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PALÆSTINA
Den glemte konflikt
I Kvinde til Kvinde har vi som princip,
at vi kun støtter projekter som vi har
personligt kendskab til.

Palestinian Working
Women’s Society
for Development
(PWWSD)
PWWSD søger gennem sit arbejde at
forankre værdier som lighed og demokrati, og for gennem deres programmer at bekæmpe forskelsbehandling
af kvinder og fremme positive og sociale ændringer.
PWWSD fortsætter sine bestræbelser
på at opretholde balancen mellem
dagsordenen for fred og sikkerhed på
den ene side og dagsordenen for social lighed og menneskerettighederne
på den anden.
Fundamentet for arbejdet baserer sig
på en alliance mellem græsrødder,
kvindeorganisationer, ungdomsbevægelser og fagforeninger.

PWWSD arbejder med støttegrupper.
Støttegrupperne arbejder med at lære deltagerne nye teknikker til at forebygge kønsbaseret vold.
Gruppens medlemmer lærer, hvordan man
beskytter sig selv både psykisk, fysisk og
følelsesmæssigt, og de lærer forskellige
udtryksteknikker for at forbedre deres
familiemæssige forhold.
Emner, der bliver rejst til diskussion
i grupperne kan fx være:
Psykiske traumer / selvbeskyttelse / psykisk
styrke / tab / mødres accept af deres fysisk
eller psykisk skadede børn.

Efter en en række konsultationer
udtalte en af kvinderne følgende:
»Fra nu af tillader jeg aldrig mere
nogen at drage fordel af min situation; Jeg blev svindlet økonomisk og
blev seksuelt chikaneret. Gennem de
individuelle rådgivningssessioner
lærte jeg at være stærk og at sætte
grænser for andre mennesker.
Jeg lærte ikke at lade dem udnytte
mig i min vanskelige livssituation.
Jeg tog mange forkerte beslutninger
på grund af min mands død, og jeg
tog dårlige beslutninger.
Jeg blev helt knust. Men nu føler jeg
mig stærk nok til at komme videre og
møde livets vanskeligheder, jeg fandt
min selvtillid og min sikre plads.«

USAs Israelpolitik
Efter at præsident Trump har anerkendt
Israel som ‘hovedlandet’ og USA har flyttet
sin ambassade til Jerusalem, er situationen
for palæstinensiske kvinder yderligere forværret.
Kvinder og børn
Volden mod kvinder og børn er øget, 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 kvinderne
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.
Solidaritet med de palæstinensiske kvinder
Gennem en donation, stor eller lille, får du
her muligheden for at vise din solidaritet
med de palæstinensiske kvinder, og vi ved
at det er en kæmpe opmuntring for dem at
opleve, at de ikke er glemt af omverdenen.
Samtidig styrker det PWWSD i troen på
værdien af deres arbejde.

Bankoverførsel
1551 0679070
eller
Mobilepay 90630

Kvindernes
Internationale Liga
for Fred og Frihed
Kvindefredsligaen
er den danske afdeling af

WILPF
WOMENS INTERNATIONAL
LEAGUE FOR
PEACE AND FREEDOM

Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er uafhængig af
politiske og religiøse tilhørsforhold
og interesser.
Arbejdet i den danske afdeling foregår i overensstemmelse med organisationens internationale vedtægter og
beslutninger.

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

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 om Kvinder,
Fred og Sikkerhed i krigs og konfliktområder samt efterfølgende resolutioner
om Kvinders reproduktive rettigheder.
– at arbejde for en økonomisk og social
verdensorden, som bygger på bæredygtighed og ikke på økonomisk profit.

Kontakt
Kvindernes Internationale Liga
for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
Tlf. +45 2910 9705
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk

Kvinde til Kvinde er et indsamlingsprojekt i Kvindefredsligaen.
Vi støtter kvindeorganisationer og krisecentre i konflikt- og krigs-områder,
initiativer, som vi har personligt kendskab til, og som ellers risikerer at blive
overset i det internationale fredsarbejde.
Støtten ydes ud fra grundtankerne i FN´s
Sikkerhedsråds resolution 1325 om
Kvinder, Fred og Sikkerhed. Resolutionen understreger, at kvinder lider uforholdsmæssigt under krig og konflikt,
men at kvinder samtidig er en særlig
ressource ved konfliktløsning og
demokratiopbygning.
I 1995 – 2017 har vi støttet kvindeorganisationer og krisecentre, som opstod under og efter krigene på Balkan.
Fra 2017 er vores støtte gået til kvinder
i Palæstina. Med de mange nye brændpunkter i hele den Mellemøstlige region
er konflikten mellem Israel og Palæstina
forsvundet fra verdens opmærksomhed.
Vores indsamling sigter på at fastholde
opmærksomheden på den ulykkelige
konflikt, som ikke mindst de palæstinenBosættelserne
jord
siske kvinder på
liderPalæstinensisk
under.
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