Krisesenter for kvinner
i Bucuresti, Romania
Som omtalt i forrige nummer av Kvinnesaksnytt (nr. 1, 2003) har Norsk Kvinnesaksforening (NKF) for første gang i foreningens historie engasjert seg med direkte ansvar i et internasjonalt prosjekt.
Etter søknad har Utenriksdepartementet
tildelt midler i 2002 og 2003 til etablering
og drift i en oppstartperiode av et krisesenter i Bucuresti, Romania.
Krisesenteret ble åpnet 24.mai 2002 og
var da det første i Bucuresti. Senteret ligger i Apaca industriområde der det arbeider over 10.000 kvinner, hovedsakelig innen tekstilindustri. Senteret er først og
fremst et tilbud til kvinnelige ansatte og
deres barn. Ved åpningen var det et stort
oppbud av lokale medier. Christine
Hjortland representerte NKF.
Norsk Kvinnesaksforening fikk i mars
2003 mulighet til å invitere daglig leder
og en av hennes medarbeidere til et studiebesøk i Norge. Besøket ble i hovedsak
finansiert ved informasjonsmidler fra
FOKUS. Under oppholdet ble det avholdt et dagsseminar lørdag 29.mars 2003
med innledninger både fra rumensk og
norsk side. Hensikten med besøket fra
vår side (NKF og OKF) var å sikre at den
daglige ledelsen av krisesenteret skulle få
med seg impulser og motivasjon til sin
hverdag ved senteret i Apaca.

senteret, Helsedepartementet og andre.
Et viktig mål var å få i gang dialog med
andre mulige finansieringskilder. I tillegg
arrangerte senteret i Bucuresti et seminar 27.september. Gunhild Ramm Reistad fra Drammen Kvinnesaksforening
var en av foredragsholderne, og hun kunne øse av sin brede erfaring med drift av
krisesenteret i Drammen. Gunhild sa
blant annet at kvinnemishandling ikke er
et ”økende problem”, for det har alltid
eksistert. Det som har skjedd de siste 25
år er at nå ties det ikke lenger. En fyldig
reiserapport fra de tre NKF-erne finnes
på vår hjemmeside (www.kvinnesak.no).
Arbeidsutvalget (AU) i NKF har drøftet
hvordan det er mulig å videreføre vårt
engasjement i Bucuresti. Vi vil forsøke
oss med en ny søknad til Utenriksdepartementet selv om den posten vi har fått
penger fra så langt faller bort. Det vil være viktig å legge vekt på Apaca-senterets
bidrag til å sette temaet vold mot kvinner
på dagsorden, og de grep de har gjort for
å samordne de ulike tiltakene mot slik
vold i Romania.

Med sikte på å få lokal støtte til fortsatt
drift av krisesenteret i 2004 når Utenriksdepartementets støtte trolig avsluttes,
reiste Christine Hjortland fra NKF og
Aud Langbo fra OKF til Bucuresti 24.27.september 2003 for å ha møter med
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