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Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed (KILFF) er den dan-
ske sektion af Women’s International
League for Peace and Freedom
(WILPF).

Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er uafhængig af poli-
tiske og religiøse tilhørsforhold og
interesser.

Arbejdet i den danske sektion fore-
går i overensstemmelse med organi-
sationens internationale vedtægter
og beslutninger vedtaget af kongres-
sen og den internationale hovedsty-
relse.

Vores vision er at fremme strukturel-
le ændringer af samfundet, der skal
gøre det muligt at opnå social, øko-
nomisk og politisk lighed for alle u-
den diskrimination på grund af alder,
køn, race, religion, seksuelt tilhørs-
forhold eller andet, og at fremme en
udvikling fra en patriarkalsk krigs-
kultur til en feministisk fredskultur.

I Afghanistan er det at dræbe en kvinde som at dræbe en fugl.

Sådan skriver den kvindelige afghanske parlamentariker Malalai Joya
i sin selvbiografi Min lykkes fjender.

Hvor er den beskyttelse af de afghanske kvinder, som NATO, herunder
Danmark, påstår at føre krig for? Og hvor er inddragelsen af kvinder-
nes erfaringer og ekspertise i forsøgene på at genopbygge landet?

Krigen mod Afghanistan går nu ind i sit 10. år uden udsigt til en frede-
lig afslutning. Tværtimod - USA optrapper sine angreb med de nådes-
løse dronefly - med øget destruktion og død til følge.

Omkring trefjerdedele af ofrene er børn, kvinder og gamle, og flygt-
ningestrømmene ud af landet vokser.

Krig avler terror. En langsigtet fred med en demokratisk samfundsud-
vikling kan ikke påtvinges udefra med våben.  Freden kan kun opbyg-
ges, når alle implicerede i landet involveres.  Som krigsførende nation
er Danmark forpligtet af FN´s Sikkerhedsråds resolution 1325 om
Kvinder, Fred og Sikkerhed, der pålægger medlemsstaterne at inddrage
kvinder på alle niveauer i fredsprocessen.

Styrk kvindernes stemmer - herunder den afghanske kvindeorganisa-
tion RAWA, som igennem 30 år har arbejdet med at oprette skoler i
Afghanistan.
 
Ved demonstrationerne i november og december har Kvinder i Sort
uddelt løbesedler med ovenstående tekst for at sætte fokus på situatio-
nen for Afghanistans kvinder og for at minde om, at kampen for kvin-
ders frihed og rettigheder var et af George W. Bush’s - og dermed også
Danmarks og øvrige USA-tro landes - hovedargumenter for invasio-
nen i Afghanistan.

I dette nummer af fred & frihed har vi valgt også at have
Afghanistans kvinder som hovedtema. Dels med Lisbeth Algreens ar-
tikel Afghanistans modigste kvinde om Malalai Joyas bog „ Min lyk-
kes fjender“, som giver et rystende indblik i, hvad det koster modige
kvinder at stille op i politik for kvinders frihed og rettigheder, dels
med Gør soldater i Afghanistan en positiv forskel? af Annelise Ebbe,
et oplæg holdt på konference i Tallin i november om Kvinder, fred og
sikkerhed.

FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikker-
hed er et gennemgående tema i Kvindefredsligaens arbejde. I disse år
bruges 1325 i høj grad politisk som argument for at få flere kvinder
ind i militær og politi, hvilket aldrig kan være løsningen for at skabe
fred i verden.

Krigen i Afghanistan koster alene USA 10 milliarder dollars om
måneden (Sveriges Radio SR1 Aktuellt 19.11.10), hvilket svarer til
omkring 56,3 milliarder danske kroner månedligt. Hvad kunne der
ikke opnås, hvis de astronomiske militære udgifter i stedet blev inve-
steret i en genopbygning af det afghanske civilsamfund og dermed
også til en sikring af rettigheder og tryghed for Afghanistans kvinder
og børn.

Redaktionen
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AFGHANISTANS MODIGSTE KVINDE

Da Malalai var fire år måtte familien flygte, og de næ-
ste mange år levede de en stor del af tiden i flygtnin-
gelejre først i Iran, hvor de blev genforenet med faren,
og senere i Pakistan, hvor Malalai som syvårig kom i
skole for første gang. Det var en stor kostskole med
både drenge og piger. Skolen blev støttet af RAWA-
(Den Revolutionære Sammenslutning Af Afghanske
Kvinder www.rawa.org), som kæmpede for kvinders
rettigheder og mod Sovjets besættelse. Malalai blev
tidligt påvirket af farens politiske kamp, og som gan-
ske ung begyndte hun i al hemmelighed at undervise

Min lykkes fjender er titlen på en bog af den afghan-
ske forfatter Malalai Joya, som siden sin pure ungdom
har kæmpet med livet som indsats for afghanske kvin-
ders rettigheder. Titlen er en lettere omskrivning af
danske Eva Mulvads dokumentarfilm Vores Lykkes
Fjender.

Af Lisbeth Algreen

Støv i verdens øjne
„Sandheden om Afghanistan er blevet skjult bag et
røgslør af ord og billeder, der omhyggeligt er konstru-
eret af USA og dets allierede i NATO … når først Tale-
ban var fordrevet fra magten, ville retfærdigheden
vende tilbage til mit land. Afghanske kvinder som mig,
der stemmer og stiller op til valg, er blevet brugt som
bevis på, at USA har bragt demokrati og kvinderettig-
heder til Afghanistan.

Men det er alt sammen en løgn – støv i verdens
øjne.“

Sådan skriver forfatteren, Malalai Joya i sin bog: Min
lykkes fjender. Med udgangspunkt i sit eget liv fortæl-
ler hun om sin kamp for de fattige, for kvinders rettig-
heder og for ægte demokrati i Afghanistan. Malalai
Joya siger om sig selv, at hun er „social aktivist“ –
ikke politiker.

Malalai Joya er født i det vestlige Afghanistan som
den næstældste af ti børn. Hun er som mange andre
afghanske piger opkaldt efter en modig kvindelig fri-
hedskæmper som faldt i et stort slag i 1880 ved Mai-
wand i Den Anden Anglo-Afghanske Uafhængigheds-
krig, sammen med næsten 3000 andre afghanere. Ef-
ternavnet Joya er et dæknavn, som hun tog senere af
hensyn til familiens sikkerhed. Joya er navnet på en
afghansk digter, der ligeledes blev dræbt i kampen
mod uretfærdighed og for demokrati i begyndelsen af
det 20. århundrede.

Malalai Joyas far blev tidligt politisk aktiv i kampen
mod landets skiftende herrer, og han sluttede sig til
mujahedin, der bekæmpede den sovjetiske invasion.
Som så mange andre i krigshærgede områder i verden,
trådte han en dag på en landmine og fik amputeret det
ene ben. Senere måtte han flygte ud af landet, og han
var fraværende de første år af Malalais liv.
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afghanske piger og kvinder i lejrene. Da familien
vendte tilbage til Afghanistan etablerede hun hemme-
lige skoler, som Taleban gjorde alt for at afsløre. Se-
nere oprettede hun også en sundhedsklinik samtidig
med, at hun rejste rundt og holdt taler, så hun levede
allerede den gang livet farligt.

I Afghanistan er det at dræbe en kvinde det
samme som at dræbe en fugl

afghansk ordsprog
De fleste af os vesterlændinge kender kun lidt til
Afghanistans historie. Vi kender til Sovjets besættelse
og Talebans hærgen, og vi har fået den opfattelse, at
kvindeundertrykkelsen og brutaliteten over for befolk-
ningen er kommet med Taleban. Men Taleban tog
magten i 1995, og allerede i 1992 kom „Forordninger
om kvinders slør“, som fastslog, at „en kvinde, der er
modstander af sløret, er en vantro, og en kvinde uden
slør er utugtig.“

„Mere støv i verdens øjne (…) udbredt af krigsher-
rerne i Hamid Karzais amerikanskstøttede, såkaldt de-
mokratiske regering“ siger Malalai Joya. „I virkelig-
heden blev nogle af de værste grusomheder i vores ny-
ere historie begået under borgerkrigen i 1990´erne af
de mænd, der nu sidder ved magten.“

Forordninger om kvinders slør:
Sløret skal dække hele kroppen
Kvinders klædedragt må ikke være tynd
Kvinders klædedragt må ikke være pyntet eller far-
vestrålende
Kvinders klædedragt må ikke være stramtsiddende,
så man bemærker anstødelige kropsdele, og sløret
må ikke være tyndt
Kvinder må ikke parfumere sig. Hvis en parfumeret
kvinde går forbi en gruppe mænd, skal hun betrag-
tes som en utugtig kvinde
Kvinders klædedragt må ikke ligne mænds klæde-
dragt.

Endvidere
Muslimske kvinders tøj må ikke ligne ikke-muslim-
ske kvinders tøj
Deres fodsmykker må ikke frembringe lyde
De må ikke gå med tøj, der frembringer lyde
De må ikke gå midt på gaden
De må ikke forlade deres hjem uden deres mands
tilladelse
De må ikke tale med fremmede mænd
Hvis det er nødvendigt at tale, skal de tale med
dæmpet stemme og uden latter
De må ikke se på fremmede
De må ikke omgås fremmede.

I de fleste områder af Afghanistan måtte kvinder iføre

sig burka af frygt for at blive kidnappet, voldtaget og
myrdet.

Hvordan kan man fange tigerunger uden at trænge
ind i tigerens hule?

afghansk ordsprog
Det første parlamentsvalg i 35 år fandt sted den 18.
september 2005. Det var første gang, kvinder fik mu-
lighed for at stille op til parlamentet, og Malalai Joya
meldte sig som kandidat. Ikke fordi hun opfattede sig
selv som politiker eller fordi, hun havde illusioner om
at få vedtaget love til gavn for befolkningen, men i
håb om, at hun kunne udstille demokratiet som det
svindelnummer, det er, og få mulighed for at tale mod
vold og fattigdom, for kvinders rettigheder, afsløre
korruptionen og kræve, at krigsherrerne blev retsfor-
fulgt for krigsforbrydelser – kort sagt for retfærdighed
for det afghanske folk. Mange af hendes tilhængere og
venner var betænkelige, dels fordi de mente, det ville
være farligt for hende, dels fordi hendes deltagelse
ville blive taget til indtægt af regeringen og dermed af
USA og NATO som bevis på, at der var ægte demo-
krati i Afghanistan. Men Malalai Joya holdt fast i sin
beslutning. Det var store planer for en enlig, ung kvin-
de, men hun blev valgt og vovede sig dermed helt ind
i tigerens hule.

Hendes tid i parlamentet blev vanskelig og kort.
Hun fortæller selv: „Allerførste gang jeg talte i par-
lamentet, blev min mikrofon slukket, en praksis jeg
snart skulle vænne mig til. (…) Da jeg omsider fik
ordet, begyndte jeg sådan: „Må jeg kondolere over
for det afghanske folk  (…)“ Jeg var næppe kommet
i gang med at opregne de punkter, der bekymrede
mig i forbindelse med parlamentets procedurer og
sammensætning, da der blev slukket for mikrofonen.
Der lød råb fra andre medlemmer, som fordømte
mig, og der opstod en mindre pause, indtil alle var
faldet til ro, og ordenen var genoprettet. Jeg fik ikke
lov til at genoptage mine indledende bemærkninger,
og i løbet af de to år, jeg har siddet i denne folke-
valgte forsamling, har jeg ikke fået mulighed for at
tale en eneste gang, uden at nogen har slukket for
min mikrofon.“

Efter skarpe udfald mod regeringen blev hun suspen-
deret fra parlamentet. Seks kvindelige modtagere af
Nobels fredspris udtalte i den anledning bl.a.:

„… Vi lovpriser dette mod og opfordrer til, at Joya
genindsættes i Afghanistans nationale parlament …
Ligesom vores søster, Aun San Kyi, er Joya et forbil-
lede for alle kvinder, som stræber efter at gøre verden
mere retfærdig.“
Shirin Abadi, Jody Williams, Wangari Maathai,
Rigoberta Menchu, Betty Williams og Mairead Maguire.
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Den gule hund er bror til den røde hund
afghansk ordsprog

Suspenderingen kunne ikke stoppe Malalai Joyas
kamp for retfærdighed. Til trods for, at hun nu er nødt
til at være under stadig beskyttelse, fortsætter hun
med at anklage den siddende regering, som hovedsa-
gelig består af vestligt støttede krigsherrer. Hun lever i
konstant livsfare, men rejser verden rundt skjult under
burkaen og fortæller om Afghanistans problemer og
lidelser og mod Vestens besættelse af landet.

Fra besættelsesmagternes side var krigen fra begyn-
delsen begrundet med et ønske om at indføre demo-
krati og fælde Taleban. Det sidste kunne begrundes,
men at man bagefter bruger de korrupte og kriminelle
mujahedin-krigsherrer fra borgerkrigens tid som for-
bundsfæller er rystende for alle retfærdighedselskende
afghanere. Senere blev terrorbekæmpelsen generelt
brugt som begrundelse for besættelsesmagternes for-
bliven i landet. Men at tro, at man bekæmper terror
med bomber, der også rammer civilbefolkningen, er i
bedste fald naivt. Vi får et godt indblik i Afghanistans
historie i de seneste hundrede år med stadige krige og
dertilhørende tab af menneskeliv, med undertrykkelse
af især kvinder og med elendighed og fattigdom for
hele befolkningen.

Bogen er fuld af navne og begivenheder, som godt
kan gøre en dansk læser lidt svimmel, men det er

sundt og tragisk at se Afghanistans nyere historie og
situationen i dag fra en modig kvindes synspunkt som
modvægt til vestlige mediers opfattelse af „fremskrid-
tene“ for den afghanske befolkning. Malalai Joyas for-
tælling ud fra egne erfaringer giver læseren mulighed
for en mere nuanceret forståelse for Afghanistans si-
tuation i dag.

Som deltagere i besættelsen af Afghanistan har vi som
danskere pligt til at sætte os bedre ind i landets situa-
tion, og det giver bogen os mulighed for. Hvordan kan
man nogen sinde tro, at demokrati og anstændige livs-
vilkår kan indføres med våben?

„ Jeg ønsker at leve længe nok til at se mit folk blive
stærkt og frit“, siger Malalai Joya.

Malalai Joya: Min Lykkes Fjender
i samarbejde med Derric O´Keefe.
Oversat af Annemette Goldberg
Forlaget Verve, 335 sider

Eva Mulvad: Enemies of Happiness
Vores lykkes fjender
Dansk dokumentarfilm 2006, 59 min.
Bastard Film

Malalai Joya (th) med sin sekretær og en anden kandidat til valget i 2005.
 

