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Kvindecentre for romaer i Serbien
Kvinde til Kvinde-indsamlingen har i de sidste par år koncentreret sig om at støtte kvindecentre for roma-
kvinder i Serbien. Det har der været gode grunde til. Romaerne i Serbien, hvoraf mange er fordrevet fra
krigen i Kosovo, lever under meget hårde betingelser forhadte af den serbiske majoritet og ofte uden identi-
tetspapirer og manglende adgang til basale borgerrettigheder. I sidste Kvinde til Kvinde-nyhedsbrev beskrev
vi, hvordan de hårde betingelser ikke mindst går ud over romakvinderne og deres børn.

  Det er på denne baggrund forståeligt, at nogle af disse mennesker søger beskyttelse i andre lande f.eks. ved
at prøve at få asyl i det danske samfund. Det lykkes desværre uhyre sjældent, men ender i stedet, selv når der
er tale om alvorligt syge ansøgere, med brutale tvangshjemsendelser. I Kvinde til Kvinde har vi haft lejlighed til
at følge nogle af de hjemvendte romaer og kan konstatere, at de ofte havner i de samme ulykkelige forhold,
måske endda værre, end de forlod.

Kamp for romakvindernes rettigheder
I sidste nyhedsbrev fortalte vi desuden om centret for romakvinder, Osvic, i byen Nis i det sydlige Serbien, som
vi har støttet via vores indsamling. Siden har det også været muligt at støtte et romakvindecenter i Novi Becej i
den nordlige provins Vojvodina, hvor man arbejder for at styrke romakvinderne ved at udbrede kendskabet til
deres rettigheder både som kvinder og som tilhørende en minoritetsgruppe. Samtidig arbejdes der praktisk i
centret ved at støtte kvinderne f.eks. som bisiddere ved møder med myndighederne og ved telefonrådgivning på
både serbisk, ungarsk og romani.

  Det er et sejt arbejde, idet de frivillige aktivister er oppe mod det ultranationalistiske serbiske samfund med
den serbisk ortodokse kirke som en destruktiv normsætter, der både modarbejder kvindesag og minoritets-
gruppers rettigheder. Heller ikke romakvindernes egne mænd er altid lige positive over for centrenes kamp for
deres koners og døtres rettigheder. Alligevel oplever centret i Novi Becej, at deres anstrengelser bærer frugt.
Det lykkes trods alt at gøre sig gældende overfor myndigheder og lokale politikere, og flere romakvinder får
efterhånden mere selvtillid og inspiration til at kæmpe for forbedring af deres situation.

Centre for romakvinder og den serbiske kvindebevægelse
Både centret i Nis og centret i Novi Becej er en del af et omfattende netværk af andre kvindekrisecentre i
Serbien, der igen er en del af den serbiske kvindebevægelse. Aktivisterne ved romacentrene understreger, hvor
vigtigt den gensidige inspiration de forskellige kvindegrupper indbyrdes er, og hvor meget international anerken-
delse og støtte - herunder donationerne fra Kvinde til Kvinde-indsamlingen - betyder for deres mod på at
fortsætte.

  Vi skal med dette nyhedsbrev overbringe en stor tak fra de to romakvindecentre, og samtidig vil vi fra Kvinde
til Kvinde på ny appellere om støtte til dette vigtige kvindepolitiske arbejde, der sigter mod hjælp til selvhjælp for
romakvinderne i Serbien.
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