Pressemelding

Krisesentersekretariatet takker for Åpen dør-prisen 2004
Det var med glede og stolthet Krisesentersekretariatet, på vegne av medlemssentrene, mottok
Åpen dør-prisen fra Ressurssenteret for pakistanske barn 21. desember i Oslo.
Prisen gir krisesentrenes arbeid stor tillit, og ikke minst legitimiterer den kvinner og barns rett
til et liv uten vold. Prisen er samtidig trå med fundamentet i krisesentrenes arbeid – døren er
åpen for alle kvinner og deres barn som opplever vold og overgrep, og er i krise.
I innstillingen til prisen står det: Krisesentrene, ved siden av å hjelpe kvinner og barn i krisesituasjoner, har påtatt
seg oppgaven å vekke storsamfunnet ved å angripe forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og
opprettholder vold mo t kvinner. Dette er i seg selv en stor samfunnspolitisk oppgave.
Videre påpekes det at sentrenes arbeid har skapt en større åpenhet omkring et tema der lidelse i taushet var det
vanlige. Samtidig som det er skapt større åpenhet, holder krisesentrene stadig åpen dør også for
innvandrerkvinner og innvandrerbarn og har til og med innarbeidet egne rutiner for disse gruppene.
Selv om prisen er gitt for krisesentrenes utrettelige innsats med å skape trygghet for innvandrerkvinner og deres
barn i krise, ønsker vi å presisere at møtet med voldsutsatte kvinner med annen etnisk bakgrunn, ikke er
forskjellig fra møtet med norske kvinner i samme situasjon. De er alle kvinner i krise, og føler samme smerte og
sorg over å bli krenket. Alle er de en del av det norske samfunn og har samme krav til respekt og samme krav til
likeverd.
En viktig årsak til at kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert på krisesentrene er at de ofte har
et begrenset nettverk og mange kan ikke det norske språket. Samtidig er det et faktum at mange kvinnene har
dårligere økonomi enn norske kvinner, og dermed dårligere muligheter til å klare seg på egen hånd. I tilegg
frykter mange kvinner å bli sendt tilbake til hjemlandet av familien, eller de frykter å få avslag på søknad om
opphold med bakgrunn i mishandlingsbestemmelsen.
Krisesentersekretariatet takker samtidig Ressurssenteret for pakistanske barn som gjennom prisen viser, at
mennesker fra forskjellige kulturer har samme mål med sitt arbeid. Et samfunn med aksept for etnisk, kulturell,
og religiøs variasjon, men et samfunn uten menns vold mot kvinner.
Dette kan kun oppnås ved en felles kamp mot undertrykking av alle kvinner. Samtidig må vi arbeide for å styrke
integrering av kvinner med minoritetsbakgrunn slik at de får språkopplæring, økonomisk handlefrihet og
mulighet til å utvikle et rikholdig og solid nettverk av familie og venner på egne premisser.

Støtt krisesentrenes arbeid.
Vi ønsker alle en riktig god jul, der respekt, likestilling, verdiget, kjærlighet og fred skal være
årets julenorm.
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