Pressefoto af Zillah Bowes til filmen Vores lykkes fjender
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Gør soldater i
Afghanistan en
positiv forskel?
Der er stor diskussion om hvordan man skal forholde
sig til de mange tropper i Afghanistan. Mange afghan-
ske kvinder mener de skal ud, at de snarere forværrer
tilværelsen end forbedrer den for Afghanistans kvin-
der.

Af Annelise Ebbe,
international præsident, WILPF

Den 11. - 12. november deltog jeg i en konference i
Tallinn med titlen Kvinder, fred og sikkerhed – det af-
ghanske synspunkt. Konferencen var arrangeret af det
estiske udenrigsministerium i samarbejde med en
NATO-relateret ngo.

Der var tre paneler, og for at give et indtryk af, hvil-
ken type konference det var, vil jeg nævne et par af de
andre talere: Urmas Paet, den estiske udenrigsmini-
ster; Elisabeth Rehn, tidligere finsk forsvarsminister
med speciale i FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325
om Kvinder, Fred og Sikkerhed; Meelis Kiili, brigade-
general fra Det Baltiske Forsvarskollegium, Stefanie
Babst, NATO-generalskeretær, Anders Fogh Rasmus-
sens højre hånd og højest placerede kvinde i NATO.

Jeg var inviteret som præsident for Women’s Inter-
national League for Peace and Freedom, men nok så
meget på grund af mine i denne sammenhæng stærkt
provokerende synspunkter. Nedenstående er i store
træk, hvad jeg kunne nå at sige på den korte tid, vi
hver især havde til rådighed.

Køn og soldater – køn og flygtninge
I enhver given hær er 90 procent af soldaterne mænd,
mens 80 procent af personerne i enhver given flygt-
ningelejr er kvinder. Et perspektiv på køn og krig så-
vel som et perspektiv på køn og flygtninge må baseres
på disse kendsgerninger.

Disse kendsgerninger siger noget om vore dages
kønsroller. Gode egenskaber som styrke og ære knyt-
tes til mænd og bliver deformeret til redskaber for
vold og dominans. Gode kvaliteter som ømhed og om-
sorg knyttes til kvinder og bliver deformeret til tegn
på underkastelse.

Analyser af kønsroller under væbnede konflikter
sætter fokus på forskellene mellem kvinder og mænd
hvad angår deres ’kønnede’ virksomhed, deres behov,
deres køb af og kontrol over ressourcer og deres ad-
gang til beslutningsprocesserne efter en krig.

Mange væbnede konflikter har medført at et stort

antal familier har en kvinde ved roret, fordi manden er
indkaldt til militærtjeneste, tilbageholdt, fordrevet,
forsvundet eller død. Kvinder må i den situation natur-
ligvis påtage sig et større ansvar for børnene og det
nære samfund, når manden i familien er forsvundet.
Kvinder bliver familiens overhoved, de bliver forsør-
gere og overtager allehånde ansvarsområder, er aktive
uden for hjemmet og tager sig af syge, sårede og gam-
le under meget barske forhold.

Den omstændighed at mange mænd er fraværende,
gør at de kvinder og børn som er tilbage bliver utryg-
ge. Denne følelse af utryghed og frygt for at blive an-
grebet får mange kvinder og børn til at flygte, og det
er en af grundene til at denne gruppe udgør 80 procent
af verdens flygtninge og internt fordrevne.

Kvinder i Afghanistan
Med hensyn til gennemførelsen af 1325 taler man om
1) kvinders deltagelse – ’participation’, 2) forebyg-
gelse af krig – ’prevention’ og 3) beskyttelse af kvin-
der – ’protection’. På et seminar i marts arrangeret
bl.a. af WILPF om ’beskyttelsesdelen’, traf jeg i Ge-
nève en afghansk kvinde, Selay Ghaffar, der arbejder
for Humanitarian Assistance for the Women and Chil-
dren of Afghanistan. Hun arbejder med flygtninge og
internt fordrevne i Afghanistan, og de er – som navnet
på organisationen også siger – næsten alle kvinder og
børn. Hun sagde at den eneste vej til fred, vejen til be-
skyttelse af kvinder, vejen til kvinders inddragelse i
fredsprocesserne på alle niveauer, såvel som vejen til
udvikling i Afghanistan går gennem tilbagetrækning
af alle tropper fra Afghanistan.

På samme seminar var der en kvinde fra EU, der
talte om at sende EU fredsbevarende tropper til Af-
ghanistan. Allerede ved den udmelding blev jeg lidt
forvirret: Hvorfor konkurrere med FN som er indbe-
grebet af en international, fredsbevarende organisa-
tion? Hvis man vil have fredsbevarende tropper – og
jeg er enig i at krigen i Afghanistan skal stoppes med
et internationalt engagement – er det en dårlig idé at
bruge almindelige militære strukturer, ISAF, NATO
og hære fra EU (om end pludselig forklædt som freds-
bevarere). Det vi må kræve er FN fredsbevarende
tropper med blå hjelme, fredsbevarende tropper fra
lande der ikke har været involveret i krigen og helst
fredsbevarende tropper fra islamiske lande.

Selay Ghaffar, den afghanske kvinde der arbejder
med flygtninge, var meget tydelig: ”Militæret hjælper
ikke. Få soldaterne ud!” Helt på linje med den mel-
ding har jeg fået e-mails fra kvinder i Afghanistan
som har bedt mig lægge pres på ’min’ regering for at
få den til at trække de danske soldater hjem. Budska-
bet har været meget klart: ”Vi – kvinder i Afghanistan
– har fjender nok. Træk de udenlandske soldater
hjem!”

Der er tale om kvinder som står midt i konflikten,



8

og som har en meget sikker holdning til hvad der skal
til for at stoppe krigen. Jeg tror bestemt de har ret, og
jeg synes det er meget forkert at sidde deres syns-
punkter overhørig.

Det danske engagement
I Danmark er der opbakning til soldaterne angiveligt
fordi de mange tab ikke skal være ’forgæves’, en me-
get besynderlig logik.

En anden argumentation har jeg hørt fra Anne-Ca-
thrine Riebnitzsky, en dansk soldat der har været i
Helmand i 18 måneder. Hun er bestemt ikke enig med
mig i at soldaterne skal ud. Hun føler selv at hun har
gjort en forskel for kvinderne i Helmand som havde
brug for den støtte, hun kunne give. Hun kan have ret
– som sådan – eller ret i dette specielle tilfælde og i
dette område af landet. Men man kan ikke bygge en
politik på hvad ét individ gør, føler eller mener.

Personligt mener jeg ikke man kan løse konflikter
med krig, med våben, og hvis vi går tilbage til at 90
procent af enhver given hær er mænd, vil jeg tilføje at
jeg ikke mener at det har ændret hærene i verden at
der er kommet flere kvinder, og det vil det heller ikke
gøre i fremtiden. Kvinderne tilpasser sig militæret
som er et meget magtfuldt patriarkat, en ekstrem pa-
triarkalsk struktur som kvinder bliver opslugt af.
Kvinderne ændrer ikke hæren, hæren ændrer kvin-
derne.

Taleban og frihedsrettighederne
Barbara Stocking, lederen af den engelske bistands-
organisation Oxfam, skrev i The Guardian i september
i år: ”Det er ikke kun Taleban der har prøvet at be-
grænse frihedsrettighederne i Afghanistan; mange af
de mere ekstremistiske elementer i regeringen har og-
så gjort det. Med valgene senere i denne måned bliver
det kritisk at sikre at kvinder stadig kommer til at spil-
le en aktiv og ligeværdig rolle i regeringen. Nogle
mennesker har forsøgt at forsikre mig at grundlaget
for forfatningen der giver lige rettigheder til kvinder,
er en forudsætning for fredsforhandlinger. Men forfat-
ningen er ingen garanti. Der skal endnu en rådsfor-
samling eller en Loya Jirga til at revidere den.”

Barbara Stocking skrev dette før valget, men jeg
har taget citatet med, fordi jeg synes Stocking har en
vigtig pointe: Hvad er forudsætningerne for fredsfor-
handlinger? Og fra hvis perspektiv? Og hvordan stiller
vi os til valgfusk, som der var både ved dette og for-
rige valg, også valgfusk der gør valgkampen umulig
for nogle (især kvinder) og udelukker bestemte kvin-
der fra parlamentet? Der er mange spørgsmålstegn her.

Hvem kan løse problemerne?
Det er min opfattelse at det kun er det afghanske folk
selv der kan løse problemerne, men naturligvis ikke
uden den hjælp de beder om udefra. Her er der des-

værre rapporteret en række fiaskoer fra det internatio-
nale samfunds side, f.eks. mangel på konsekvens i
udviklingsstøtten og mangel på opfølgning fra lande
Afghanistan samarbejder med.

Efter min mening er det bedste forsvar udvikling i
Afghanistan, og varig fred kan ikke sikres gennem
vold. Afghanistans fremtid må sikres gennem det af-
ghanske folks egne ønsker og håb, og der må i det
lange løb lægges flere kræfter i at opbygge de afghan-
ske institutioner. Også her skal de afghanske kvinder
involveres som en del af en 1325-proces.

Hvis kvinder skal involveres og 1325
implementeres, og der skal sættes skub i udviklingen,
må der være større gennemsigtighed og større ansvar-
lighed fra regeringens side, men også fra donorers og
fra det afghanske civilsamfunds side.

Det vil også kræve en massiv indsats på det lokale
niveau at sikre at afghanerne – og her taler jeg mest
om kvinderne – får det de behøver fra det offentlige.
Et stærkt partnerskab med ngo’er er også nødvendigt,
specielt fordi de lige nu er de eneste der er i stand til
at håndtere det der foregår på det lokale niveau.

Implementering af 1325
Der er mange der er opmærksomme på de problemer
der er dels med implementering af 1325, dels med at
få lige rettigheder for kvinder og mænd i Afghanistan.
Det internationale samfund skal først og fremmest lyt-
te til de afghanske kvinder. Malalai Joya er en stærk –
og i nogle kredse stærkt udskældt – fortaler for de af-
ghanske kvinder. Hun har taget meget klar stilling til,
hvad ’besættelsen’ har betydet for de afghanske kvin-
der. Citatet nedenfor er fra bogen Min lykkes fjender,
og det er taget fra en tale hun holdt efter at have mod-
taget en international menneskerettighedspris:

”Skønt myndighederne i mit land på enhver mulig
måde har forsøgt at forhindre at jeg skulle mødes med
jer i dag, står jeg her nu, og jeg modtager denne pris
på vegne af de undertrykte, afghanske kvinder som
ikke selv har mulighed for at tale deres sag. Men de er
tapre og kæmper for deres rettigheder. I har givet
denne pris til datteren af et land der i demokratiets,
fredens og menneskerettighedernes navn blev bombet
gennem syv år af USA og dets allierede. Men i dag er
vi lige så langt fra at opnå disse værdier og grundlæg-
gende menneskelige behov som vi var det i 2001. Jeg
tilegner denne pris til mit forrådte folk som slet ikke er
blevet befriet ... Jeg vil gerne fortælle alle forsvarere
af menneskerettigheder at det USA-besatte Afghani-
stan stadig er et brændende helvede og en brutal pa-
rodi på demokrati og menneskerettigheder. Desværre
er de værste fjender de nuværende politikere i mit
hjemland.”

Malalai Joya har mange kritikere, og mange er også
uenige med mig i min analyse af hvordan soldaternes
tilstedeværelse influerer på kvindernes liv. Anne-Ca-
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thrine Riebnitzsky mener f.eks. at vi – og ’vi’ er i hen-
des terminologi de danske soldater – gør en positiv
forskel.

Reaktionen på mit indlæg
Ordstyreren for det panel jeg sad i, den estiske ambas-
sadør i Afghanistan, ville ikke opsummere mit indlæg
sådan som han gjorde med indlæggene fra de tre andre
i panelet. Han gik simpelthen voldsomt i rette med
mig, nævnte at det ikke passede, hvad mine afghanske
kontakter havde sagt.

Det var en meget upassende og uforskammet reak-
tion, især fordi jeg ikke fik anledning til at svare.

Efter næste taler som han refererede og roste til
skyerne, så han på mig og tilføjede: ”Og så er det dej-
ligt at høre en der ved, hvad hun taler om!”

Kvindeorganisationernes rolle
Det er min opfattelse at vi – kvindeorganisationer som
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed –
skal støtte kvindegrupper og individuelle kvinder i Af-
ghanistan som i realiteten er de eneste der kan imple-
mentere 1325 i landet.

Ændrer kvinderne hæren eller ændrer hæren kvinderne?
General Mohammadezai Khatool, den ene af to kvindelige
generaler i The Afghan National Army, gik i 1984 under den
sovjetiske invasion ind i hæren, da hun var meget sportsin-
teresseret.
Fra NATO Briefing: Women, Peace and Security, NATO 2010

Kvinderne skal med
– kun sådan sikres

freden for alle

Den 31. oktober var det ti år siden, at FN’s
Sikkerhedsråd tog en historisk beslutning, som for før-
ste gang fastslog kvinders ret til at deltage i freds-
processer på alle niveauer samt i fredsforhandlinger
og i internationale fredsfremmende indsatser. Dette
blev udmøntet i Sikkerhedsrådets Resolution 1325 om
Kvinder, Fred og Sikkerhed. Desuden blev kvinders
behov for beskyttelse under konflikter sat på den sik-
kerhedspolitiske agenda. Dette var et stort fremskridt
for den internationale kvindebevægelse. For at opnå
resultater opfordrede FN hvert eneste land til at lave
en national handlingsplan, og i anledning af 10-års-
dagen for Resolution 1325 præsenterede syv nordiske
organisationer ved et nordisk møde i Stockholm 6. ok-
tober resultatet af en undersøgelse, som sammenligner
de nordiske landes handlingsplaner. Resultatet er des-
værre ikke opløftende. De nationale handlingsplaner
savner både tidsplaner og budgetter, og der er ikke
mange muligheder for at følge op på, hvad der gøres,
eller for at se hvem der er ansvarlig for hvad.

Sikkerhedsrådets Resolution 1325 har som overordnet
mål at øge kvinders deltagelse i og indflydelse på ar-
bejdet med at forebygge, håndtere og løse konflikter
og at deltage i fredsforhandlinger. Men resolutionen
blev ikke det gennembrud, som mange havde håbet
på. I de fredsforhandlinger som har fundet sted i årene
2000 til 2008 har ifølge FN kun otte procent af delta-
gerne været kvinder.

