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LEDER
Ned med våbnene

Formålsparagraf
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed (KILFF) er den danske sektion af Women’s International
League for Peace and Freedom
(WILPF).
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed er uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold og
interesser.

Her i 100-året for udbruddet af 1. verdenskrig – eller KRIGEN, som den
blev benævnt, da grusomhederne måtte placere den i samtiden som den
sidste verdenskrig – er antallet af konflikter rundt om i verden i uhyrlig
vækst.
I Danmark var vi nogle, som håbede, at den tidligere regerings aktivistiske udenrigspolitik, som sendte danske soldater i kamp i såvel Irak
som i Afghanistan, ville blive afløst af en mere konfliktforebyggende og
konfliktmæglende indsats i dansk udenrigspolitik med regeringsskiftet i
2011.
Dette har vist sig ikke at være tilfældet. Danmark er USA’s tro følgesvend i en fortsat aktivistisk udenrigspolitik – og NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen har de seneste måneder for alvor raslet med
våbnene og udtrykt sig med en skræmmende krigsivrig retorik. At håbe,
at NATO skulle ændre kurs nu med Jens Stoltenbergs overtagelse af posten, er måske naivt, men vi håber alligevel – i respekt for Jens Stoltenbergs hidtidige politiske virke.
Kvindefredsligaen nærmer sig sit 100-årsjubilæum med stiftelsen i Haag
28. april 1915, hvor 1136 aktive og modige kvinder, hvoraf 7 danske,
samledes for at arbejde for freden.
Vi går i deres fodspor – og må fortsat sige ”Ned med våbnene!”

Arbejdet i den danske sektion foregår i overensstemmelse med organisationens internationale vedtægter og
beslutninger vedtaget af kongressen
og den internationale hovedstyrelse.
Vores vision er at fremme strukturelle ændringer af samfundet, der skal
gøre det muligt at opnå social, økonomisk og politisk lighed for alle uden diskrimination på grund af alder,
køn, race, religion, seksuelt tilhørsforhold eller andet, og at fremme en
udvikling fra en patriarkalsk krigskultur til en feministisk fredskultur.

Redaktionen

WILPF International
Women’s International League
for Peace and Freedom
1. rue de Varembé
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
Tlf: +41 22 919 70 80
inforequest@wilpf.ch
www.wilpfinternational.org
Streetart i Jægersborggade på Nørrebro i København september 2014
Foto: Tove Krag
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Gruppebillede af konferencens deltagere

Foto: Lieve Snellings

Beretning om den 2. europæiske
Kvinder i Sort -konference i Belgien
Af Gerd Gottlieb
„hear the new world breathing …
she is coming!“1
Sådan lød den forjættende, men svært oversættelige,
overskrift til den 2. europæiske Kvinder i Sort-konference, der blev afholdt i den gamle universitetsby,
Leuven, ca. 25 km øst for Bruxelles, i år.
Det var den lokale Kvinder i Sort-gruppe, der havde
påtaget sig værtindeskabet – og jeg understreger den
feminine variant af ordet – idet kvinderne fra Leuven
i den grad fra start til slut forstod at tage hånd om
hver enkelt af os, de over 100 konferencedeltagere,
og skabe et klima, hvor man følte sig velkommen og
turde kaste sig ud i diskussionerne om, hvordan vi
som kvinder og fredsaktivister kan brænde igennem
til fordel for intet mindre end en ny og fredeligere
verden.
Her følger et udpluk af overskrifterne til de forskellige workshops: Palæstina/Israel – boycot-aktioner,
Kvinder mod NATO 2, FN og resolution 1325, Feministisk aktivisme mod atomoprustning og militarisering af Europa og Krisen Rusland-Ukraine. Desuden

var der en række workshops, hvor vi fokuserede på vores egen praksis som aktivister f.eks.: Hvordan engagerer vi yngre kræfter? Hvordan passer vi på os selv?
Hvordan kan vi kommunikere på ikke-voldelig vis?
Hvem henvender vi os til? Og som et gennemgående
tema, der altid har plads i de internationale Kvinder i
Sort-konferencer: Lesbiske i fredsbevægelsen.
Vi var deltagere fra i alt 22 lande, heraf naturligt nok
størstedelen fra EU. Fra Danmark var vi Lisbeth
Algreen, Tove Krag og undertegnede. Men der var også
repræsentanter fra Armenien, Congo, Israel, Palæstina,
Rusland, Tyrkiet og Uruguay og ikke mindst disse kvinders beretninger om deres forskellige aktionsformer og
de risici, de løber ved at træde frem, aftvang respekt og
indgød kræfter. I skrivende stund ser jeg Elena i Skt.
Petersborg, Yvonne og Haya i Israel samt Sama og
Nabila i Palæstina for mit indre blik i modig protest
mod deres respektive landes krigspolitik.
Men det var i det hele taget givende at høre om erfaringer fra så mange forskellige aktivister. Om Frances i
Maastricht, der startede med at stille op helt alene med
sit skilt og på den måde kom til at gøre den berømte
forskel, og om de engelske kvinders bløde og samtidig
stærke modsvar til den magtfulde engelske atomvåben-
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industri (Se artiklen „Wool
Against Weapons“ side 6).
Konkret blev der planlagt flere
fælles demonstrationsdage inden
for den nærmere fremtid, nemlig
47-års dagen for Israels besættelse af Vestbredden 6.6., Nagasaki -dagen 9.8., NATOs topmøde 4. – 5.9. og FN’s fredsdag
21.9.
På et plenummøde havde vi også
den glæde at kunne hilse fra
Toni Liversage og præsentere
hendes netop på serbisk udkomne bog, Od Birkeroda do Beograda – i nazad,3 (Fra Birkerød
til Beograd – og retur), hvor det
internationale og herunder også
det serbiske Kvinder i Sort-netværk, er omtalt.

