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violences faites aux femmes-AKLVF
160225
En kvinna blev slagen av sin man.
Kvinnan är andra hustru till sin man, hon blev slagen av sin man. När hon kom till sjukhuset träffade
hon vår vice ordförande Rose som fann skador på hennes rygg. Omedelbart kontaktades vi (läs
samtalsledarna) för att ta bilder. Vi kallade mannen till sjukhuset som kom tillsammans med hennes
föräldrar. När vi frågade mannen nekade han men bilderna bevisade vad han gjort och han kände
igen de faktiska omständigheterna. Efter diskussion försonades de och vi varnade mannen att om
detta händer igen kommer vi att agera. Innan vi avslutade såg vi till att han lovade att betala 25.000F
(39 euro) till kvinnan för att täcka sjukhuskostnaderna. Han har betalt.

160719
En annan kvinna blev också slagen av sin man.
Kvinnan skadades allvarligt av sin man som överföll henne med en fräs. Kvinnan försökte försvara sig
och blev skuren i handen. Innan hon åkte till sjukhuset kontaktade hon en av våra medlemmar som
bodde i samma område. Dessa kontaktade den militära polisen men mannen hade redan hunnit fly
och kunde inte hittas. Vi gav 15. 000 F (24 euro) till vår medlem för att följa med kvinnan i Diouloulou
att söka ett läkarintyg så att hon kunde lämna in en anmälan. Kvinnan gjorde anmälan samma dag.
Mannen söks fortfarande.

160726
En ung kvinna utsätts för ekonomisk våld.
Kvinnan bor i förorten till Kafountine med sin man och sina barn. Då mannen inte längre försörjde
henne och barnen med el och mat var hon tvungen att gå till sina föräldrar för att be om pengar.
Kvinnan är gravid och när hon frågar sin make om pengar för åka till sjukhuset ger han henne
ingenting förrän 8 månaderna in i graviditeten. Det var då hon gick till vår ordförande. Efter samråd
med oss (läs samtalsledarna), gav vi henne 15. 000 F (24 euro) för att göra ett läkarbesök;
undersökning och vaccinationer. Kvinnan åkte till sina föräldrar då maken inte ville hjälpa henne.

161216
En ung kvinna kommer till sjukhuset i Kafountine då hon utsatts för ekonomisk och fysiskt våld.
Kvinnan kommer från Guinea-Bissau hon är gift och har 3 barn med sin man. Hon övergav sin man
och sina barn för att följa med en annan man till Kafountine. Först gick allt bra men när kvinnan blev
gravid började hon få problem. Mannen ger henne ingenting och ibland får hon inte ens mat. När
hon ber om pengar för att åka till sjukhuset säger han att han inte har några pengar. En dag bråkade
de och mannen slog henne. En medlem i föreningen, som bor i samma område, tog henne till

sjukhuset. Efter att vår ordförande konfronterat honom var mannen oförskämd men när hon
förklarade vem hon var och hennes roll förstod han men menade att han aldrig har några pengar.
Men han säger att när han har pengar kommer han att ge kvinnan så att hon kan åka till sjukhuset.
Utifrån kvinnans situation betalade vår ordförande ut 10. 500 F (17 euro) så att kvinnan kunde göra
sitt ett läkarbesök; undersökning och vaccinationer.

Vi har också haft fall som gått bra där kvinnan är bosatt i hemmet och det fungerar bra.

Vi har lagt 100.000F (154 euro) för administrativa avgifter och 12.000F (19 euro) för resekostnader till
och från Ziguinchor.
Sedan år 2015 är vi i slutskedet av bygget av kontoret för föreningen som kostar 409.000F (630 euro)
Denna byggnad har kostat så mycket eftersom det under regnperioden trängt in vatten och vi var
tvungna att fylla rummet med betong och sand. Kostnaden för dörren och målningen har uppgått till
128.500F (298 euro) Vi har också fått 66.500F (103 euro) av några svenska volontärer.
Utifrån byggnader är vi redo men de juridiska dokumenten ställer till problem. (registreringen av
föreningen)
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