Et aktuelt eksempel er Afghanistan, hvor mange
landes ledere til stadighed understreger vigtigheden af
at støtte de afghanske kvinder, men ved den store
donorkonference i London i januar i år var der ingen
kvinder med i den officielle afghanske delegation. Det
samme var tilfældet ved den store konference i Kabul
i juli.
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Heller ikke her var repræsentanter for Afghanistans
kvindebevægelse indbudt.

Et andet eksempel er Congo. Til trods for at hele ver-
den ved, hvad der foregår, og til trods for at FN har
næsten 20.000 fredsbevarende soldater i Congo, bli-
ver kvinder fortsat udsat for voldtægter i ufatteligt
omfang. Siden krigen startede, er henimod en halv
million kvinder blevet voldtaget som led i en bevidst
krigsstrategi.

Vi ved, at moderne krigsførelse i dag først og frem-
mest rammer civilbefolkningen, og at volden først og
fremmest er rettet mod kvinder og børn. Systematiske
voldtægter anvendes som et effektivt masseødelæg-
gelsesvåben. „Det er farligere at være kvinde end at
være soldat i dagens Congo,“ udtalte generalmajor
Patrick Cammaert for nogle år siden, og intet tyder på
at situationen er bedre i dag.

Det er indlysende, at de anstrengelser, som er blevet
gjort i de seneste ti år, ikke er nok. Hvad er det så
nødvendigt at gøre? For at finde ud af, hvad vi i Nor-
den kan bidrage med, har vi nærlæst de fem nordiske
handlingsplaner som de respektive regeringer har
vedtaget som grundlag for deres arbejde med Resolu-
tion 1325. Vi kom frem til, at ingen af handlings-
planerne lever op til intentionerne i Resolution 1325.
Hvis man hverken afsætter penge til det, man vil gen-
nemføre i planen, eller opstiller tidsrammer for, hvor-
når det skal være gennemført, er det svært at nå må-
lene.

„Bedst i klassen“ af de nordiske lande er Finland. Her
er der tydelige mål, prioriteringer og en plan for op-
følgning. Finland har også mere systematisk under-
vejs inddraget det civile samfunds organisationer i
udarbejdelsen af handlingsplanen. For hvert niveau
og aktivitetsområde i planen er der angivet en ansvar-
lig minister, som skal stå til ansvar for hvordan hun/
han har gennemført handlingsplanen inden for sit om-
råde. Der mangler dog tidsrammer og en slutdato for,
hvornår handlingsplanens enkelte dele skal være gen-
nemført, ligesom der mangler et budget.

Hvis vi i Norden skal nå de mål, som FN har op-
stillet, skal handlingsplanerne nødvendigvis inde-
holde basale ting som budgetter, tidsplaner og opfølg-
ning. Det skal fremgå, hvordan indsatserne skal fi-
nansieres, og hvor mange penge der er afsat. Der bør
også være krav om årlige skriftlige rapporteringer,
som tydeligt viser, hvad der er gjort, og hvilken mini-
ster som har ansvaret for de respektive områder.

Kvinders deltagelse i hele fredsprocessen og kvinders
ret til beskyttelse er en del af selve det at skabe en
langsigtet og holdbar fred. Hvis det kun er mænd som

planlægger flygtningelejre, risikerer man, at brønde
placeres, så kvinder, der henter vand, bliver oplagte
mål for voldtægt. Hvis det kun er mænd som planlæg-
ger, hvor broerne i et samfund skal opbygges efter en
konflikt, risikerer man, at de bygges til lastbiler uden
tanke på, at der skal være plads til kvinder, som går til
fods – kvinder, som er dem, der oftest skal ud for at
købe mad, indsamle og bære brænde til madlavning og
hente vand.

Den indholdsmæssige kerne i Resolution 1325 er, at
kvinder i konflikter skal involveres i de beslutninger,
som drejer sig om freden og om deres sikkerhed. Vi
har ikke råd til ikke at nå et resultat. Det er på høje tid
at smøge ærmerne op. Vi kræver, at de nordiske uden-
rigs- og bistandsministre opdaterer og forbedrer hand-
lingsplanerne, så de kommer til at indeholde:

1. Målbare mål
2. Årlige skriftlige rapporteringer
3. Udspecificerede budgetter

De nordiske lande ses af andre som forbilleder, når det
gælder ligestilling og kvinders rettigheder. Vores rege-
ringer var blandt de første til at præsentere handlings-
planer. I mange lande ser kvindebevægelsen - med ret-
te - op til os i Norden. Derfor er det specielt vigtigt, at
vi fortsætter med at gå forrest og tydeligt prioriterer ar-
bejdet for kvinders sikkerhed rundt omkring i verden.

Resolution 1325 handler ikke om at gøre krigen sikrere
for kvinder, men derimod om at sikre freden for alle.

Underskrevet af
Kvinna till Kvinna, Sverige
Operation 1325, Sverige
WILPF Sweden
Fokus, Norge
Norwegian Church Aid
1325 Network Finland
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
(WILPF), Danmark

Dansk oversættelse ved Ida Harsløf

Ovenstående artikel blev sendt til såvel de relevante
ministre i de nordiske lande som til pressen i anledning
af 10-årsdagen den 31.10.10 for vedtagelsen af FN’s
Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og
Sikkerhed.
Den har efterfølgende været bragt i Göteborgs-Posten
31.10.10.

Danmarks handlingsplan 2008 – 2013 for FN’s
Sikkerhedsråds Resolution 1325 foreligger desværre
kun på engelsk. Den kan findes på www.um.dk eller re-
kvireres fra Kvindefredsligaens kontor.
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Selv var jeg på vej mod Christiansborg Slotsplads for
at optage et radioindslag for min gode ven Arne Han-
sen, der bl.a. driver Frederikshavns Lokalradio med
stor iver og engagement. I lommen brændte min lyd-
optager. Turde jeg nu også at optage Fredsvagten
synge på den anden side af Holmens Kanal? Jeg han-
kede op i mig selv, selvfølgelig turde jeg det. Jeg hav-
de gået sammen med fredsvagterne til den store kli-
mademonstration, mens Arne var her og der og alle
vegne for at optage til sin radio. Jeg vidste, at de var
lige så fredelige, som navnet giver udtryk for, og jeg
tænkte, at de nok ikke ville tage ilde imod mig. Egent-
lig turde jeg ikke rigtig, men jeg havde jo lovet Arne
at lave et lille indslag.

På Christiansborg Slotsplads var der også musik. Her
spillede forsvarets messinginstrumenter, der var man-
ge danske flag, mange uniformer og mange kendte
mennesker. Det officielle Danmark hædrede sine ud-
sendte soldater, levende som døde. Jeg gik på den of-
ficielle side af Holmens Kanal og tog billeder af flag-
alléen, som Fredsvagten havde slået op på fredssiden
af kanalen.

Fredsvagten står trofast dag ud og dag ind foran Chri-
stiansborg Slotsplads med det regnbuefarvede freds-
flag i en stille protest mod Danmarks militærdelta-
gelse først i Irak og senere i Afghanistan. Den 5. sep-
tember må de ikke stå der, der er de forvist til den an-
den side af kanalen, men det hindrer dem ikke i at
markere fredens budskab. I år på den anden officielle
flagdag, havde de rejst en flot flagallé. Jeg kunne se,
at det var en lille sluttet flok af fredsaktivister, der

En personlig beretning af Tanja Knudsen,
gymnasielærer, Frederikshavn

Udsigt til den officielle flagdag 5.9.10 fra
den fredelige side af Holmens Kanal

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå,
som før ved forårstide.

Sådan starter Otto Mortensen sin smukke sensommer-
vise fra 1949. I denne vise hyldes livet, især det liv,
som bærer frugt. Og himlen var i sandhed blå søndag
den 5. september. København var et mylder af liv:
glade stemmer, smilende ansigter og muntre toner fra
gadens musikanter udgjorde i sig selv en sensommer-
vise. Hvilken smuk søndag. For langt de fleste en helt
almindelig septemberdag, hvor man benyttede mulig-
heden for at lade benene brune måske for sidste gang i
sensommersolens varme stråler.

Jeg undrede mig, som jeg gik op ad Strøget. Vidste
folk ikke hvilken dag, det var den dag? På Christians-
borg Slotsplads hædrede det officielle Danmark ud-
sendte soldater. Hvorfor? Fordi Danmark er i krig og
har været det længe. Dette må man da tage stilling til.
Enten er man for Danmarks krigsførelse, i så fald bur-
de man vel vise sin støtte ved at være til stede på slots-
pladsen, eller også er man imod, og så burde man vel
deltage i et af de mange initiativer, som diverse freds-
organisationer havde taget initiativ til. Hvordan kan
man lade en krig, der dræber flere snese af danske sol-
dater og tusinder af civile afghanere gå så ubemærket
hen, som om den slet ikke fandtes? Her på Strøget var
der ingen larm som Cæsar sang i „Det store stygge
Storkespringvand“, her var fredeligt og stille.

Foto: Gerd Gottlieb
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stod samlet om en guitar. Hvorfor bakker den almin-
delige dansker ikke op om denne fredens stille pro-
test? Jeg undrede mig.

Jeg gik over kanalen og satte mig på en bænk for at
skifte batterierne fra kameraet over i lydoptageren.
Her fik jeg svaret på mit spørgsmål. En ung pige og
hendes veninde sad tæt på og sludrede hyggeligt sam-
men i sensommersolen. Ingen af dem brød sig om idé-
en med en flagdag, men de kunne ikke få sig selv til at
deltage i en protest imod flagdagen, de tænkte på de
dræbte soldaters familier, de skulle have lov at dele
deres sorg og fortvivlelse med hinanden. Jeg forstod
dem godt.

Nu hvor jeg i skrivende stund genoplever dagen, slår
det mig, at jeg skulle have bedt om at lave et interview
med dem, hvad mente en helt almindelig dansk teen-
ager om det her, og hvad kunne få en helt almindelig
teenager til at engagere sig lidt mere aktivt?

På Modkrafts webside kan man læse, at den folkelige
modstand mod krigen vokser, men indtil videre er
modstanden meget lidt synlig. Vi har ikke en lang tra-
dition for at være i krig. Krigen foregår langt væk og
rapporterne fra det officielle Danmark og fra den så-
kaldte frie presse er meget farvede. Krigens gru og
rædsler er så småt ved at gå op for folk, nu skal dan-
skerne blot finde ud af, hvordan de kan demonstrere
deres modvilje mod krigen uden, at de tramper for
meget på de døde soldater.

Jeg sank en gang og tog mod til mig, nu skulle der
optages radio. Jeg har aldrig i mit liv været så nervøs,
men det var uden grund. De syngende fredsvagter blev
klart opmuntrede over, at der trods alt var nogen, der

interesserede sig for deres stille protest. Sangen fik en
anden styrke og overbevisning efter mit lydudstyr blev
tændt. I dette øjeblik gik det op for mig, hvor vigtigt
et arbejde Arne Hansen udfører. Ikke alene er han med
til at dokumentere et andet Danmark end det officielle
Danmark, vigtigere endnu er, at hans arbejde giver
dem, der fortsat kæmper for en fredelig og mere ret-
færdig verden, mod og håb til at fortsætte deres ar-
bejde.

Jeg slukkede mit lydudstyr, meldte mig til en freds-
vagt foran Christiansborg en weekend jeg alligevel
skulle til København. En ny fredsaktivist var blevet
født, måske lidt sent og lidt nølende, men jeg kunne
mærke den boblende glæde bruse nede i maven, det
nyttede at forsøge at gøre en forskel, om ikke andet så
føltes det langt bedre end at vende blikket bort og lade
som om, man ikke kan se det, der sker lige for øjnene
af en. Mon ikke andre danskere langsomt kommer til
samme erkendelse, som jeg kom til den 5. september i
år? Jeg håber det. Lad os starte en debat, så ingen ung
mand eller kvinde får lyst til at løse konflikter med
våben. Jeg vil slutte denne beretning med sidste vers
af Eric Boogels fredsvise „Green Fields of France“

And I can’t help but wonder, no Willie McBride,
Do all those who lie here know why they die?
Did you really believe them when they told you
„The Cause?“
Did you really believe that this war would end
wars?
Well the suffering, the sorrow, the glory, the shame
The killing, the dying, it was all done in vain,
For Willie McBride, it all happened again,
And again, and again, and again, and again.

Kvindefredsligaen
og Kvinder i Sort
havde tilsluttet sig
Fredsvagtens
regnbuefarver  på
den fredelige side
af Holmens Kanal.

Foto: Gerd Gottlieb
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Romaerne er EU´s dårlige samvittighed-
erfaringer fra en studietur i Slovakiet

ne siden begyndelsen af 2010 ryddet en lang række
roma-beboelser og sendt mere end 8.000 romaer retur
til de lande, hvor de er statsborgere. Det drejer sig
særligt om hjemsendelser til de to nyeste EU-med-
lemslande, Rumænien og Bulgarien.

De franske masseudvisninger medførte en heftig
kritik fra EU-kommissionen, som betød, at Frankrig i
sidste ende valgte at ændre deres udsendelsespraksis.
Men endvidere også, at EU-kommissionen fra flere si-

Af Britta Thomsen
medlem af Europa-Parlamenet for Socialdemokraterne

I mange år har den offentlige bevågenhed omkring
Europas 10 -12 millioner romaer været relativ be-
grænset. På trods af at de mange romaer gennem årtier
har levet i massiv fattigdom og ofte meget isoleret fra
den øvrige befolkning, har det indtil nu ikke givet an-
ledning til mange overskrifter i Danmark. Dette blev
med ét ændret henover sommeren i år, da danske myn-
digheder af to omgange udviste henholdsvis 12 og 14
romaer for husfredskrænkelse. I det ene tilfælde be-

der blev beskyldt for at være gået for langt, da den
luxembourgske kommissær Vivianne Reding blev ci-
teret for at drage paralleller mellem den franske poli-
tik og begivenheder under 2. verdenskrig.

stod forbrydelsen fx i, at romaerne havde overnattet i
et nedlagt postværksted i Njalsgade på Amager.

