge og simpelthen få et
bedre samfund.“
Også en anden af deltagerne, 15-årige Tony Mølgaard Hansen fra Qaqortoq i Sydgrønland, er opsat på
at arbejde fremadrettet i sit lokalsamfund. „Jeg har lært
en masse de sidste par dage, som jeg kan tage med til
min egen by,“ siger han, „så kan de andre børn også
lære om deres rettigheder. Jeg vil gerne gøre en forskel
i Grønland, for der er meget arbejde at tage fat på.
Nogle børn lever under meget dårlige kår, mens andre
lever godt. Der bør være en lighed mellem dem.“
Børnetopmødet mundede ud i et dokument med anbefalinger udfærdiget af de unge selv, som ved mødets

Lazló Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtaler om EU-kommissionens indsats for romaerne blandt andet, at „Europa-Kommissionen får i
medierne jævnligt skudt i skoene, at vi kunne gøre
mere for romaerne i Europa, og vi bliver også advaret
om, at Kommissionen ikke skulle tolerere visse handlinger fra de nationale og regionale myndigheders
side. Naturligvis – som „traktatens vogter“ – er Kommissionens arbejde nøje reguleret af de eksisterende
traktater. Men vi erkender, at romaernes situation er
kommet i fokus og er blevet en kollektiv skamplet for
Europa.“
Lazló Andor siger videre, at „i 2010 oprettede
Europa-Kommissionen en roma-taskforce til at vurdere, om alle EU-landene anvender nationale midler
og EU-midler effektivt. Taskforcen fandt, at EU-landene ikke har anvendt EU effektivt til støtte for økonomisk og social integration af romaborgere. Den 5.
april 2011 vedtog Kommissionen en EU-ramme for
de nationale strategier for romaernes integration, som
indeholder klare generelle EU-dækkende mål for at
forbedre situationen for romaerne med hensyn til uddannelse, beskæftigelse, sundhed og boliger. Ved udgangen af dette år skal alle EU-lande fremlægge deres
nationale strategier for integration af romaer for Kommissionen.“
Kristeligt Dagblad 21.10.11 og da.wikipedia.org
Redaktionen for fred & frihed vil vende tilbage til
emnet, når Danmarks nationale strategi på området
foreligger. Danmark er i øvrigt et af de lande i EU
med den mindste romabefolkning. En nøjagtig opgørelse findes ikke, men danske romaorganisationer
skønner, at der findes omkring 10.000 romaer her i
landet. Til sammenligning udgør romaer i et EU-land
som Bulgarien omkring 10 % af landets 7,9 million
indbyggere.

40 kvinder i Yemen kvæstet i stenangreb
Nobels fredspris blev i år som bekendt delt mellem
Ellen Johnson Sirleaf, Liberias præsident, Leymah
Gbowee, leder af Afrikanske Kvinders Netværk for
Fred og Sikkerhed og Tawakkul Karman, yemenitisk
frihedskæmper og den første arabiske kvinde, som er
blevet tildelt den prestigefyldte pris.
Kvinder i Taez, Yemens næststørste by, organiserede den 9. oktober – to dage efter at navnene på prismodtagerne var blevet offentliggjort - en støttemarch
for Tawakkul Karman som anerkendelse af hendes
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rolle i de fredelige protester siden januar i år mod Yemens præsident, Abdullah Saleh, men deres demonstration blev brutalt afbrudt, da en gruppe tilhængere
af Yemens styre angreb kvinderne: „Vi blev angrebet
af bøller, der kastede med flasker og sten,“ beretter en
af demonstrationsmarchens arrangører, og byens hospitalspersonale bekræfter oplysningerne om de mange
sårede kvinder.
Ritzau/Politiken 11.10.11

bliver respekteret.
Kristeligt Dagblad 12.10.11 og www.haaretz.com

Rent Tøj – en fair trade-historie
I 2009 fyrede undertøjsfabrikken Triumph 2.100 ansatte i Triumphs fabrik i Bangkok, alle fra afdelinger,
hvor fagforeningen stod stærkt.
Tekstilarbejderne fik året efter 10.000 kroner af 3FKlubben på Royal Copenhagen som hjælp til at starte
egen virksomhed, og 20 af de afskedigede kvinder har
efterfølgende startet en undertøjsproduktion under
mærket Try Arm. Efter at have besøgt virksomheden i
Thailand har internetvirksomheden www.renttøj.dk
besluttet at forhandle undertøjet i Danmark, for „en
stor virksomhed som Triumph kan tage brødet ud af
munden på folk, men de kan ikke fjerne deres evner.
Det er rigtigt smukt, at kvinderne prøver kræfter med
det her,“ siger Rent Tøjs indehaver, Margit
Kjeldgaards.
Arbejderen 30.4.11 og www.3f.dk

