I Kvinde til Kvinde har vi som princip,
at vi kun støtter projekter som vi har

NYHEDSBREV 2019

Organisationen,
PWWSD har hovedkontor i Ramallah på den besatte Vestbred, og arbejder
både med psykisk og social rådgivning og med at styrke kvinders position
økonomisk og politisk.
Kvinder og børn
Volden mod kvinder og børn øges fortsat, og de mange konflikter medfører
blandt andet begrænset adgang til basale sundhedstilbud som for eksempel
hjælp under graviditet og fødsel.
Kvindernes situation
Den øgede vold styrker de i forvejen patriarkalske strukturer og fastholder
mange kvinder i en undertrykt tilværelse. Derfor inddrager PWWSD også
mænd i deres projekter.
Børnene
For børnene medfører opvæksten under de konfliktfyldte forhold, ofte med
vold i hjemmet, svære angsttilstande og indlæringsproblemer.
En yderligere skærpelse
Efter at præsident Trump har anerkendt Israel som „hovedlandet“ og USA har
flyttet sin ambassade til Jerusalem, er situationen blevet endnu alvorligere for
det palæstinensiske folk.
Solidaritet
Gennem en donation, stor eller lille, får du her muligheden for at vise din
solidaritet med de palæstinensiske kvinder og børn, og vi ved at det er en
kæmpe opmuntring for dem at opleve, at de ikke er glemt af omverdenen.
Samtidig styrker det PWWSD´s vigtige arbejde.
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Vi håber meget på din støtte

Indsamlingen Kvinde til Kvinde fortsætter I 2019 støtten
til den palæstinensiske kvindeorganisation
Palestinian Working Women’s Society for Development
(PWWSD)

KVINDERNES INTERNATIONALE
LIGA FOR FRED OG FRIHED

Vores mål er
- at arbejde for nedrustning og for fredelig løsning
af konflikter som led i arbejdet mod en fredskultur
- at kvinder bliver ligeligt repræsenteret i alle
politiske og humanitære beslutninger
- at styrke kvinders politiske, sociale og
økonomiske position verden over som led i arbejdet
for ligestilling og lige ret
- at alle former for vold mod kvinder ophører,
herunder også seksuel vold i krigszoner
- at udbrede kendskabet til FN’s Sikkerhedsråds
Resolution 1325 samt efterfølgende resolutioner
om Kvinder, Fred og Sikkerhed
- at arbejde for en økonomisk og social
verdensorden, som bygger på bæredygtighed og
ikke på økonomisk profit
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
Tlf. +45 2910 9705
wilpfdk@gmail.com

Se mere på: www.kvindefredsliga.dk

BLIV MEDLEM
Enkeltmedlemmer kr. 330
Arbejdsledige, studerende og pensionister kr. 240

Kvindefredsligaen er den danske afdeling af
WOMENS INTERNATIONAL LEAGUE
FOR PEACE AND FREEDEM, WILPF