Men det er ikke kun i Danmark, at problematikken
omkring den store europæiske roma-minoritet har sat
den politiske dagsorden. I Frankrig har myndigheder-

Foto:Carsten Fenger-GrøndahlRoma-ghetto ved landsbyen Letanovce i Slovakiet. Billedet er fra hjemmesiden www.romnet.dk.
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Adskillelse og håbløshed i Presov
Som en større og større magtfaktor i europæisk politik
er det kun naturligt, at Europa-Parlamentet sætter sig i
spidsen for at finde konkrete, langsigtede og europæi-
ske løsninger på, hvordan vi kan sikre bedre integration
af romaerne. Derfor deltog jeg som medlem af parla-
mentet i en roma-studietur i oktober. Turen gik til den
slovakiske by Presov. Presov er Slovakiets tredjestørste
by med omkring 90.000 indbyggere og en større andel
af romaer end i det øvrige Slovakiet, hvor 7-8 procent
er romaer. Besøget i Presov viste desværre med al øn-
skelig tydelighed, at den store adskillelse mellem roma-
er og ikke-romaer dels trækker lange historiske spor og
dels stikker meget dybt i lokalsamfundet.

Jeg vil ikke dvæle ved den historiske udvikling, men
blot konstatere at den organiserede og systematiske ad-
skillelse af romaer og ikke-romaer ikke er af nyere da-
to, men alligevel er blevet forstærket markant efter Øst-
blokkens sammenbrud i slutningen af 80´erne og be-
gyndelsen af 90´erne. Forskellen er nemlig, at under
kommunismen var romaerne meget hyppigere i arbejde,
omend det ofte var de dårligst betalte og mindst presti-
gefyldte jobs. I dag er 95 procent af romaerne i Presov
reelt uden arbejde. Resten lever af socialhjælp og ille-
galt arbejde. Netop at de i så høj grad lever af ydelser
fra det offentlige skaber en stor fjendtlighed fra den øv-
rige lokalbefolkning.

Der var flere der berettede, hvordan ikke-romaer
ikke ville stå i samme kø som romaer i supermarke-
derne, og hvordan forældre ikke ville lade deres børn
lege med roma-børn. Denne groteske form for adskil-
lelse graver naturligvis store grøfter og giver fordom-
mene mulighed for at blomstre i fuldt flor.

Men adskillelsen er desværre ikke blot et udtryk for
historiske og sociale problemer. Adskillelsen er sank-
tioneret fra politisk hold.

Vi besøgte grundskolen Matica Slovenska School og
kunne her ved selvsyn konstatere, hvordan skolen var
blevet en ren roma-skole, efter at bystyret havde lavet
en kunstig opdeling af skoledistrikter. Det betyder reelt,
at romaerne bliver samlet i ghettoskoler sammen med
de elever fra byen, der har mentale eller fysiske handi-
caps!

Da vi efterfølgende konfronterede den politisk an-
svarlige for uddannelsesområdet i Presov, Kvetoslva
Komanicka, var hun og hendes embedsmænd ude af
stand til at se, at deres fremgangsmåde var diskrimine-
rende og med til at fremme adskillelsespolitikken.

Denne manglende forståelse af det problematiske i
deres opdelingspolitik var desværre den røde tråd i be-
søget i Slovakiet. Når vi besøgte små landsbyer så vi
gang på gang, hvordan romaerne boede i den ene ende
af landsbyen og ikke-romaerne i den anden ende. Hver
gang boede romaerne i huse af væsentlig dårligere kva-
litet end de øvrige beboere.

En langsigtet og konkret europæisk strategi
Som både sommerens debat og erfaringerne fra Slo-
vakiet viser, så er der behov for at roma-problema-
tikken bliver tacklet her og nu. For os socialdemo-
krater er det centrale, at vi nu kommer i arbejdstøjet
og forsøger at formulere en europæisk strategi til
løsning af romaernes problemer.

I langt de fleste europæiske lande er der gennem
årtier gjort en indsats for at integrere romaerne bed-
re i samfundet. Det har dog ikke været tilfældet i
alle af EU‘s nye medlemslande, hvor romaerne le-
ver i dyb fattigdom og dagligt udsættes for diskri-
mination. Derfor flakker flere hundredetusinder
romaer rundt i Europa, hvor de på må og få slår sig
ned i lejre. En fuldstændig uholdbar situation. Børn
i Europa skal gå i skole og ikke rende rundt og tigge
i gaderne. Og voksne skal have et arbejde de kan
leve af.

Derfor har vi brug for en langsigtet og europæisk
plan for integration af romaerne, der på ingen måde
accepterer en diskrimination som den, jeg var vidne
til i Presov. En plan der tilfører midler til uddannel-
se, sundhed og fattigdomsbekæmpelse. EU må også
stille krav til de nye medlemslande om, at de alle-
rede afsatte EU-midler til integration af romaerne
bruges efter hensigten.

Hjælp børn i Afghanistan

Den danske indsamling Hjælp børn i
Afghanistan, formidler støtte direkte til
den afghanske kvindeorganisations
RAWAs humanitære hjælpearbejde
blandt børn i Afghanistan via

Konto 0400 4015667821,
Lån og Spar Bank
RAWA har i over 30 år arbejdet for
kvinder og børns rettigheder i landet.
Læs mere på Facebook
Hjælp børn i Afghanistan og på bloggen
Afghanistansboern.wordpress.com
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Af Gerd Gottlieb

Søndag den 10. oktober markerede netværket Bedsteforældre for Asyl med en udvidet demonstration foran Center
Sandholm, at de havde stået foran centret hver søndag i 3 år i protest mod regeringens asylpolitik.

 Ca. 200 bedsteforældre blev budt velkommen til tonerne fra den tidligere asylansøger fra Kosovo, Kurtes Rizis har-
monika, og beboere fra forskellige lande, især Afghanistan og Somalia, kom ud fra centret for at slutte sig til arrange-
mentet.

 Netværkets kontaktperson, Jørgen Kirkegaard, pointerede, at der var tale om en markering, ikke en fejring. For der
var intet at fejre i forhold til udviklingen i dansk asylpolitik. Tværtimod. Marianne Jelved (MF) talte om en værdig ud-
lændingepolitik (se side 24), hvorefter Niels Hav læste to af afdøde Erik Stinus´ sidste digte samt et af sine egne.

 En tidligere asylansøger havde endvidere sendt en hilsen, hvor hun blandt andet skrev: Bedsteforældre for Asyl gav
os håb. Pludselig en søndag stod I der og viste, at der var nogen uden for i det danske samfund, der tænkte på os,

 Den varme oktobersol, musikken og de mange stærke ord garneret med kaffe og kage i festlige mængder blev et
godt afsæt til den fortsatte ugentlige insisteren på en værdig asylpolitik foran Avnstrup, Kongelunden og Sandholm
samt for Bedsteforældre for Asyls øvrige aktiviteter. Følg med på  www.bedsteforaeldreforasyl.dk

Foto. Gerd Gottlieb

Den kurdiske sanger og musiker
Mizgin fra Tyrkiet bidrog
sammen med sit band med sang
og musik. Læs om Mizgin Band.
www.mizgin.dk

Det lykkedes de unge asylansøgere fra centret at lokke ”deres” bedstemøde- og
fædre ud i fælles kædedans til de inciterende rytmer fra Mizgin Band.Foto:

Tre års protest foran
Center Sandholm

Foto: Kirsten Dohn

Det lykkedes de unge asylansøgere fra centret at lokke ”deres” bedstemødre- og fædre
ud i fælles kædedans til de inciterende rytmer fra Mizgin Band.
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En fakkel til kvinderne
Om hvorledes den danske ambassadør i Beograd har
rettet fokus på kvinderne gennem et FN-inspireret pro-
jekt

Af Toni Liversage

Den 20. - 22. september 2000 vedtog man i FN en
global handlingsplan mod fattigdom, som opstillede
otte såkaldte Millenium Development Goals, MDG,
som efter planen skal være nået i 2015.

Og i marts 2008 blev det fra dansk side besluttet at
satse på det tredje mål i rækken - MDG3 - nemlig det,
som drejer sig om at fremme kvinders ligestilling,
hvilket blev markeret gennem overrækkelsen af i alt
100 fakler til fremtrædende personligheder i en række
lande og organisationer, som under mottoet Call to
Action forpligtede sig til at gøre noget særligt for
kvinder inden for deres respektive område. De skulle
derefter give faklen videre til andre, der ligeledes
skulle forpligte sig.

I en publikation udgivet af udenrigsministeriet, der
har titlen 100 Commitments for gender equality and
empowerment of women hedder det blandt andet, at
Danmarks Global Call to Action on MDG3 er baseret

på den opfattelse, at lighed mellem kønnene og styr-
kelsen af kvinder ikke blot udgør et mål i sig selv,
men også er et middel til at nå frem til alle de andre
mål. De 100 forpligtelser bliver derefter beskrevet, og
heraf fremgår det, at de fleste fakler er givet til kvin-
der i den tredje verden.

Den danske ambassadør i Serbien, Mette Kjuel
Nielsen, besluttede imidlertid, at der også skulle over-
rækkes en fakkel til en kvinde i Serbien, og valget
faldt på Sonja Licht, som i dag er direktør for Belgra-
de Fond for Political Excellence; det drejer sig om en
ngo, der uddanner unge serbiske politikere - parla-
mentsmedlemmer, partiledere m.m. - for at lette over-
gangen til demokrati og EU-medlemskab. Sonja Licht
har desuden op gennem 1990’erne spillet en vigtig
rolle i det civile samfund, var bl.a. fra 1991 til 2003
direktør for Sorosfonden for et åbent samfund.

Selve fakkeloverrækkelsen fandt sted den 16. juni
2008, og i sin begrundelse sagde Mette Kjuel Nielsen
blandt andet:

”Som faklen er Sonja også et symbol. Hun er noget
særligt her i Serbien, på Balkan og i Europa. Gennem
sit engagement har hun arbejdet for demokrati og men-
neskerettigheder med henblik på en ændring af det
serbiske samfund. Hun har været et forbillede og vist
vej.”

I sin svartale forpligtede Sonja Licht sig blandt an-
det til at fortsætte med at uddanne og styrke unge
kvinder inden for politik både på det nationale og det
lokale niveau.

Tre uger senere, den 8. juli, rakte Sonja Licht faklen
videre i mediecentret i Beograd til fire kvinder og tre
mænd, der repræsenterede fire områder, nemlig for-
uden politisk administration, det civile samfund, me-
dierne samt forretningsverdenen, og alle forplig-
tede de sig hver inden for deres område til at gøre en
særlig indsats for kvinderne. Det gjaldt for eksempel
Vojislav Tufegdzic fra avisen ”Blic”, der lovede, at
man i løbet af sommeren ville bringe en serie artikler,
der handlede om, hvordan man kunne styrke kvinder.
Mens Aleksandar Radosavljevic fra Carlsberg, Ser-
bien, forpligtede sig til at oprette et uddannelsespro-
gram for kvinder ansat i firmaet - det samme ville des-
uden omfatte de mandlige ansattes koner.

Og Marijana Pajvancic, professor ved det juridiske
fakultet i Novi Sad, fastslog, at hun ville arbejde for
indførelse af lighed mellem kønnene inden for Ser-
biens lovgivningssystem, mens Aida Corovic, koordi-
nator af ngo’en Urban In i Novi Pazar, ville fokusere
på kvindernes situation i landområderne.

I øvrigt kan det nævnes, at både Annelise Ebbe og
jeg selv har arbejdet sammen med Sonja Licht i
1990’erne, hvor vi begge sad i bestyrelsen for græs-
rodsinitiativet Helsinki Citizens Assembly, hvor Sonja
Licht var formand sammen med Mary Kaldor fra Stor-
britannien.
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Ventetid i Danmark –
en iransk kvindes
beretning

I Guds navn. Det er syv år siden, jeg sammen med
min mand og min ældste søn kom til Danmark. Mit
ældste barn er en dreng på 10 år og mit andet barn,
som er født i Danmark, er en dreng på 10 måneder.
Min mand blev pga. deltagelse i demonstrationer fan-
get og var to år i fængsel. Efter denne periode, med en
sygeplejerskes hjælp boede vi i skjul i to år i Iran, da
politiet var efter min mand. Efterfølgende kom vi ved
hjælp af en person til Danmark mod betaling af mange
penge. I Danmark fik vi uden acceptable grunde af-
slag på asyl. Vi levede og lever stadig væk under dår-
lige vilkår, især min mand og min søn. Min mand ta-
ger virkelig meget medicin, og min søn har fået stress
og kan ikke koncentrere sig. Jeg har selv fået angst og
depression. Min søn har psykisk fået varige skader.
Han har fået og mistet mange venner både i Center
Skibby og i Center Kongelunden. Hans venner fik op-
holdstilladelse og rejste, og han blev alene og fik de-
pression. Han spørger mig hele tiden, hvornår venteti-
den slutter. Hvornår kan vi komme ud af Centret?

Foto: Photographer//André

Shirin i familiens stue i Center Kongelunden

Redaktionen har bedt Shirin, som er iransk asyl-
ansøger i Center Kongelunden, om at skrive lidt om
sin families situation som afviste asylansøgere i Dan-
mark.

Skrevet på farsi af Shirin,
Oversat fra farsi af Maharsti Yazdi,
Bearbejdet af Lisbeth Algreen

Hvornår begynder vi på et normalt liv? Hvornår be-
gynder du med at studere? Hvornår bliver far rask?
Hvornår holder min far op med at tage medicin?
Hvornår? Hvornår? Jeg giver ham altid håb: Min kæ-
re, min øjesten. Vær tålmodig. Den mørke nat slutter
en dag. Du begynder på et normalt liv. Jeg siger til
ham, at Gud er stor og vil hjælpe os.

Jeg har en kandidatgrad i offentlig forvaltning fra Te-
heran Universitet og min mand har en teknisk uddan-
nelse fra teknikum. Men jeg kunne ikke få arbejde i
Iran pga. vores problemer med politiet. De accepte-
rede ikke, at jeg skulle arbejde, fordi min mand var i
fængsel.

Min søn går i dansk skole i 3. klasse. Min mand har
psykiske problemer og er under intensiv behandling. I
denne periode, har vi ikke haft lov til at lære dansk,
fordi vi er i fase 3*. Hvis man er i fase 3, har man ik-
ke lov til at lære dansk uden for Centret, hvorimod de,
der er i fase 2*, har lov til det. Men der er en dansk-
lærer på Centret som hjælper os med at lære dansk.
Mit højeste ønske er at lære et ordentligt dansk. Jeg
forstår lidt og kan læse lidt, men jeg har svært ved at
tale. Vores Center er godt, personalet er også søde,
men somme tider bliver vi trætte af Centret.  Pga. vo-
res langvarige ophold i Centret har vi mødt mange nye
mennesker. De kommer og går, men vi bliver, hvor vi
er. Jeg kigger hver dag i postkassen i håbet om en ny-
hed, som kan bringe os ud af denne håbløse situation,
men altid har vi fået dårlige nyheder. Men jeg tror på,
at vi en dag vil få vores ret til frihed og fred. Denne
dag er nær, fordi Gud er med os.