Præventionsmiddel kan øge risikoen for hivsmitte
Ifølge en amerikansk undersøgelse, publiceret i det ansete medicinske tidsskrift The Lancet Infectious
Diseases, fordobler det mest almindelige præventionsmiddel i den sydlige og østlige del af Afrika risikoen
for hiv-smitte hos både kvinder og mænd. Præventionsmidlet består af en sprøjte med hormoner, som
skal tages hver tredje måned, og midlet anvendes i dag
af omkring 12 millioner kvinder syd for Sahara.
Verdenssundhedsorganisationen WHO overvejer
derfor nu, om de skal advare mod brugen af midlet.
Huvudstadsbladet 5.11.11

Otte dage med kønsopdelte fortove?
I forbindelse med den jødiske løvhyttefest, hvis fejring
begyndte den 12. oktober, kønsopdelte Jerusalems ortodokse i Mea Shirim-kvarteret nogle af kvarterets
mest centrale fortove. Dette stik mod et forbud fra Israels Højesteret, som også har nedlagt forbund mod
kønsopdelte busser. Kvinder risikerede - som i busserne - at blive overfuset eller tilmed voldeligt antastet, hvis de alligevel benyttede fortovene. På centrale
gadehjørner var ophængt plakater med teksten: „Kvinder bedes gå alternative veje til deres hjem og til synagogen for at undgå, at kønnene blandes“, hvilket fik
israelske kvindeorganisationer til at reagere højlydt og
appellere til politiet om at sørge for, at højesterets dom

En kønsopdelt gade i Jerusalem i 2010

Et af rædselsscenarierne efter atomkatastrofen
i Japan
Tusinder af børn og unge i området omkring det nedsmeltede japanske Fukushima atomkraftværk skal nu
undersøges for kræft, fordi deres skjoldbruskkirtel kan
have taget skade af den radioaktive stråling. I alt vil
omkring 360.000 børn og unge, som på katastrofetidspunktet var under 18 år, blive testet, fordi skjoldbruskkirtlen hos børn er langt mere modtagelig for
kræftsygdomme end hos voksne, og erfaringerne fra
Tjernobyl har gjort mange japanske forældre dybt bekymrede. Der blev efter ulykken i Tjernobyl i 1986 registreret flere end 6.000 tilfælde af kræft i skjoldbruskkirtlen, og den omfattende japanske test er sat i
gang, efter at en uofficiel undersøgelse af 130 evakuerede børn har vist, at 10 af børnene har hormonelle
eller andre uregelmæssigheder netop i skjoldbruskkirtlen.
www.spiegel.de og Politiken 16.10.11

„Women’s Political Participation – Making
Gender Equality in Politics a Reality“
Således lød overskriften på et af de mange møder i FN
i New York i september i år i forbindelse med FN’s generalforsamling. Lilia Labidi, Tunesiens nye minister
for kvindelige anliggender, deltog her for første gang i
generalforsamlingen som repræsentant for det nye
styre i Tunesien. Men uroen omkring Palæstinas anmodning om fuldt medlemskab i FN kom til at overskygge mødet, som blev afviklet i stor hast. Dermed
blev Lilia Labidis appel om hjælp til at styrke kvinders
stilling i Tunesien stort set overhørt, hvorefter den tunesiske minister besluttede sig for at rejse hjem.
„Jeg kan ikke tillade mig den luksus at blive,“ sagde
hun med henvisning til, at de 700 dollar, som hendes
ophold i New York kostede om dagen, ville være bedre
brugt på et projekt for fattige kvinder i Tunesiens landdistrikter. „Når nu det arabiske forår er så vigtigt,
kunne man godt have ønsket sig lidt mere end en varm
velkomst og et gruppebillede. Hvad kommer jeg hjem
med til de tunesiske kvinder?“ spurgte hun retorisk.

