
Hjælp udsatte kvinder i

Myanmar

HJÆLP  udsatte kvinder i  MyanmarMed juridisk støtte for 200 kr. 
om måneden i 12 mdr.Send din gave til: 

Reg.: 2374 Konto: 0370110700 Mærkes:  Udsatte kvinder

Mere information:
Det Danske Missionsforbund
Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde
E-mail: sekretariat@missionsforbundet.dk
Tlf.: 6614 8331 - www.missionsforbundet.dk

Vi ønsker, sammen med KWEG, at skabe 
en fond med henblik på at give kvinder en 
juridisk støtte.

Vores mål er at støtte 20 kvinder om året 
i tre år. 

Udgifterne for en retssag er i gennemsnit 
det, der svarer til 2.400 danske kroner.

For det beløb får en kvinde dækket trans-
port og logi i byen, hvor retssagen skal 
foregå, sagsomkostninger, juridisk bistand 
og støtte til hende 
i løbet af 
sagen.

Sådan kan du hjælpe

Hjælp  
til et nyt liv

I Myanmar arbejder DDM sammen med 
Karen Women Empowerment Group 
for at give kvinder og børn et bedre 
liv ved at i talesætte 
deres rettigheder. 

Inde i landet, Myanmar, tidl. Burma, 
arbejder vi i dag sammen med en 
NGO, Karen Women Empowerment 
Group - KWEG, hvor vi støtter de små 
landsbyer og samfund til at finde 
den gode hverdag frem igen efter 
mange års forfølgelse og grusom-
me oplevelser med nedbrænding af 
landsbyer, drab og voldtægter. 
Med støtte fra Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling har vi løbende 

større 
og mindre 
projekter kørende. 
 
Økonomisk hjælp til mikrolån, un-
dervisning talt ind på små soldrevne 
lyd-afspillere, distribueret via kirker 
og landsbyledere, er nogle af tiltage-
ne. Vi opfatter dette som forberedel-
se til en fremtidig indsats.

Det Danske Missionsforbund



Voldtaget
Da Potato var 28 år gammel, blev hun 
voldtaget tre gange af samme mand, 
hvilket medførte en graviditet. Potato 
har tegnet det hele. Også hvordan hun 
den ene gang blev bundet.

Potato’s far anmeldte overgrebet til 
myndighederne, der i første omgang 
forsøgte at lukke sagen med begrun-
delse i Potato’s handicap. Det nægtede 
faren at acceptere. Han gik derefter til  
den lokale KWEG-gruppe og bad om 
hjælp.

Potato’s historie

Støtte 
Lederen af KWEG-gruppen oplevede 
også, at myndighederne forsøgte at 
dysse sagen ned — med tilbud om en 
økonomisk ’godtgørelse’. Men familien 
til Potato holdt med støtte fra KWEG 
fast i deres krav om retsforfølgelse.

En retssag blev gennemført og over-
faldsmanden blev dømt. Strafferam-
men er 3-4 år.

Se en trailer (2 min. 44 sek.) for filmen 
”Unsilent Potato”  på facebook:  
https://bit.ly/2wlIHuv eller QR kode

I landsbyen Naing Thar Yar nogle timers kørsel fra Yangon bor en kvinde, 
der har været døvstum fra fødslen.  Hun hedder Potato.

Retshjælp
Karen Women Empowerment Group, 
KWEG - har talløse fortællinger om kvin-
der og piger, som er blevet voldtaget 
af en mand fra deres landsby, og som 
er tvunget til at leve videre i landsbyen 
som om intet var sket.

Der er nemlig ikke ad-
gang til rets systemet 
for en kvinde. Alt fore-
går på mændenes præ-
misser.

En ny kultur
For KWEG er det et mål at overfalds-
mænd kan blive retsforfulgt. Ikke kun 
for at få straffet voldtægtsforbryderne, 
men også for at statuere eksempler i de 
små samfund, så holdningen til mænds 
uhæmmede dominans og overgreb kan 
ændres.

Et nyt menneskesyn
En ny kultur af værdighed for både kvin-
der og mænd, børn og voksne er påkræ-
vet. Et nyt menneskesyn.

KWEG blev dannet 8. marts 2003. Orga-
nisationen har fra be-
gyndelsen engageret 
sig i at træne og dygtig-
gøre kvinder gennem 
mikro finans projekter, 
uddannelsesstøtte, 
oplysning om sund-
hed, børns og kvinders 
ret, økonomi, misbrug, 

menneskehandel, vold mod kvinder, 
handicappedes ret, voldtægt og vold-
tægtsforsøg. 

KWEG’s indsats foregår primært inden 
for en af de store folkegrupper, Kare-
nerne, der tæller ca. 5 mio. i Myanmar.

Kønsbaseret vold, misbrug og voldtægt er som en del 
af kulturen et enormt problem i mange mindre landsby-
samfund i Myanmar. 

Se filmen  
om Potato

KWEG’s vision er:  
To bring a brighter 
future for women 

and children