Irans situation er meget dårlig og mange er i fængsel.
Mange uskyldige er i fængsel og mange venter på hen-
rettelse og stening, og der er f. eks. ikke ytringsfrihed
og pressefrihed. Journalister tilbringer lang tid i fængs-
lerne.

Brug af sminke er selvfølelig forbudt på gaderne i
Iran. Kvinder har ikke lov til at bruge sminke og har
heller ikke lov til at bruge stramt og kort tøj. Hvis de
gør det, så blander politiet sig og fanger piger og kvin-
der og giver dem en bøde, og hvis det gentager sig,
kommer de i retten. Mænd har ikke lov til at have
europæisk frisure. Der er hårde repressalier for under-
grundskoncerter, fester og musik. De fjerner parabo-
lerne og giver ejerne bøder. Generelt har den økono-
miske, sociale, kulturelle og politiske situation nået
nulpunktet. Prisstigninger hærger landet. Inflation
hærger landet. Iran hjælper Libanon, Palæstina, Irak,
Afghanistan og Syrien, men er ligeglad med at Irans
egen befolkning har brug for mere hjælp.

Prostitution er blevet almindelig pga. fattigdom og
mangel på den nødvendige indkomst. Nogle piger, og
sågar gifte kvinder, bliver prostituerede, fordi de ikke
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har arbejde og penge. Selv om det ikke er en god
grund, gør de det. Jeg læste på internettet, at en kvin-
de blev venner med en slagter for at få råd til kød til
sine børn. Kvinden var separeret fra sin mand og hav-
de ikke nogen penge.

Her vil jeg gerne spørge præsidenten, hvad bliver
der af pengene fra alle Irans miner, som guld, el, gas,
kobber, aluminium og valutaindkomster? Hvorfor skal
befolkningen lide under hunger? Hvorfor skal de ikke
kunne betale deres husleje? Hvorfor laver Iran atom-
bomber? Alle Irans indkomster bliver brugt til mili-
tære formål. Hvorfor? Hvorfor hjælper de ikke befolk-
ningen? Inflation? Arbejdsløshed? Prisstigning?
Hvorfor? Nu om dage opdrager Iran terrorister og
sender dem til Irak og Afghanistan. Laver atombom-
ber til terrorvirksomhed. Det er ikke noget, som jeg
siger, hele verden ved det, og iranerne skal betale pri-
sen. Prisen for atombomber er lig med sanktioner
mod Iran, som er en dårlig forretning for iranerne.

Deltagelse i demonstrationer er strafbart og folk bli-
ver arresterede. Vores land er med et simpelt udtryk
ødelagt, er faldet i hænderne på mullaherne. Forban-
delser over dem, der har gjort os hjemløse. Jeg håber,
at de bliver smidt ud af Iran, og at vi får et nyt regime
en dag. Den dag håber jeg kommer snart.

Mit eneste ønske er, at der kommer en afklaring på
vores sag her i Danmark. At vi kommer ud af Centret.
At vi får lov til at leve som mennesker og vores børn
får lov til at få en uddannelse og får et liv i frihed. Jeg
håber, at min mand bliver normal igen og at hans psy-

kiske tilstand bliver god igen, for Iran og dets forhold
er blevet som et mareridt for os. Vi har været vidner til
mange tilbagesendelser, og jeg tænker, at hvis det sker
for os, hvad sker der så med min mand. Kommer han i
fængsel igen? Vil de også arrestere mig? Hvad sker
der så med mine børn? Hvem skal passe dem? Og
mange andre spørgsmål.

Derfor har jeg en bøn og et ønske til danskerne om, at
vi får lov til at blive i Danmark. Det er pga. problemer
og særlige forhold i Iran og ikke af andre grunde, at vi
vil blive i Danmark. Vi har ikke andre ønsker, end at I
accepterer os og vores børn i jeres land. For hvis vi
ikke havde problemer, så ville vi ikke ulejlige jer og
ville ikke acceptere disse dårlige forhold. Jeg vil gerne
takke for, at I har lyttet til mig.

Mine vigtige ord:
Vi lider under, at vores forhold er uafklaret
Vi lider under mangel på fremtidsperspektiver
for uddannelse og arbejde
Vi lider af angst og depression
Vores børn har taget skade af langvarigt ophold
i asylcentret
Centret er blevet ligesom fængsel for os
Vi ønsker frihed og demokrati

Tak!

* Asylansøgere i fase 2 afventer den endelige afgø-
relse fra myndighederne om opholdstilladelse.

* Asylansøgere i fase 3 har fået afslag på ansøgningen.

Foto: Photographer//AndréLisbeth på besøg hos Shirin, Nima, Farhad og Daniel



21

„Trafficking“ –
Handel med kvinder –
Fokus på brugeren

Af Lisbeth Algreen og Toni Liversage

med bl.a. at omtale regeringens handlingsplan fra
2007, som er ved at blive evalueret. Evalueringen skal
danne grundlag for en ny handlingsplan, hvor der skal
sættes mere fokus på brugeren, ligesom den skal in-
deholde følgende tre punkter:

Hvordan kan vi støtte ofrene?
Hvordan kan vi ramme bagmændene?
Hvordan undgår vi, at de ofre, der begår kriminali-
tet under tvang, bliver straffet?

Advokat Lis Ehmer Olesen fra Soroptimisterne fulgte
op på de nævnte fokusområder. Hun sagde bl.a.: „Vi
skal have mere samarbejde over grænserne, både på
officielt plan og mellem organisationer. I dag prøver
vi at belyse, hvorfor mænd køber sex (med bind for
øjnene). Vi skal prøve at få mænd til at tage stilling
og ændre holdning.“

Professor i sociologi Sven-Axel Månsson fra Malmø
Universitet kom med et af høringens vægtigste oplæg
og påpegede blandt andet, at FN antager, at der er ca.
4 millioner ofre for menneskehandel om året. Ifølge
IOM (International Organization for Migration) er
ca. halvdelen solgt til sexuel udnyttelse – heraf er
omkring en fjerdedel børn. 120.000 kvinder og børn
føres årligt ind i EU via sexrelateret menneskehandel.

Handel med mennesker er verdens tredjestørste og
mest indbringende organiserede kriminalitet efter vå-
ben- og narkotikahandel.

Den 30. september 2010 var ca. 200 deltagere – for-
trinsvis kvinder – samlet i Landstingssalen på Christi-
ansborg til en høring om det stadigt stigende problem:
trafficking, handel med kvinder til prostitution. Hørin-
gen var arrangeret af Inner Wheel, Soroptimisterne og
Reden International, som beskrev formålet med hørin-
gen på følgende måde:

Høringen i 2010 skal handle om brugerne og om mu-
ligheden for at tegne en profil af mænd, der køber
handlede kvinder og dermed bidrager til at opretholde
bagmændenes lukrative forretning. Rent bogstaveligt
drejer det sig om en ”vare”, der handles i overens-
stemmelse med udbud og efterspørgsel. ”Varen” er un-
ge kvinder og børn, der lokkes bort fra familien, bort-
føres eller sælges af deres pårørende.

Det er nødvendigt at nå de mænd, der bruger denne
form for prostitution, så de ikke længere finder det na-
turligt og acceptabelt at misbruge – og endog mis-
handle – kvinder.

Formålet med høringen er at komme med idéer og
forslag til, hvordan man når målgruppen – brugerne af
de handlede kvinder i prostitution – og få gjort op-
mærksom på den tragedie, der ligger bag de handlede
kvinders liv som prostituerede.

Det er ikke tilstrækkeligt at påpege, at menneske-
handel er forbudt og strafbart. Der er behov for oplys-
ning og debat samt behov for at appellere til bruger-
nes etiske og moralske ansvarsfølelse.
Minister for ligestilling Lykke Friis åbnede høringen

Foto: Gerd Gottlieb

Kenneth Reinicke, lektor, ph.d. stillede følgende spørgsmål i sit oplæg: Hvordan får vi mænd til at deltage mere i
ligestillingsdebatten? Hvordan får vi mænd til at tage kritisk stilling til andre mænd? Skal vi lovgive os til mere ligestilling,
eller skal vi vente på, at det kommer naturligt?
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Hvordan skabes efterspørgslen?
Der er hverken hos mænd eller kvinder nogen med-
fødte behov for at købe sex, understregede Sven-Axel
Månsson. Det drejer sig ikke om biologi men om no-
get kulturelt eller socialt.

Efterspørgslen er en social opfindelse, som får
mennesker til at føle eller opleve, at de behøver en vis
tjeneste eller produkt. Prostitution er markeds-
relateret; på samme måde som man går på McDonald
og får sig et hurtigt og billigt måltid, køber man sig
her et hurtigt og billigt knald.

Tilgangen eller tilgængeligheden af prostituerede
kan alene skabe efterspørgslen.

Sven-Axel Månsson opregnede følgende grunde til at
købe sex:

Fantasien om luderen
Forestillingen om en anden type sexualitet
Forestillingen om den gode trøster eller veninde
Forestillingen om sex som forbrugsvare
Forestillingen om en anden slags kvinde
Ligestillingsdebatten kan også være medvirkende
til at få mænd til at kompensere ved at købe sex

Sammenligning mellem Danmark/Norge og
Sverige efter sexkøbslovens vedtagelse i Sverige
Sven-Axel Månsson understregede videre, at for at et
forbud skal have den rette virkning, skal det kombine-
res med socialt arbejde. Politiet har fået 8 millioner til
at forstærke indsatsen på området, det sociale arbejde
har ikke fået en krone.

Efter at sexkøbsloven er vedtaget i Sverige er antal-
let af mænd, der har betalt for sex, faldet fra 13 pro-
cent i 1996 til 8 procent i 2007.

Der er kommet markant flere udenlandske prostitu-
erede til Danmark og Norge; desuden er antallet af
gadeprostituerede i Danmark og Norge nu højere end i
Sverige.

Prostitution via Internettet er også øget markant i
Danmark og Norge i forhold til Sverige, fastslog
Sven-Axel Månsson. Befolkningens holdning til
sexkøbsloven i Sverige har imidlertid ændret sig me-
get til fordel for loven.

Ting tager tid
Kommunikationskonsulent Henrik Byager var næste
indleder med idéer og forslag til, hvordan vi når vores
målgruppe, og understregede blandt andet, at ting ta-
ger tid.

For som han sagde, trods oplysning tog det mange,
mange år at bevidstgøre befolkningen om tobakkens
skadelige virkninger, før der kunne lovgives. Også
spritkørsel var tidligere en privatsag. Det tog 20-25 år
at ændre opfattelse. Sexkøb og menneskehandel er et
tabu; de ramte lever i en parallelverden, og superlibe-
ralisterne hævder, at det er kvinders egen ret at prosti-

tuere sig.
Der foregår ingen seriøs diskussion, højst en over-

fladisk fordømmelse, og konsekvenserne for kvin-
derne fortrænges. Anni Fønsby-sagen endte i nysger-
righed om hendes person, ikke om de mange bordeller
og prostituerede, som hun drev. Til gengæld får sexar-
bejdernes talskvinde stor plads i medierne „fordi hun
ved, hvad det handler om“. Og politikerne er vankel-
modige - der er ikke stemmer i hele området.

Hvad skal der til?
Bevidsthed og erkendelse af problemet – her er vi
ikke endnu
Bearbejdning af  tabu – ikke fordømmelse men
bearbejde med viden
Samspil mellem alle interessenter
Aktiv, konsistent kampagneindsats:
æstetik med giftig brod – f.eks. kvinde i kødem-
ballage
mbassadører med power - „real men don´t  buy
girls” civil involvering „Da det er mænd, der
skaber  behovet, må bedre mænd stoppe det“
lovgivning som løftestang og fyrtårn

Panelindlæg og diskussion
Jens Høvsgaard, journalist og forfatter, har stået for et
projekt for 3F om menneskehandel.

JH refererede en engelsk undersøgelse af 103 mænd
i London, der købte sex. 65 procent af dem mente, at
det gjorde alle da. De mente desuden, at kvinderne en-
ten var blevet lokket eller snydt til at sælge sex. De
fleste af mændene var i parforhold.

JH har talt med prostituerede om deres opfattelse af
mændene, og heraf fremgik det, at der er mænd fra al-
le erhverv blandt brugerne – også blandt køberne af
udenlandske kvinder.

Forklaringen på, hvorfor mænd går til prostituerede
handler om magt. Kvinden er gjort til en vare – „vi
snupper lige en luder på hjemvejen.“

Line Barfoed, MF for Enhedslisten
Trafficking og menneskehandel er slaveri i eget hus.
Der må laves en handlingsplan for indsats mod men-
neskehandel.

Vi skal have ofrene i centrum. Kvinderne skal brin-
ges i en situation, hvor de tør vidne mod deres bag-
mænd, og de 30 dages udrejsefrist, som er fastsat nu i
dansk lovgivning, er for kort tid. Vi ønsker 100 dage,
hvor de kan tage stilling til hjemsendelse.

 De har brug for at opbygge et tillidsforhold til de
personer, der tager sig af dem. 10 kvinder er sendt til-
bage – og ingen ved, hvordan det er gået dem. De skal
have optræning her, så de kan arbejde efter hjemsen-
delse. Først når den sociale indsats er på plads, kan vi
tale om forbud mod købesex.

Det er vigtigt at understrege, at sex med handlede
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kvinder er voldtægt og strafbart. Hvis en mand har købt
sex af en handlet kvinde, vel vidende at hun er handlet,
er det voldtægt, og han skal straffes.

Vibeke Lenskjold, Reden International
Ønsker forbud mod købesex. Ekstrabladets annoncer op-
fordrer til købesex - det kan stoppes med loven i hånd i
dag. På Vesterbro er der ca. 60 prostituerede udenland-
ske kvinder, dvs. at ca. 420 kunder betjenes hver dag.

„Migrantprostituerede“ er det nye ord, som vi skal
passe meget på med at bruge, det signalerer, at kvinder-
ne er kommet hertil frivilligt. „Handlede udenlandske
kvinder“ er det rigtige ord.

Bagefter fulgte der en livlig diskussion, hvor en deltager
bl.a. slog til lyd for, at samtlige 98 kommuner fik påbud
om at tage stilling til spørgsmålet om lov mod sexkøb.
F.eks. blev det nævnt fra salen, at der alene i Viborg
kommune er 86 bordeller.