30
„Verden bør engagere sig langt mere i vores region.“
New York Times, www.nytimes, 22.9.11

Afghanske kvinder er fortsat i risikogruppe
Kvinders rettigheder risikerer at blive skubbet i baggrunden, når den internationale styrke trækkes ud af
Afghanistan i løbet af de kommende år, og den afghanske regering fortsat kæmper for at få en fredsaftale på plads. Sådan lyder advarslerne fra nødhjælpsorganisationer, der arbejder i landet.
Både Oxfam, den private britiske nødhjælpsorganisation, der gennem et stort internationalt netværk
arbejder for at yde hjælp til selvhjælp i hungerramte
og fattige områder i verden, og Action Aid, den verdensomspændende bevægelse, som arbejder for at bekæmpe fattigdom og skabe forandring og udvikling,
advarer i deres seneste rapporter om situationen i Afghanistan om „en usikker fremtid“ og „store udfordringer“. Samtidigt melder de om, at der spores stigende vold mod kvinder. Oxfam forudser, at enhver
fremtidig fredsaftale med Taleban kan indebære, at de
fremskridt for kvinder, der er opnået i nogle områder
af Afghanistan, tabes igen.
På internationalt plan ses det også som et alvorligt
tilbageslag for den i forvejen skrøbelige fredsproces i
Afghanistan, at Afghanistans præsident Hamid Karzais fredsudsending i forhandlingerne med Taleban,
Burhanuddin Rabban, den 20. september i år blev
myrdet af en selvmordsbomber under et møde i sit
hjem med repræsentanter for Taleban.
Som bekendt havde USA og andre vestlige lande
kvinders rettigheder som et højt prioriteret indsatsområde, da de gik ind i Afghanistan efter terrorangrebet mod USA den 11. september 2001.
Kristeligt Dagblad 4.10.11

Narges Mohammadi, iransk menneskeretsforkæmper, fik årets Per Anger-Pris
Narges Mohammadi blev i september i år idømt 11
års fængsel for sit arbejde i den iranske menneskeretsorganisation, som er grundlagt af Shirin Ebadi,
modtager af Nobels Fredspris i 2003, og nu i eksil i
Sverige. I begrundelsen for pristildelingen hedder det
blandt andet, at Narges Mohammadi „på trods af
grove krænkelser af hendes frihed og sikkerhed
har fortsat sin kamp i fuld offentlighed for menneskerettigheder og for kvinders frihed i Iran.“ Shirin Ebadi
modtog prisen i Stockholm for sin fængslede kollega
og ven og håber, pristildelingen vil øge det internationale pres på styret i Iran. Per Anger-Prisen er en international pris, indstiftet i 2004 af den svenske regering
for at fremme indsatser for humanisme og demokrati i
verden.
Dagens Nyheter 15.11.11

Ytringsfrihedspris til Puk Damsgård Andersen

Puk Damsgård Andersen, journalist og forfatter, er
årets modtager af Jyllands-Postens Ytringsfrihedspris,
der tildeles en person, som selv har betalt en personlig
pris for sin kamp for ytringsfriheden. Puk Damsgård
Andersen har tidligere været freelancejournalist for
Danmarks Radio og blandt andet rapporteret fra Afghanistan og Pakistan, men hun blev i maj sidste år i
en forsideartikel i den pakistanske avis The Nation betegnet som spion og erklæret uønsket i landet. Hun er
fra juni i år Danmarks Radios korrespondent i Mellemøsten med base i Beirut.
www.dr.dk
I 2011 udgav Puk Damsgård Andersen bogen „Ulvehjerter. En familiekrønike“, et portræt af en pashtunsk
familie fra de pakistanske stammeområder ved grænsen til Afghanistan. Historien er et sjældent kig ind i et
familieliv i et barsk bjergområde, hvor drenge oftest
kun har én drøm: at blive hellige krigere – den størst
tænkelige kontrast til det vestlige liv, den søn, som studerer i Italien, lever. Bogen får hermed en varm anbefaling med fra redaktøren af Kort Nyt!

