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"Kvinner i krig" er den sanne fortellingen om to kvinner - Gitte (15) og moren (45). Gitte har vokst opp i en
velstående familie i Berlin. Moren var opprinnelig tysk, faren var norsk og flyttet tilbake til Norge da Gitte
ennå var et lite barn.
Vi følger mor og datter i Tyskland i de siste månedene av andre verdenskrig og inn i tidlig fredstid. Russerne
ruller inn med store tanks 2. februar 1945, og tiden etter er kaotisk og omskiftelig. Mor og datter må bruke alle
sine krefter på å overleve. Dette er en historie om å bli voksen under ekstreme forhold, om en mor som gjør alt
for å beskytte sin datter, om glimt av lykke og latter midt i ruinene, om freden som kommer, og til slutt: om
overlevelse for Gitte og undergang for moren.
Jeg kom over denne teksten på FB; Sagt av Andy Rooney fra 60 minutes: "Jeg verdsetter mest av alt kvinner
over 40. Her er bare noen få grunner til hvorfor: Det var alternativene for Safaa (33). Vi har fulgt den syriske
trebarnsmorens første år i Norge. 1970-tallet var perioden da kvinnene marsjerte inn på arbeidsmarkedet.
Unge jenter satset på utdanning, og kvinner som hadde vært hjemme med små barn, gikk ut i. Det har vært
krig i Afghanistan i rundt 40 år. Det har gjort landet til et av de fattigste i verden. Dagens konfliktsituasjon står
primært mellom et vestlig. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks,
sport og kultur Psykiske lidelser er ofte misforstått i lukkede miljøer, og psykisk syke oversett. Denne er til
alle minoritetsjentene og guttene som for å skjerme andre hele. NATO, forsvarsorganisasjon bygd opp på

grunnlag av Atlanterhavspakten, undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C.Fra begynnelsen besto NATO av
12 land; Belgia. Chiku Msobeli pleide å ha dårlig selvtillit på grunn av rumpa. Nå Nå får hun komplimenter
fra både menn og kvinner og sier hun er stolt over at utseendet. Noen kvinner velger å bruke hijab fordi de
mener islam påbyr det. Er det virkelig påbudt å bruke hijab i følge koranen? Gülay Kutal svarer på dette. ABC
Startsidens egen nettavis, ABC Nyheter med fyldig dekning av innenriks, utenriks, sport, fotball, forbruker,
motor, reise og andre nyheter