 Den overvejende stemning på mødet var:
1. Fokus på brugerne
2. Forbud mod sexkøb
3. Øget indsats mod menneskehandel
4. Arbejde for at bevidstgøre befolkningen

Men som det også fremgik, er der ikke politisk enighed
om midlerne til bekæmpelse af menneskehandel, så det
kræver en fortsat stærk indsats fra bl.a. de institutioner,
der havde taget initiativ til den meget vellykkede hø-
ring.

bedre forholdene for handlede kvinder.

Reden International
Reden International er en privat, selvejende in-
stitution, tilknyttet KFUKs Sociale Arbejde. Re-
den Internationals vision er et Danmark uden
kvindehandel. Strategien er at fokusere på
skadesreducerende socialt arbejde med uden-
landske kvinder i det danske prostitutionsmiljø
ud fra deres forudsætninger, ønsker og ressour-
cer.

Reden International går ind for forbud
mod køb af prostitution/seksuelle ydelser.
Forbuddet skal følges op af oplysning, debat
og sociale tiltag over for både kvinder og
mænd i prostitution og købere af prostitu-
tion.

Plakaten er hentet på „Reden International’s“ hjemmeside.
www.redeninternational.dk

Inner Wheel
Den første Inner Wheel klub blev dannet i Manche-
ster i januar 1924 af kvinder gift med rotarianere.
Formålet var at udvikle venskab og yde humanitær
hjælp. Den første danske klub blev oprettet i Hader-
slev den 23. september 1948. I dag er betingelsen
for medlemskab blot, at man kan gå ind for Inner
Wheels målsætning.

Efter en afstemning i samtlige Inner Wheel
klubber i Danmark har man besluttet, at de
penge, der kommer ind gennem års-
indsamlingen 2010 -11 alle skal gå til projekt
Stop Kvindehandel.

Soroptimist International
Soroptimist International er et verdensomspæn-
dende netværk af kvinder i ledelse og erhverv.
Soroptimisterne har stået for to høringer om traf-
ficking på Christiansborg i 2006 og 2008. Fra 2005
- 2009 har Soroptimisterne solgt for ca. 1 million kr.
af de Lilla sløjfer til fordel for Reden International.
Desuden har de i 2006 og 2008 ved underskriftind-
samling opfordret regeringen til at øge den offent-
lige indsats imod handel med mennesker samt for-
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En værdig asylpolitik

Meningen med en værdig udlændingepolitik er at byg-
ge et internationalt retssamfund, der bygger på univer-
selle demokratiske værdier som ligeværd. Det betyder,
at et menneske har værdi i sig selv. Det er universelle
demokratiske værdier som de følgende, som er taget
ud af forskellige demokratiske forfatninger og kon-
ventioner:

”Alle er født frie og lige…”    
”Alle har ret til at høre til et sted…”
”Alle er lige for loven…”
”Alle har ret til at få prøvet deres sag ved en
  domstol …”
”Den personlige frihed er ukrænkelig …”

Vi kan nævne mange flere eksempler, men det er for
at udbrede disse universelle rettigheder, at regeringer
og lande forhandler sig til enighed om internationale
aftaler, som vi ofte kalder for konventioner.

Det er også derfor vi i fællesskab har oprettet interna-
tionale institutioner, der kan hjælpe med at håndhæve
reglerne.

Vi har Den europæiske Menneskerettighedskonven-
tion og Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i
Strasbourg.

Tale ved Bedsteforældre for Asyls treårsdag den
10. oktober 2010 foran Center Sandholm

Af Marianne Jelved, MF, Det Radikale Venstre

Tak for invitationen til at komme her hos jer og tale
den 10.10.10. Det er jeg meget glad for. Og det er rart
at være mellem venner. Det sker jo ikke hver dag.

Jeg har haft en smuk oplevelse i Folketinget en helt
almindelig forårsdag i Danmark.Vi behandlede endnu
en stramning af udlændingeloven. Da ministeren gik
på talerstolen for at svare på ordførernes indlæg, be-
gyndte tilhørerne at synge. Det var Bedsteforældre for
Asyl, der sang „Barndommens Land“ fra tilhørerplad-
serne. De sprøde stemmer klang under Folketingets
høje loft, selv om man prøvede at stoppe dem fra Fol-
ketingets talerstol. Det lød bare så smukt. På forunder-
lig vis nåede folketingsbetjentene først op for at fjerne
demonstranterne, da sidste vers blev sunget, og bed-
steforældrene blev ført ned i en bus og kørt på politi-
stationen.

Men i Grundloven står der, at Folketinget er ukræn-
keligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed og frihed ...
gør sig skyldig i højforræderi (§34). Sådan er det. 

Mening med det internationale samarbejde
Vi kan jo begynde med at stille os selv og hinanden
spørgsmålet: Hvad er meningen … med det hele?

 Foto: Gerd Gottlieb
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Vi har i FN Pagten regler om folkeretten o.l. og har
nu fået oprettet den Internationale Straffedomstol i
Haag i regi af FN.

Vi har Den europæiske Union, EU, der bl.a. har ved-
taget et opholdsdirektiv med regler for den fri bevæ-
gelighed i EU-landene. Og der er en EU-domstol, der
afgør uenigheder og opretholder reglerne.

Det udtrykker godt, at vi har tre lag af demokratier.
Vi er danskere. Vi er europæere, og vi er verdensbor-
gere. I mit parti ville vi gerne have et fag som med-
borgerskab i skolen, hvor alle vores børn og unge
lærte at kende de principper og værdier, demokratier
bygger på.

I øvrigt har vi fælles regler om udlændingepolitik i
EU, men Danmark er uden for med sit forbehold ved-
rørende retlige og indre anliggender.

Det parti, jeg repræsenterer, ønsker, at Danmark skal
være helt og fuldt med. Vi ønsker fælles regler om
udlændingepolitikken, for mit parti er enig med 26
regeringer i EU og uenig med den 27. regering. 
I Danmark kaldes vi ekstremistiske! 

En udvikling i Danmark
Der er sket en udvikling i Danmark, som jeg ikke er
stolt af. Tværtimod er det en trist udvikling. Jeg synes
ikke, vi tænker os godt nok om her i Danmark.  

Siden regeringsskiftet i 2001 er der gennemsnitligt
hver 8. måned vedtaget stramninger af udlændinge-
lovgivningen. Hver gang er det fulgt med mistænke-
liggørelse af de mennesker i Danmark med andre et-
niske rødder end majoriteten.

Gryden holdes i kog, og det legitimeres af Venstre og
Konservative. Det fører helt konkret til en polarise-
ring i samfundet og dermed til at mange oplever sig
marginaliseret. Det er svært at komme ind i det store
fællesskab og blive set på som ligeværdige.

Om at få prøvet myndighedsafgørelser
De fleste afgørelser om udlændinges forhold sker i
Udlændingeservice, og klager afgøres i Ministeriet
for Udlændinge, Integration og Flygtninge eller i
Flygtningenævnet. Normalt er det ellers sådan, at en-
hver borger har ret til at få myndighedsafgørelse prø-
vet ved en domstol. Det har vi foreslået, vi skulle ind-
føre i Danmark. Det har de i Sverige. Vi kunne have
en byret i Viborg og en på Sjælland, der - i stedet for
Flygtningenævnet - behandlede klager. Det kunne
styrke retssikkerheden og åbenheden om afgørelser-
ne. Det skulle synes helt naturligt, men det kan der
desværre ikke blive tilslutning til. Endnu. Det frem-

går ellers af Grundloven, men Grundloven gælder
åbenbart ikke for alle i Danmark.

Værdiskred – der er forskel
Nej, det er blevet legitimt – helt almindeligt at opfatte
mennesker i Danmark som hørende enten til dem, der
er indenfor, eller dem, der er udenfor, og de har ikke
den samme form for værdi. Det er hvor du og din si-
tuation er opfattet med mistænksomhed. Du er i al fald
ikke et menneske, som vi andre.

Der er børnene i asylcentrene, og der er børnene
uden for asylcentrene, som har ret til at have en barn-
dom, hvilket børnene i centrene ikke har – selv om re-
geringen ikke sender dem hjem, fordi regeringen ikke
kan sende dem hjem i henhold til konventioner. Vi har
taget retten til en barndom fra dem. 

Danmark er vist det land, hvor de fleste svarer, at de
har tillid til andre mennesker, når der foretages den
slags målinger i fx EU. Ikke desto mindre har vi åben-
bart svært ved at vise andre, der er forskellige fra os,
tillid, når det ofte foreslås, at forældre skal tvinges til
at sende deres nyfødte i vuggestue, hvis ikke der tales
dansk hjemme. Aldrig har vi gjort erfaringer om, at
tvang virker positivt. Vi har også til gode at opleve, at
en sænkning af den kriminelle lavalder og hårdere
straffe fører til mindre kriminalitet og bedre menne-
sker. 

Nej, aldrig har staten blandet sig så meget i borger-
nes privatliv som i disse år. Heldigvis er der integra-
tionshuse som Kringlebakken på Nørrebro, hvor kvin-
der med helt små børn kommer frivilligt og opbygger
tillid til de danske kvinder, der arbejder der. Her lærer
de om børnepasning og meget andet kultur i Danmark
og øver sig i at lære sprog i ét lokale, mens deres børn
bliver passet på dansk manér i lokalet ved siden af.
Succesraten er på 60 procent, der lærer dansk, uddan-
ner sig og kommer i arbejde. Og det er de mødre, som
vi ofte beskriver som dem, der sidder i deres lejlighe-
der og aldrig kommer ud. 

Mens der i FAKTI (Foreningen Af Kvinder Til frem-
me af Integration) på Nørrebro kommer mødre for-
trinsvis med store eller voksne børn. Mødrene er oppe i
årene. Flere har ophold som flygtninge. Nogle har
skæbner og oplevelser, der ikke kan fortælles her, men
det er grusomme begivenheder, de bærer på. Som of-
test har faren og børnene dansk statsborgerskab, mens
moren er her på midlertidigt ophold. Hun får ike per-
manent ophold og lever i en daglig frygt og uvished
om sin fremtidige stilling. Hun kan bare ikke lære
dansk godt nok, er måske også analfabet. Ofte ser vi
mødre blive udvist, mens faren og børnene bliver her.
Meningen er formentlig, at hele familien ønskes ud-
rejst. Det er ikke en rimelig behandling.

Vi har vænnet os til, at et familieliv og retten til et
sådant ikke nødvendigvis omfatter alle, og slet ikke
dem, der er en minoritet her. Prøv at sæt jer ind i den
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situation, at faren har gjort det umuliges kunst og skabt
sig et liv og et forsørgelsesgrundlag for sin familie og
alligevel kan han ikke få lov at have sin kone her i lan-
det. Men vi har vænnet os til, at det er vilkårene, og
der er ikke grund til at vise menneskelighed her, for
det er deres egen sag. Og loven er jo sådan, siger de.
Som om loven er dalet fra himmelen ned. Nej, det er
Folketinget, der har vedtaget den, og det er Folketin-
get, der kan ændre den igen. 

Flere stramninger igen 
Folketinget har netop vedtaget en lov om stramninger
af udvisningsreglerne og af de krav, man skal opfylde
for at kunne få permanent opholdstilladelse. Det skal
være nemmere at udvise udlændinge, også hvis de for-
styrrer den offentlige ro og orden. Og fra dette forårs
fremsættelse af stramningsloven skal det kun være de
mennesker, der kan opfylde de ufravigelige krav, som
de raske og velbegavede unge kan klare, der kan få
permanent ophold i Danmark. Alle de syge, traumati-
serede og gamle og de ikke formående, som er kom-
met lovligt til Danmark, opholder sig lovligt og har
det ene ønske at kunne blive en del af vores fælles-
skab, og som vil gøre sig al den umage, der kan præ-
steres for at tilpasse sig og falde til og bidrage med
deres kræfter, hvor få de end er, de får efter loven ikke
en chance. Her skilles fårene fra bukkene, hvordan de-
res skæbner ellers er bundet ind i hinanden.

Vi ved, at det er vigtigt, ja afgørende at have net-
værk, hvis man skal klare sig på arbejdsmarkedet,
skaffe sit barn en praktikplads. Men hvem tager de
nye ind i sine netværk?

En bøn eller et opråb
Lad børnefamilierne flytte ud af centrene og ud i sam-
fundet for at klare sig og udvikle deres muligheder for
at leve et almindeligt liv. Det bliver de ikke syge af.
Det gør de derimod ved at blive holdt inde i centrene i
uvished og apati. Og vi ved det, men vi gør dem syge.
Giv i stedet alle børn ret til en barndom. Fordi de er
børn.  

Enhedslisten og Radikale Venstre fremsætter et for-
slag i Folketinget om børns rettigheder. Børn kan have
et selvstændigt asylmotiv. Det skal prøves. Børns rets-
sikkerhed skal styrkes. Barnets tarv skal være det af-
gørende, og det skal vurderes af sagkyndige. Vi skal
sikre psykologhjælp og behandling af traumer og psy-
kiske lidelser. 70 procent af unge med anden etnisk
baggrund, der i dag er på sikrede institutioner, er
flygtningebørn. Det siger meget om, at de har særlige
skader, der kan og skal afhjælpes. Vi ved, hvad der
skal til. Så skal vi også gøre det. 

Lad danske statsborgere leve med deres ægtefælle
og børn i det land, de er statsborger i. Lad os have
samme regler som i resten af EU på disse områder.
Det er ikke rimeligt, at vores rettigheder som danske

borgere er ringere end vores rettigheder som EU-bor-
gere.

Giv mennesker muligheder for en fremtid, som de
selv kan være med til at forme. Det er meget ubehage-
ligt, at det er kommet dertil, at vi i Danmark accepte-
rer, at der er mennesker, vi har idømt straf for krimi-
nalitet, og som vi har givet en supplerende straf i form
af en udvisningsdom. Men de kan ikke altid sendes ud
af landet, fordi det land, de skal sendes til, ikke opfyl-
der de internationale konventioner. Så bor de i Sand-
holmlejren. De skal sove der om natten. De skal mel-
de sig til politiet flere gange om ugen. De spiser tre
måltider i kantinen. De må ikke selv lave deres mad.
De får et ringe beløb om måneden. De er der i den til-
stand og situation i en uvis fremtid, som kan vare hele
livet. Disse mennesker har i virkeligheden fået en
livstidsdom, - uden at vi har talt om det - og som ikke
kan ændres ligegyldigt, hvor lille deres forseelse er i
forhold til konsekvenserne, og ligegyldigt hvor megen
umage de gør sig. Deres fremtid er taget fra dem. 