Første hold Brandkadetter – Københavns
Brandvæsens Ungdomskorps - uddannet
12 elever i 13-14 års alderen fra københavnske skoler
er blevet udlært som brandkadetter efter et seks måneders forløb hos Københavns Brandvæsen. Brandkadetterne skal fremover hjælpe de professionelle brandfolk
under udrykninger i belastede københavnske bydele.
Gruppen består af unge fra Nørrebro, Christianshavn og Amager, og der er både piger og drenge med
forskellig etnisk minoritetsbaggrund blandt dem. Uddannelsesforløbets tre første måneder er foregået på
Københavns Brandvæsens Uddannelsescenter med undervisning i brand og redning i tre timer efter skoletid
en dag om ugen. Derefter har de unge i tre måneder
været i praktik på stationerne en dag ugentligt i to timer - ligeledes efter skoletid. Her har de fulgt brandmændenes daglige arbejde. Hver af de unge har fået
tilknyttet en mentor, og efter endt uddannelse har de
også mulighed for at søge fritidsjob i brandvæsnet.
En lang række enkeltpersoner og institutioner samarbejder om dette projekt, som til en start løber over to
år. Ud over de unge selv, deres forældre og brandmænd er udvalgte folkeskoler, sociale myndigheder og
politiet involveret i projektet.
Læs mere på www.brandkadet.dk

Tillykke til Margrethe Vestager og Johanne
Schmidt-Nielsen med SOS mod Racismes
Venskabspris 2011
„Det er i nøden, man skal kende sine venner! Vi har
haft ti onde år med en fremmedfjendsk politik i Danmark. … Radikale Venstre og Enhedslisten har hver
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gang stemt imod stramningerne, og de har taget en
række alvorlige problemer op i Folketinget … især på
asylområdet. Vi ønsker med Venskabsprisen at anerkende de to partiers indsats gennem mange år“, hedder
det i begrundelsen.
www.arnehansen.net 3.11.11

Kvinder er hverdagens klimaeksperter
„Miljøambassadørerne“ er et grønt projekt, hvor kvinder i Vollsmose gennemgår et kursus i, hvordan man
kan få en grønnere og billigere husholdning – lige fra
affaldssortering over rengøring til familiens badevaner.
En viden, som kvinderne bruger i deres egne hjem,
men ikke mindst som lokale „miljøeksperter“, som naboer og venner kan trække på.
Projektet, der har kørt i fem år, blev oprindeligt sat i
gang af tidligere beboerrådgivere i Vollsmose. Idéen
bag det var at starte en proces, der kan betegnes som
„hjælp til selvhjælp“ med et forstærket samarbejdsnetværk omkring affaldsproblematik og miljø, idet
mange beboere kommer fra lande, hvor der ikke er tradition for at arbejde med affaldshåndtering, genbrug
og energibevidsthed. Det er ét af flere projekter under
Vollsmose Helhedsplan, hvor beboere, boligorganisationer og Odense kommune er gået sammen om at løse
forskellige boligsociale udfordringer.
Læs mere i Ulrikke Moustgaards artikel „Kvinder er
hverdagens klimaeksperter“ i NIKK Magazine 2011/2
med temaet Gender and Climate Change - Solutions
på www.nikk.no samt i „Helhedsplan for Vollsmose“,
se: www.vollsmose.dk.

John Kørner: Kvinder til salg – en udstilling på
Arbejdermuseet i København
„Denne udstilling skal være et moderne samtidsbillede
af debatten om de prostituerede,“ lød maleren John
Kørners ord, da Arbejdermuseet den 26. august åbnede
sin udstilling „Fanget bag åbne døre“ med særudstilling af John Kørner. Baggrunden for hans initiativ med
udstillingen er blandt andet „ved selvsyn at have observeret de prostituerede på Vesterbro i København,
hvor østeuropæiske kvinder „trækker“ uden for de nye
restaurationer og gallerier i Kødbyen.“
John Kørners del af udstillingen består af en række
store, meget stærke nye malerier, som ikke kan undgå
at ramme tilskueren med deres utrolige farve- og motivmæssige intensitet. Hertil kommer museets egen del
af udstillingen, som med titlen „Fanget bag åbne døre“
er en dokumentation af problematikken omkring menneskehandel og prostitution i ind- og udland.
Udstillingen kan ses på Arbejdermuseet i Rømersgade i København indtil den 29. december. Til udstillingen er også udarbejdet et undervisningsmateriale,
som kan læses eller downloades under fanebladet
„Skoletjenesten“ fra www.arbejdermuseet.dk
Fra Nyt om Arbejdermuseet 2011/3

