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Nyt program skal nedbringe vold mod kvinder i de arabiske
lande
Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på
forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika.
Mere end hver tredje kvinde i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har været
udsat for partnervold. Det er et uhyggeligt højt tal, og konsekvenserne er enorme både
for den enkelte kvinde og hendes børn. Men den kønsbaserede vold er også et
samfundsproblem. Vold forhindrer kvinders aktive deltagelse i de
demokratiseringsprocesser, som regionen har oplevet udfolde sig med de folkelige oprør
i foråret 2011. På nuværende tidspunkt, hvor der i flere af landene har været tilbagefald
og risikoen for en tilbagevenden til autoritære regimer truer, er det vigtigt at forstærke
samarbejdet om initiativer, der fremmer kvinders rettigheder.
Derfor indgik Kvinderådet, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner
i oktober en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under
regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ. De tre organisationer skal samarbejde med
lokale partnere i MENA om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i en
række lande i MENA-regionen.
Der er allerede mange, kompetente NGO’er i MENA-landene, der arbejder med vold
mod kvinder, og der er også tegn på positive ændringer eksempelvis i Marokko, hvor
der er blevet etableret en særlig modtagelsesenhed for voldsofre. Alligevel er det stadig
et område, der kræver mere opmærksomhed og handling, hvilket det nye program skal
være med til at styrke:
-

Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENAregionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne
diskrimineres. Når kvinder udsættes for vold af enten fysisk, psykisk eller
seksuel karakter, bliver deres muligheder for at deltage i det sociale, kulturelle
og politiske liv nemlig begrænsede, siger Randi Theil, der er sekretariatsleder i
Kvinderådet.

Både Kvinderådet, LOKK og Danner arbejder allerede i MENA-regionen. I løbet af
efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra
Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen har gennemført kurser for
krisecenterpersonale i regionen. De har trænet dem i metoder i arbejdet med
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voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed,
oplysning og opsøgende arbejde.
Og erfaringerne viser, at det tætte samarbejde med lokale partnere rykker.
Vi har meget at lære af hinanden
-

Vores værdier og metoder er meget ens, hvilket gør det nemt at samarbejde. De
betingelser, vi arbejder under, er dog meget forskellige. I forhold til kvinders
rettigheder og udbuddet af støtte til kvinder udsat for vold, er der fortsat langt
igen i MENA-regionen, og netop derfor giver det rigtig god mening, at vi går
ind og støtter de kvinder, der i kæmper en sej kamp for at bekæmpe vold mod
kvinder, siger Mette Volsing, der er specialkonsulent i LOKK.

Omvendt har udbyttet af samarbejdet vist sig også at komme de danske organisationer
til gode.
-

I Jordan har krisecentrene meget fokus på kvindernes tilknytning til
arbejdsmarkedet ved for eksempel at have IT-værksteder og køkkener, der laver
mad ud af huset. Det kunne vi godt gøre mere ud af herhjemme i Danmark, siger
Mette Volsing.

I det hele taget betyder det meget for de danske organisationer at have
samarbejdspartnere i MENA-regionen. Omkring 50 procent af de kvinder, der opholder
sig på danske krisecentre har nemlig anden baggrund end dansk, og til trods for at de
ikke registreres efter nationalitet skønnes det, at en stor andel har rødder i MENA,
hvilket giver en solid baggrund for at forstå, hvordan disse kvinder tænker og agerer.
-

Ved at udveksle erfaringer med vores partnere i MENA-landene får vi en
forståelse og indsigt i nogle af værdier og forventninger, der gør sig gældende
for de kvinder med arabisk baggrund, der kommer på krisecentrene herhjemme.
Det er selvfølgelig ikke på alle punkter, de adskiller sig, men i forhold til
eksempelvis børn og ægteskab, kan de have nogle andre udgangspunkter, siger
Mette Volsing.

Til forskel fra de tidligere og nuværende projekter, der typisk har været af et til to års
varighed, tager det aktuelle program udgangspunkt i et mere langsigtet samarbejde. Det
glæder Marie Visti Hansen, der er leder af Danners Videncenter og Projektafdeling.
-

Vold mod kvinder er meget vanskeligt at arbejde med, fordi det ofte bunder i
dybe socioøkonomiske, kulturelle og religiøse årsager, som det tager tid at
ændre. Et til to år er ingenting i denne sammenhæng, og derfor er det dejligt, at
vi nu får mulighed for at arbejde mere langsigtet med at få opbygget tillid til de
lokale partnere og effektivt adresseret problemerne, siger hun.
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Behov for mere viden på området
Det er begrænset, hvad der findes af viden om omfanget og typen af vold mod kvinder i
MENA-regionen, hvilket gør det svært at skabe fuldt overblik over problemet. Vold
mod kvinder begrænser sig nemlig ikke blot til partnervold.
Barnebrude, omskæring af piger, sexchikane i det offentlige rum samt trafficking
forekommer også hyppigt. Som eksempel bliver der i følge det marokkanske
justitsministerium hvert år giftet 38.000 barnebrude bort, og ofte bliver disse piger ofre
for vold, misbrug og overgreb.
Der er derfor et stort behov for mere og bedre dokumentation på området samt viden
om, hvordan de voldsramte piger og kvinder søger hjælp samt hvilken hjælp, der er at
hente i de forskellige lande. Også det skal det nye program være med til at fremskaffe
ved hjælp af blandt andet erfaringsudveksling og styrkelse af lokale organisationer, der
arbejder med emnet.
Programaktiviteterne bliver tilrettelagt og udført i tæt samarbejde med lokale partnere.
Kvinderådet, LOKK og Danner har allerede et solidt netværk af partnerorganisationer
og institutioner fra tidligere og nuværende projekter som blandt andre Jordanian
Women’s Union (JWU) i Jordan, Union de l’Action Feminine (UAF) i Marokko og
Ressource Center for Gender Equality i Libanon.
-

Det er i det hele taget et rigtig spændende program, der giver os (Kvinderådet,
LOKK og Danner red.) mulighed for at dele vores kompetencer mellem
hinanden og samtidig udveksle al vores viden og erfaring med vores MENApartnere, siger Marie Visti Hansen.

Fakta:
Kvinderådet er en
paraplyorganisation med 45
medlemsorganisationer, der arbejder
for kvinders rettigheder og
ligestilling.
LOKK er en landsorganisation for
kvindekrisecentre i Danmark, hvis
hovedopgaver er at støtte centrene i
arbejdet med at hjælpe kvinder og
børn, der er blevet udsat for vold i
hjemmet.
Danner er et af Danmarks ældste
kvindekrisecentre og driver også et
videncenter, der dokumenterer vold
mod kvinder og børn og iværksætter
forskning om vold i nære relationer.
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