Jeg så det i deres øjne, da jeg mødte dem i Sand-
holmlejren. Og dog er det målet for vores politiske ar-
bejde, at give alle mennesker mulighed for at forbedre
og forme deres fremtid. Men her har vi taget de mu-
ligheder fra mennesker

Jeg synes, der er mange grunde til at tænke over,
hvad det er for et samfund vi har og får, når vi behand-
ler andre på en måde, som vi aldrig selv ville mene, at
andre kunne eller burde gøre ved os og vores. Hvem
kan ønske sig et samfund, hvor medmenneskelighed
er naivitet, og barmhjertighed er et fortidigt begreb.

Jeg ønsker mig, at Danmark bliver kendt for fire
egenskaber, som er skrevet på væggen ved montrene
med grundlovene ved Folketinget:

Retsind, Lovsind, Frisind og Storsind. 
 
De fire egenskaber drømmer jeg om, at Danmark og
danskerne skal være kendt på i verden. 

Tak til Bedsteforældre for Asyl, der tager stilling, og
hvis stemme kan høres. Og det er godt. Og tak for or-
det i dag. 
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En vigtig bog om
sextrafficking

Siddharth Kara har i forbindelse med arbejdet med
denne bog foretaget mange rejser for at undersøge
baggrunden for hele denne udvikling og finde frem til
økonomien bag. Han har bl.a. været i Indien og Nepal,
i Thailand, Moldova og på Balkan.

Sextrafficking i Bosnien og Kosovo
I kapitlet om Balkan kommer han blandt andet ind på,
hvad tilstedeværelsen af militære og internationale re-
præsentanter i Bosnien-Hercegovina og Kosovo har
betydet, når det gælder udviklingen af sextrafficking.
Han henviser i den forbindelse til to rapporter fra hen-
holdsvis Human Rights Watch, Hopes Betrayed:
Trafficking of Women and Girls to Post-Conflict
Bosnia and Herzegovina for Forced Prostitution
(2002) samt fra Amnesty International, ”So does it
mean that we have the rights?” Protecting the human
rights of women and girls trafficked for forced prosti-
tution in Kosovo, (2004).

Hvad Bosnien-Hercegovina angår, fortælles det i
rapporten, at kontrollanterne fra IPTF (International
Police Task Force) efter alt at dømme har været invol-
veret i trafficking, noget der bekræftes gennem flere
konkrete eksempler.

Det samme gælder for UNMIK i Kosovo (United
Nations Interim Administration Mission in Kosovo),
hvor der i rapporten blandt andet står, at i slutningen
af 2002 var 57 UNMIK politiofficerer blevet afskedi-
get eller forflyttet, og ti af dem var blevet forflyttet i
forbindelse med beskyldninger om at være direkte in-
volveret i trafficking. Det samme gjaldt for personel
fra KFOR (Kosovo Force) ifølge Amnestys rapport.

De to rapporter bringer også en række case studies,
og det er dyster læsning. Det samme gælder i øvrigt
Karas bog som helhed; selv synes han dybt påvirket af
de direkte møder med ofrene rundt omkring i verden,
hvor det eneste, han kan gøre efter at have mødt dem
og talt med dem, er at efterlade telefonnummeret på et
krisecenter, hvor de kan søge om hjælp, hvis de øn-
sker det og tør.

Sex Trafficking. Inside the Business of Modern
Slavery er kommet i flere oplag og er blevet særdeles
positivt modtaget blandt dem, der beskæftiger sig med
emnet, og Siddharth Kara bliver i dag anvendt som
rådgiver og ekspert mange steder, når det gælder ind-
sigt i baggrunden for og økonomien bag denne stærkt
voksende forretning.

En forretning, der bygger på kynisk udbytning af
kvinder og piger, der med globaliseringen er blevet et
stadig lettere bytte.

Siddharth Kara: Sex trafficking. Inside the Business of
Modern Slavery. Columbia University Press. New
York. 2009, omkring 11 £

Kan købes på www.amazon.co.uk

Om den økonomiske baggrund for det stadig voksende
marked for sextrafficking

Af Toni Liversage

Sidste år udkom bogen Sex Trafficking. Inside the
Business of Modern Slavery skrevet af Siddharth
Kara, der er født i USA af en indisk far og en iransk
mor. Kara har både en økonomisk og juridisk uddan-
nelse fra universiteter i USA og England bag sig; han
arbejdede i en periode som investeringsbankier, og
han fortæller i forordet til sin bog, hvad det var, der
fik ham til at droppe denne karriere og hellige sig un-
dersøgelsen af, hvad han kalder for moderne slaveri.

Det var nemlig en tv-udsendelse om følgerne af kri-
gen i Bosnien, som han så under sin studietid, der i
den grad gjorde indtryk på ham, så at han sammen
med to andre studerende besluttede sig for at tilbringe
to måneder i en flygtningelejr ved Novo Mesto i Slo-
venien omkring 60 kilometer fra den kroatiske
grænse.

De tre amerikanere levede under de samme forhold
som flygtningene; selv tabte Kara næsten ti kilo i lø-
bet af de to måneder, og her gik det op for ham, at no-
get af det, flygtningene havde allermest brug for, var,
at der var nogen, der havde tid til at lytte til dem. Og
han lyttede - til de mange forfærdelige historier,
blandt andet om muslimske kvinder der var blevet
voldtaget af serbiske soldater, som derefter havde
solgt dem til bordeller i Europa.

Efter at være kommet tilbage til USA tog det ham
nogen tid at bearbejde, hvad han havde oplevet, men
da historier om handlede kvinder begyndte at dukke
op omkring år 2000, huskede han, hvad han havde
hørt i Novo Mesto, og han besluttede sig efter nogen
tid for at undersøge hele dette område, ville blandt an-
det forsøge at komme bag om økonomien i denne
enormt profitable forretning.

I et indledende kapitel ”Sextrafficking – et over-
blik” peger Kara på, hvad globaliseringen og den vok-
sende ulighed i verden har betydet for hele dette mar-
ked; men også udvidelsen af EU, der har resulteret i,
at det er blevet langt lettere for kriminelle grupper at
bevæge sig på tværs af grænserne, har været af stor
betydning for det stadigt voksende omfang af sextraf-
ficking.
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Kort Nyt
Af Tove Krag

Trampolinhuset – et brugerstyret kulturhus for
asylansøgere og danskere
Lørdag den 27. november åbnede Trampolinhuset i
nye permanente lokaler i Skyttegade 3 på Nørrebro i
København. Trampolinhuset „ønsker at etablere me-
ningsfulde møder baseret på gensidig respekt, læring,
udveksling og netværk og danner rammen om en lang
række tilbud og aktiviteter, der har til formål at oplyse
den danske befolkning om forholdene i de danske
asylcentre, og give asylsøgere i Danmark en platform,
hvor de kan organisere og præsentere sig selv samt
udvikle relationer til det danske samfund,“ hedder det
i præsentationen af huset.

Flere end 100 asylansøgere og frivillige står i fæl-
lesskab bag projektet, og alle er velkomne til at lægge
vejen forbi Trampolinhuset, som er åbent hver tirsdag
– torsdag og lørdag – søndag 12 – 19 samt fredag 12 –
21 med husets café åben i hele åbningstiden.

Se program for Trampolinhusets aktiviteter m.m. på
www.trampolinehouse.dk

Antallet af danskere på starthjælp eksploderer
Den lave starthjælp blev indført af regeringen med
støtte fra Dansk Folkeparti i 2002. Meningen var at få
nytilflyttede udlændinge i arbejde så hurtigt som mu-
ligt, men reglerne har også bevirket, at danskere, der
har opholdt sig i Danmark i mindre end syv af de sid-
ste otte år, og som ikke kan forsørge sig selv, når de
vender tilbage fra udlandet, ender på starthjælp.

Og dem er der åbenbart en del af. I løbet af de sene-
ste tre år er antallet af danskere på starthjælp steget, så
danskere i dag udgør 33 procent af den samlede andel
af starthjælpsmodtagere, oplyser Arbejdsmarkedssty-
relsen til Hus Forbi. Det er princippet om ikke at for-
skelsbehandle på baggrund af nationalitet, der bety-
der, at også danskere kan ende på den lave ydelse.
Men det princip vil Dansk Folkeparti gerne gøre op
med, siger Peter Skaarup, næstformand i Dansk Fol-
keparti.

„Det var ikke umiddelbart meningen med indførel-
sen af starthjælpsydelsen. Vi vil meget gerne se på,
hvordan man kan tænke starthjælpen anderledes, her-
under på muligheden af at forskelsbehandle, så ord-
ningen rammer dem, som den var tiltænkt, nemlig ik-
ke-danskere, der vil bosætte sig i Danmark.“

Hjemløsebladet Hus Forbi november 2010

Dårlig økonomi presser flygtninge
Traumatiserede flygtninge, der har det så dårligt, at de
ikke kan arbejde, får det ikke bedre af at blive presset
økonomisk med 450-timers reglen.

Sådan lyder det fra to socialrådgivere fra Klinik for
Traumatiserede Flygtninge i Vordingborg. Her hjælper
de flygtninge, der er henvist fra kommunerne eller fra
egen læge med diagnosen Post Traumatisk Stress Syn-
drom (PTSD), og en del af dem er ramt af 450-timers
reglen.

„De mennesker, vi får ind, er typisk i forvejen pla-
get af angst, koncentrationsbesvær og søvnløshed, og
deres lidelse er kronisk. Vores mål er at forbedre deres
funktionsniveau, men den meget stramme økonomiske
situation, som 450-timers reglen sætter dem i, øger
blot deres sårbarhed, og det kan forstærke de sympto-
mer, de allerede har,“ forklarer socialrådgiver Annette
Skjold Jensen.

Når den ene ægtefælle mister sin kontanthjælp, har
det ifølge socialrådgiver John Isaksen vidtrækkende
konsekvenser for hele familien. „Bliver man ramt af
450-timers reglen, tolker de kommuner, vi samarbej-
der med, at man ikke er berettiget til enkeltydelser,
fordi situationen er selvforskyldt. Man får status som
hjemmegående og ryger simpelthen ud af det offent-
lige forsørgelsessystem.“

Socialrådgiveren 2010:10

Håb, drømme og forventninger
Kvindemuseet i Århus er valgt til dansk samarbejds-
partner i et nyt internationalt museumsprojekt „Young
Women speaking the Economy“ med det amerikanske
netbaserede International Museum of Women som ini-
tiativtager. Museer og universiteter i Sudan, USA, Fi-
lippinerne og Danmark skal i det kommende år ar-
bejde sammen om projektet, hvor unge kvinder – 15
fra hvert land – skal forholde sig til deres håb, drøm-
me og forventninger til fremtiden set i lyset af den fi-
nansielle krise.

Idéen bag projektet er at få formuleret kulturfor-
skelle i den økonomiske situation, som de unge kvin-
der står over for i deres hjemlande og at diskutere lig-
heder og forskelle samt muligheder og forhindringer i
kvinders liv såvel historisk som i nutid og fremtid.

Læs mere på www.kvindemuseet.dk

Alt for Damernes Kvindepris 2010
Signe Møller, som har stiftet hjælpeorganisationen
100 % til børnene, er modtager af årets pris for sit ar-
bejde for at skabe bedre vilkår for børnene på losse-
pladsen Kibarani uden for Kenyas næststørste by
Mombasa. Hendes projekt betyder blandt andet, at
150 børn i dag får to måltider mad hver dag, hvor de
tidligere levede af, hvad de kunne finde på losseplad-
sen. For 88 øre pr. måltid får børnene grød om morge-
nen og en særlig proteinrig frokost, ligesom projektet
støtter såvel et børnehjem med skole som et byggeri
med skole for gadebørn.

Alt for Damerne og www.100pct.dk
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En halvrådden mango, lidt muggent brød eller for gamle
æg. Det var for tre år siden stort set alt, hvad børnene på

som siden 2008 har været FN’s Højkommissær for
Menneskerettigheder og dermed FN’s øverste autoritet
på området. Hun har gennem hele sit liv arbejdet for
kvinders, børns, indsattes, torturofres og ofre for vold
i hjemmets rettigheder samt for økonomiske, sociale
og kulturelle rettigheder i et race- og klassedelt Syd-
afrika, hvor hun som medlem af et ikke-hvidt mindre-
tal under apartheidtiden og som advokat for en række
græsrodsorganisationer har personlig erfaring med
mange af de spørgsmål, som en højkommissær for
menneskerettigheder beskæftiger sig med.

Navanthem (Navi) Pillay arbejdede inden udnæv-
nelsen til højkommissær som dommer ved to af de
vigtigste internationale straffedomstole, nemlig Den
internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda,
hvor hun har spillet en afgørende rolle for at få vold-
tægt anerkendt som krigsforbrydelse, samt ved Straf-
fedomstolen i Haag.

SR P2 Aktuellt 30.11.10 og www.ibanet.org

Militærmanual for danske soldater i kritiske
situationer lader vente på sig
Allerede for godt ti år siden efterlyste Dansk Røde
Kors klare regler for danske soldaters opførsel i krig,
som sikrer, at soldaterne for eksempel kender deres
ansvar i forbindelse med udlevering af fanger til tor-
tur. Soldaterne opererer i dag efter de såkaldte „rules
of engagement“, som blandt andet specificerer, hvor-
når det er i orden at skyde, og hvornår det ikke er.
Men ifølge Anders Ladekarl, Dansk Røde Kors, er dis-
se regler slet ikke tilstrækkelige, eftersom det er or-
drer givet af en militær ledelse, og ikke retningslinjer
udstukket af politikerne.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech oplyser, at
hun netop er gået i gang med forberedelserne til mili-
tærmanualen, som har været på tegnebrættet siden
forsvarsforliget i juni 2009. I januar 2011 vil hun
fremlægge en synopsis for, hvor ambitiøs den skal
være, og derefter begynder anden fase med udarbej-
delse af selve manualen, som ifølge ministeren „skal
være færdig senest i 2014.“

Politiken 28.10.10

Bordelejer fik konfiskeret fortjeneste på 2,5
millioner kroner
Gennem to år lykkedes det en 31-årig kvinde fra Mo-
zambique at tjene 2,5 millioner kroner ved at drive et
bordel i Vanløse. Den 18. november afsagde Retten på
Frederiksberg en dom på femten måneders fængsel og
konfiskerede samtidig hendes fortjeneste. Kvinden
stod fra juni 2008 og to år frem bag „Hot latinas“ på
Hyltebjerg Allé, hvor der arbejded–e flere brasilianske
kvinder. Den anklagede modtog dommen, som også
omfatter udvisning af landet.