Kvinderepræsentationen i Rwandas parlament er verdens højeste
Med 56,3 procent kvinder i parlamentet topper
Rwanda på verdensplan. Ikke mindst den grundlov,
som landet vedtog i 1994 efter folkemordet, har gjort
Rwanda til et kønspolitisk foregangsland, hvor for
eksempel 41 procent af landets virksomheder ifølge
Den Afrikanske Udviklingsbank ejes af kvinder.
Her i Danmark er situationen efter valget den 15.
september, at kvinderepræsentationen i Folketinget
gik fra 37,9 % til 38,8 %, altså en lille stigning. Dermed ser statistikken for kvinder i parlamentet i øvrigt
sådan ud:
Rwanda 56,3 %
Sverige 45,0 %
Sydafrika 44,5 %
Cuba 43,2 %
Island 42,9 %
Finland 40,0 %
Norge 39,6 %
Belgien/Holland 39,3 %
Mozambique 39,2 %
Danmark 38,8 %
Angola 38,8 %
Udvikling juni/juli 2011 og www.kvinfo.dk
Danmarks placering i denne statistik kan nok give
stof til eftertanke. Som et à propos afsluttes Kort Nyt
derfor med et citat af Erica Jong, den amerikanske
forfatter og feminist, som talte i København ved et 8.
marts-arrangement i år:
„Kvinder er fødte ledere, fordi de er så diplomatiske. Igennem børneopdragelse lærer mange kvinder
at blive så gode forhandlere, at de lige så godt kunne
stå for en fredsforhandling i Mellemøsten. Det er derfor, det skulle være bedstemødre, der styrede verden.
De ved virkelig, hvad det vil sige at gå på kompromis.“
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Afghanske asylansøgere demonstrerede den 10.11. foran Christiansborg i København. Ca. 300 mænd,
kvinder og børn var mødt op fra
asyllejrene Auderød, Avnstrup,
Sandholm og Sigerslev med appel
om overholdelse af menneskerettighederne og en retfærdig
asylbehandling, herunder hastebehandling af det mest udsatte
asylansøgeres sager. Kvindefredsligaen deltog også sammen med
Bedsteforældre for Asyl.

Kalender 2012
23.1. kl. 19.30. Kvinders situation efter krigene i Afghanistan og Irak. Oplæg ved Annelise Ebbe,
tidligere præsident for WILPF. Resen Sognehus, Skive. Arr.: Kvindefredsligaens Skivekreds
28.1. kl. 9.30. - 16.00. Hovedstyrelsesmøde. Dagsorden og sted kommer på hjemmesiden www.wilpf.dk
8.3. Kvindernes internationale Kampdag. Kvindefredsligaen er medarrangør ved 8. marts initiativets demonstration i København samt ved den efterfølgende fest. Se www.8marts.dk.
10.3. kl. 13. Stærke kvinder i Palæstina. Oplæg om opbygning af diabetesprogram omkring kvinder samt
om den generelle situation i landet ved dr. med. Jørn Nerup, udsendt gennem flere år af Folkekirkens
Nødhjælp. Derefter kulturelle indslag. Resen Sognehus. Arr.: Kvindefredsligaens Skivekreds i samarbejde
om „Kultur på Tværs“ i anledning af Kvindernes internationale Kampdag
21.3. FN´s racismedag.
21.3. kl. 19. Generalforsamling i Kvindefredsligaens Skivekreds.
Resen Sognehus. Efter generalforsamlingen fokus på racisme.
24.4. Landsmøde i Kvindefredsligaenvi. Tid og sted kommer på hjemmesiden www.wilpf.dk
26.4. kl. 19.30. Med hjertet i Afrika. Sundhedsplejerske Anni Fjord fortæller om sit arbejde
med HIV og AIDS i en flygtningelejr. Resen Sognehus. Arr.: Kvindefredsligaens Skivekreds.
Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden kl. 16.30 – 17. i København.
Se nærmere om tema og sted www.kvinderisort.dk
Bedsteforældre for Asyl demonstrerer hver søndag foran ét af de tre asylcentre: Avnstrup, Kongelunden og
Sandholm. Se demonstrationsplanen på www.bedsteforaeldreforasyl.dk
Bedsteforældre for Asyl – Fyn demonstrerer en gang om måneden kl. 11-12 på Grønttorvet i Odense. Se
www.bedsteforaeldreforasyl.dk

