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Flygtninge i 10 meters højde
Forbipasserende på bl.a. Rådhuspladsen og Højbroplads går
og kigger opad i disse dage. I 10 meters højde kigger en
kvindefigur tomt ud i luften og minder folk om verdens
flygtninge.
Dansk Flygtningehjælp har opstillet figurerne for at sætte
ansigt og krop på flygtningekvinders situation i bl.a. i
Darfur.
Onsdag blev figurerne indviet af Dansk Flygtningehjælps
generalsekretær Andreas Kamm på Rådhuspladsen: "Der er lige nu
1.6 millioner flygtninge i Sudans Darfur provins. Det er et stort
problem. Det kan være svært at vise danskerne, hvor stort. Vi
fortæller og forklarer og sætter tal på. Men kvindefigurerne kan
noget tal ikke kan - de sætter et billede på, der er svært at slippe,"
siger han.
Ritt Bjerregaard fra Dansk Flygtningehjælps netværk 'Kvinder i
nettet' var også tilstede for at hjælpe med at finde indsamlere til
landsindsamlingen d. 14 november.
Kunstneren Jens Galschiøt har skabt fire to meter høje
kobbermasker, der er løftet op i 10 meters højde og beklædt med
henholdsvis blå, gule, røde og sorte klæder.
Udover på Rådhuspladsen og Højbro Plads står der også en
kvindefigur på henholdsvis Kultorvet i København og Toftegårds
Plads i Valby. I næste uge flytter kvinderne til Odense, Vejle,
Århus og Ålborg.
Pengene fra årets landsindsamling går i bl.a. til flygtningekvinder
og børn samt til flygtninge i Darfurprovinsen i Sudan. Krisen i
Sudan er den værste humanitære katastrofe i dag. 70.000 er
blevet dræbt og over 2 millioner har akut behov for nødhjælp.
Projektet havde ikke været muligt uden sponsorer og
samarbejdspartnere: Jens Galschiøt, MTHøjgaard, Seelight og
Beklædningsfagskolen, Odense Håndarbejdsseminarium.
Store fotos:
Tryk her: Close up
Tryk her: Foran Christiansborg (ikke vist)
Tryk her: Lille torv i Århus - med børn

Kunstneren Jens Galschiøt har skabt
fire to meter høje kobbermasker, der
er løftet op i 10 meters højde og
beklædt med henholdsvis blå, gule,
røde og sorte klæder. Figurerne vil
frem til d. 12. nov. stå på forskellige
pladser rundt om i landet.

Yderligere oplysninger
Den 3. & 4. nov. står figurerne i København på Rådhuspladsen, Højbro Plads, Kultorvet og Toftegårds
Plads i Valby. 8 -11 november står figurerne centralt i Vejle og Flakhaven i Odense, 9-12 november på
Lille Torv i Århus og Gammel Torv i Ålborg,
For yderligere oplysninger kontakt Ulrik Bjørn på 33 73 51 73 eller journalist Iben de Neergaard på 33
73 51 80.