Berlingske Tidende 19.11.10

En halvrådden mango, lidt muggent brød eller for gamle
æg. Det var for tre år siden stort set alt, hvad børnene på
Kibarani losseplads fik at spise
Fra hjemmesiden www.100pct.dk

Klipklap-affald bliver til kunst i Nairobi
Øreringe og vinpropper skåret ud af fremmede men-
neskers aflagte plasticsandaler bidrager til at skabe ar-
bejdspladser, rydde op på strandene og hjælpe truede
havskildpadder i Kenya.

Værkstedet og forretningen Flipflopiwas begyndte
som et projekt, der skulle sikre havskildpaddernes
ynglepladser: når dyrene kom op af havet for at lægge
æg i sandet, sad de fast i knuder af plasticaffald, stum-
per af reb og gummi og andet, som var skyllet op.
Skildpadderne spiste plastic, som de opfatter som
vandmænd, men som sidder fast i halsen og kvæler
dem.

Hos Julie Johnstone Church, marinbiolog i Ver-
densnaturfonden, som i 1999 blev udsendt til Kenyas
nordlige kyst for at redde havskildpadder, fødtes idéen
til den private forretning, som blandt andet sælger le-
getøj, smykker og skåle af de gamle klipklapper, der
bliver samlet ind fra affaldsbunkerne på stranden (på
fire år har projektet indsamlet ikke mindre end
175.000 brugte klipklapper).

Fra udelukkende at sælge til turister i området, er
produktionen vokset til nu at blive solgt via nethandel
på www.uniqueco-designs.com, som også fortæller hi-
storien bag produktionen. Alt designes og forarbejdes
fortsat på stedet og har dermed skabt arbejdspladser til
såvel kvinder som mænd i lokalsamfundet.

Kristeligt Dagblad 21.10.10

Navanthem (Navi) Pillay modtager af Stock-
holm Human Rights Award 2010
Prisen, som uddeles „til en person eller institution,
som har gjort en usædvanlig indsats for at fremme
lovgivning om og beskyttelse af menneskerettighe-
der“, blev uddelt første gang i 2009, hvor modtageren
var den sydafrikanske sagfører Richard Goldstone.

I år blev prisen den 30. november ved en højtidelig-
hed i Stockholm givet til Navanthem (Navi) Pillay,
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Hvornår er seksuel tilfredsstillelse for mænd
blevet indskrevet i menneskerettighederne?
Sex er en menneskeret, og derfor ringer vi efter pro-
stituerede på de ældres vegne. Sådan svarer 19 ud af
62 plejehjem i en rundspørge, som Berlingske Re-
search har foretaget blandt plejehjem i landets større
byer. Og de 19 plejehjem handler rigtigt, mener Mari-
anne Egense, indehaver af Center for Sex og Samliv,
der som sygeplejerske og sexolog vejleder plejehjem
i, hvordan de forholder sig til ældres seksualitet.

„Som ældre på et plejehjem skal det være muligt at
få besøg af en glædespige,“ siger hun, „og det er plej-
ehjemmets opgave at kontakte en prostitueret.“

Blandt andet Københavns Kommune har dog for-
budt sine plejehjem at hjælpe beboere med prostitu-
tion, da man mener, prostituerede er i risikozonen for
at få skader i kraft af deres job.

Sygeplejeetisk Råd, der rådgiver plejehjem i etiske
spørgsmål, er på linje med Københavns Kommune.
„Det er ikke plejehjems opgave at fremme handlen
med kvinder,“ siger formand Grethe Bækgaard
Thomsen.

Berlingske Tidende og www.dr.dk 30.10.10

Endnu engang: nej til klyngebomber
Socialdemokraterne og SF vil stille krav til Lockheed
Martin om, at de skal droppe deres produktion af
klyngebomber, hvis de vil levere kampfly til Dan-
mark. Sådan lyder beskeden fra de to partiers for-
svarsordførere, efter at dagbladet Arbejderen har af-
sløret, hvordan staten har investeret mindst en halv
milliard kroner i udviklingen af et nyt bombefly hos
våbenfirmaet Lockheed Martin, som altså også pro-
ducerer dele til klyngebomber.

Så sent som den 17. september 2009 underskrev
Danmark FN’s konvention mod klyngebomber, og
John Dyrby Paulsen, forsvarsordfører for Socialde-
mokraterne, har derfor bedt forsvarsministeren kom-
me med en orientering til partierne bag forsvarsfor-
liget, for „man kan jo ikke underskrive en konvention
med den ene hånd – og med den anden direkte eller
indirekte støtte udbredelsen af klyngebomber.“

Arbejderen 14.10.10

Fejl på fejl på fejl …
Indvandrere, der ønsker at blive familiesammenført
til Danmark, kommer ikke til at svare på et spørgsmål
om, hvilket køn Danmarks udenrigsminister har. Det
oplyser integrationsministeriet, efter at Ritzau har
afdækket, at der er fejl i den film, der skal forberede
indvandrere på indvandringsprøven, der trådte i kraft
den 15. november. Af filmen fremgår, at der aldrig
har været en kvindelig udenrigsminister i Danmark,
hvilket ikke passer, da Lene Espersen den 23. februar
2010 blev den første kvinde på posten.

Ritzau/Kristeligt Dagblad 16.11.10

Nyt center skal styrke sundheden for indvan-
drere og flygtninge
Trygfonden står bag en donation på 10 millioner kro-
ner til et nyt Forskningscenter for Migration, Etnici-
tet og Sundhed (MESU) under Københavns Universi-
tet, som blandt andet skal se på, hvad indvandrere og
flygtninge selv i samarbejde med sundhedsvæsenet
kan gøre for at forebygge sygdomme, der er specielt
udbredt blandt disse grupper som for eksempel suk-
kersyge, tuberkulose og visse psykiske sygdomme.

Der er brug for at forbedre sundhedsvæsenets ind-
sats for indvandrere og flygtninge, blandt andet fordi
opfattelsen af sygdomme kan afhænge af kultur, hvil-
ket kan føre til misforståelser og modsatrettede for-
ventninger mellem patient og sundhedsvæsen, lige-
som forskere blandt andet også skal undersøge, hvor-
ledes mødet mellem indvandrere og sundhedsvæsen i
det hele taget forløber.

www.trygfonden.dk

Musikterapeutisk projekt for traumatiserede
flygtninge
Marianne Badstue, chefkonsulent og musikterapeut,
Dansk Flygtningehjælps Integrationsnet, har modta-
get 146.000 kroner fra Trygfonden til et projekt, der
skal undersøge, hvorvidt musik kan bruges til at for-
bedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtninge.
Denne gruppe oplever ofte voldsomme forstyrrelser i
søvnen, hvilket præger deres livskvalitet og mulighe-
derne for at integrere sig i det omgivende samfund. I
projektet indgår også en undersøgelse af, om en for-
bedret søvnkvalitet medfører færre PTSD-symptomer
og forbedret livskvalitet.

www.trygfonden.dk

Jeg siger nej til dobbeltspil – og derfor vil jeg
ikke deltage i overrækkelsen af integrations-
prisen
Nahid Riazi Yazdanyar og Addirizak Zaki Omar, for-
ældrekoordinator og ungekoordinator i Akacieparken
– på vej, Lejerbo København, var i år nomineret til at
modtage integrationsministeriets pris til nydanske
medarbejdere, men Nahid Riazi Yazdanyar takkede
nej i et åbent brev til Birthe Rønn Hornbech. I brevet
skriver hun blandt andet, at „jeg er glad for og stolt
af, at nogle af dem, som kender os og følger vores ar-
bejde på tæt hold, har indstillet mig og min kollega
til prisen. Jeg er glad for, at jeg og min kollega, som
også har en anden etnisk baggrund end dansk, for en
gangs skyld har den „rigtige“ baggrund til at få en
pris i stedet for at blive skældt ud på af politikerne og
ministre netop på grund af vores baggrund!

Men jeg kan desværre ikke være med til dette dob-
beltspil, hvor I fra den ene side uddeler priser for de
gode indsatser for integrationen og fra den anden si-
de forhindrer os, som arbejder med integration, i at
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kunne udføre et ordentligt stykke arbejde.
 Jeg opfatter prisuddelingen som en retfærdiggørel-

se af jeres udlændingepolitik, som rammer de menne-
sker, jeg arbejder med. Derfor har jeg ikke lyst at del-
tage i prisoverrækkelsen.“

Åbent brev i Politiken 3.11.10

Kirkeligt manifest kræver bedre behandling af
nydanskere
I september offentliggjorde danske kirker for første
gang et samlet kirkeligt manifest med ti principper om
migration og indvandring, som med syvtommersøm
slår fast, at Bibelen pålægger kristne en pligt til at
komme udsatte og marginaliserede fremmede i møde.
Samtidigt er der skarpe udmeldinger om og ønsker til
den førte flygtninge- og indvandrerpolitik. Både Kø-
benhavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, og Danske
Kirkers Råd bakker manifestet op.

De ti principper omfatter blandt andet, at Det er i
samfundets interesse, at migranter kan leve sammen
med deres nærmeste familie, og at Ord kan skabe,
hvad de nævner. Derfor skal vi være bevidste om,
hvordan vi omtaler migranter og undgå nedsættende,
misvisende og generaliserende sprogbrug.

Manifestet med de ti principper kan købes for kr. 20
i Tværkulturelt Center, Ryesgade 68C, 2100 Ø, telefon
35 36 65 35.

Da Kristeligt Dagblad den 25. september 2010 of-
fentliggjorde manifestet, havde det ikke været muligt
for avisen at få en kommentar fra integrations- og kir-
keminister Birthe Rønn Hornbech.

Kristeligt Dagblad 25.9.10 og
www.tvaerkulturelt-center.dk

Under overskriften Minimalministeren skrev
Information i sin leder den 5.11.10  blandt
andet:
„Her på Information møder vi meget gerne op, når
integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) op-
træder i åbent samråd i Folketinget. Det er nemlig
vores eneste chance for at høre ministeren, der næ-
sten konsekvent nægter at besvare vore journalisters
opringninger eller at åbne munden om nogle af de
mange spørgsmål, hendes håndhævelse af regerin-
gens udlændingepolitik rejser.

Derfor var vi også med, da ministeren i går skulle
fremlægge sin analyse af, hvorfor Danmark i mod-
sætning til vores nabolande har gjort sig stor umage
for at få returneret så mange asylansøgere som mu-
ligt til det kollapsede græske asylsystem.

… I går kom analysen så: Det viser sig, at Menne-
skerettighedsdomstolen indskriver sig på den efter-
hånden lange liste af internationale grupper og insti-
tutioner, som ministeren ikke finder værdig til sin
opmærksomhed. På listen står FN’s Flygtningehøj-
kommissariat, Europarådet og Nordisk Råd, menne-
skeretsorganisationer som Human Rights Watch og
Amnesty International og en lang række eksperter,
herunder læger, forsvarsadvokater og Institut for
Menneskerettigheders direktør, Jonas Christoffersen.

Man aner et mønster. Ministeren synes at gennem-
føre sin politik efter et minimalprincip, der minder
en del om hendes omgang med pressen. På politik-
området ytrer Rønns minimalprincip sig ved, at hun
træffer beslutninger baseret på så lidt viden som mu-
ligt. Forstyrrende kendsgerninger, konventioner og
forpligtelser sorteres bort med det formål at hånd-
hæve en politik, der skaber mindst muligt besvær for
magten, ved så vidt muligt at overlade en af verdens
mest udsatte befolkningsgrupper – flygtningene – til
deres egen skæbne. Det er grimt at være vidne til.“

Information 5.11.10

Og for en gangs skyld får Pia Kjærsgaard det sid-
ste ord i Kort Nyt som en understregning af
Dansk Folkepartis syn på de internationale kon-
ventioner, som Danmark har forpligtet sig til at
overholde
„… der har været forskellige konventioner, hvor ju-
stitsministeriet har sagt nej … men vi kan jo ikke,
altså regeringen vil ikke overtræde konventioner –
jeg synes, vi har for mange af dem, men så længe vi
har dem, er vi jo nødt til at overholde dem …“

Pia Kjærsgård til TV Avisen DR1 8.11.10 kl. 21
umiddelbart efter indgåelsen af finanslovsforliget

mellem regeringen, DF og Kristendemokraterne
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Kalender

Mandag den 10. januar kl. 19.30. I fredens tjeneste. Thøger Berg Nielsen
fortæller om sine erfaringer som udsendt politi af FN og EU i nogle af
verdens brændpunkter bl.a. på Balkan og i Palæstina. Resen Sognehus,
Skive. Arr.: Kvindefredsligaens Skive-Kreds.

Tirsdag den 3.marts. Bedsteforældre for Asyl i retten for at have sunget i
Folketinget den 19.4.2010. Se www.bedsteforaeldreforasyl.dk

Søndag den 6. marts. Kvindefredsligaens Skive-Kreds holder arrange-
ment sammen med Kultur på Tværs i anledning af den forestående 8.
marts. Kontakt Skive-Kredsen for nærmere om tid og sted.

Tirsdag den 8. marts i København. Kvindernes internationale Kampdag.
Kvindefredsligaen er medarrangør ved 8. marts initiativets demonstration i
København og efterfølgende fest.  Se www.8marts.dk

Onsdag den 9. marts kl. 19.00. Generalforsamling i Kvindefredsligaens
Skive-Kreds. Efter generalforsamlingen fortæller byarkivar Niels Morten-
sen om fredsarbejdet i Skive ud fra de gamle arkiver.  Resen Sognehus,
Skive.

Lørdag den 9. april. Kvindefredsligaen afholder landsmøde 2011 i Skive.
Åbent for alle medlemmer. Yderligere information fås ved henvendelse til
Kvindefredsligaens kontor.

Trampolinhuset – et permanent brugerstyret kulturhus for mennesker
bosat i og uden for de danske asylcentre – er nu åbnet i Skyttegade 3 på
Nørrebro i København.  Åbent tirsdag  –  torsdag samt søndag 12 – 19,
fredag 12 – 21, mandag lukket. Husets café er åben i hele åbningstiden, og
alle er velkomne til at kigge ind. Se mere om Trampolinhuset og program
for de planlagte aktiviteter på www.trampolinhouse.dk

Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden klokken 16:30 –
17 i København. Se nærmere om tema og sted på www.kvinderisort.dk

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer hver søndag klokken 14 – 15 ved
Center Avnstrup, Center Kongelunden og Center Sandholm. Se mere på
www.bedsteforaeldreforasyl.dk


