
Horsens Krisecenter huser også  muslimske kvinder fra andre steder i landet, der er
gået under jorden af frygt  for overgreb fra deres familier.
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HORSENS - Flere og
flere udenlandske kvin-
der søger tilflugt på
Horsens Krisecenter.
Men centeret mangler
ressourcer til disse
kvinder.

Ligesom andre steder i
landet buyer Horsens Kri-
secenter på Sundvej i sti-
gende grad brugt som til-
flugtssted af udenlandske
kvinder, der flygter fra ar-
rangerede ægteskaber og
volden fra de mandlige fa-
miliemedlemmer.

I dag er hver femte kvin-
de på krisecenteret i Hor-
sens fra udlandet, og det
giver problemer.

Tager tid
- Vi er ikke gearet til at

tage imod dem. De uden-
landske kvinder udgør  20
procent af yore brugere,

- Vi er ikke gearet til dette,
siger formanden for Hor-
sens Krisecenter, Karin
Smedegaard.

men de tager ca. 80 pro-
cent af vores tid, og spro-
get er simpelthen et

kæmpeproblem, siger forman-
den for Horsens Krisecen-
ter, Karin Smedegaard.

Det er ikke kun kvinder
fra Horsens, som bor på
krisecenteret, men lige så
ofte kvinder på flugt fra
andre steder i landet.

Under jorden

- Vi har kvinder fra mus-

limske familier, som er
Oa under jorden, og der
er en stor afmagt hos disse
kvinder, som nærmest  er
fredløse .

- Vi hvad vi kan,
men det er svært at hjælpe
disse kvinder videre og ud i
samfundet, for de er nødt
til at flytte rundt for ikke
at blive fundet af familien,
siger pædagog Tove Dam
fra Horsens Krisecenter.

Hun understreger, at
krisecenteret ikke afviser
nogen, men det kan være
nødvendigt at flytte uden-
landske kvinder til andre
krisecenter.

- Vi har normalt plads til
syv voksne med born, og vi
vii heist kun have en aller-
højst to udenlandske fami-
lie, der ikke taler dansk,
for vi har ikke ressourcer
til mere, siger Tove Dam.

Det vokser
Hun er ikke så begej-

stret for ideen med et spe-
cielt sted for kriseramte
udenlandske kvinder.

- Det vii blive alt for syn-
ligt, og derfor nemt for fa-
milien at finde frem til, si-
ger Tove Dam, som er enig

med formanden Karin
Smedegaard i, at problem-
et med de udenlandske
kvinder, der flygter fra fa-

milien, forst lige er startet.
- Det bliver store også i

Horsens, hvor vi har en
stor gruppe af indvandrere

fra Tyrkiet og andre mus-
limske familier.
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