Foto: Lieve Snellings
Israelske Yvonne og palæstinensiske Nabila arm i arm mod den israelske besættelse ved konferencens afsluttende tavse demonstration gennem Leuvens centrum

Det er som altid umuligt for alvor at videregive energi
og inspiration på tryk, men jeg kan afslutte med at fortælle, at vi tre danske deltagere ved vores afrejse kunne bekræfte hinanden i, at vi er stolte af at være en del
af det internationale kvindefredsnetværk. Konferencen
havde givet os fornyet tro på, at vi hver især og i fællesskab kan begynde på græsrodsniveau, derfra hvor vi
står, og selvom det nok skal indrømmes, at vi måske
ikke nåede at opleve en ny verdens komme, så overbeviste den 2. europæiske Kvinder i Sort-konference os
om, at når hun kommer, den ny verden, vil hun være af
hunkøn …

Tak til Kvinder i Sort i Leuven!
Den afsluttende udtalelse fra konferencen kan læses
på det international Kvinder i Sort-netværks hjemmeside www.womeninblack.org. Her kan man også finde
kontaktadresse til netværkets mailingliste på engelsk,
fransk og spansk.
1

Citat af Arundhati Roy „Another world is
not only possible, she is on her way. On a
quiet day I can hear her breathing“.

2

Baggrundsmateriale om NATO af Cynthia
Cockburn, Kvinder i Sort, London, som blev
anvendt under seminaret, kan rekvireres
gennem fred & friheds redaktion.
3

Toni Liversage: Od Birkeroda do
Beograda – i nazad. IP Adresa, Novi Sad,
2014

Foto: Tove Krag
”Dit oplæg om NATO er et wake up call for os!” Gerd Gottlieb (th.) i
samtale med Cynthia Cockburn, en markant skikkelse i Kvinder i
Sort, som siger Nej til NATO!
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„Wool Against Weapons“ 9. august 2014 – en
Nagasakidag med kreativ og direkte aktion
med 11,2 kilometer strikket uldmagt!

Af Nina Nissen, Kvinder i Sort, London
Det hele begyndte ved en snak rundt om lejrbålet i
Kvindefredslejren Aldermaston, hvor ideen om et
fredsstrikketøj i pink uld blev født. Pink, fordi det er
en fantastisk lysende farve og en god kontrast til både
det grønne landskab og til den grå asfalt.
Og så skete det på Nagasakidagen den 9. august 2014,
hvor et 11,2 kilometer langt pink strikketøj forbandt
Storbritanniens to største atomvåbenfabrikker ved
Aldermaston og Burghfield i protest mod det britiske
atomvåbenprogram, Trident.
Tusinder af mennesker (primært kvinder) fra Danmark, Belgien, Frankrig, Holland, Kenya, Spanien,
Sydafrika, dele af Sydamerika, Østrig og naturligvis
Storbritannien havde strikket.
De danske kvinder havde hørt om Wool Against Weapons på Kvinder i Sorts konference i maj i Leuven i
Belgien1 og var blevet inspireret til at bidrage – med
hele 27 meter smukt strik i pink sammensat af 27 forskellige stykker strikketøj på 60 gange 100 centimeter.

med at sy de forskellige stykker sammen, efterhånden
som der ankom flere kvinder, og efterhånden som
strikketøjet blev afsluttet direkte fra de glødende strikkepinde. Den konstant voksende lange strikkede bane
blev dernæst sat på grene fra træerne eller bundet til
dem. Kl. 12.30 fik vi besked om, at strikketøjet var
endnu længere end de 11,2 kilometer!
Aktionen startede klokken 13. Der blev ringet med
klokker efterfulgt af 2 minutters stilhed til minde om
bombardementet af Nagasaki, og så ringede klokkerne
igen.
Vi blokerede symbolsk vejen med den lange strikkede bane ved Green Milestone i ca. 10 minutter med
politiet som tilskuere på sidelinjen.
Så blev det tid til at tage det kilometerlange strikketøj ned og rulle de lange baner sammen med henblik
på, at de skulle omdannes til tæpper til flygtninge og
hjemløse.
I stedet for at bruge bidragene fra Kvinder i Sort og
Kvindefredsligaen Danmark, Kvinder i Sort Madrid
og London, til tæpper foreslog Rebecca Johnson fra
Kvinder i Sort London, at vi beholdt disse til andre ak-

Gerd Gottlieb og jeg mødtes i København, så jeg kunne få en kuffert fuld af samfundsomvæltende strikketøj
med mig til Aldermaston. Aktionsdagen startede tidligt
for nogen af os, med at vi kl. 7 læssede kufferten op i
Liz Khan fra Kvinder i Sort London’s bil for at læsse
ud igen omkring kl. 10 i Aldermaston. De 11,2 kilometer mellem de to atomvåbenfabrikker var blevet opdelt i 7 sektioner opkaldt efter regnbuens farver ifølge
traditionen fra kvindefredslejren Greenham Common.
2
Der ankom mange kvinder fra hele Storbritannien, og
der dukkede også en del miljøaktivister samt aktivister
fra CND, Campaign for Nuclear Disarmament, op for
at hjælpe til ved sektion Green Milestone, hvor jeg
stod.
Det danske strikketøj var det første, der blev pakket ud
ved vores sektion. Det blev senere knyttet til bidrag fra
Kvinder i Sort Madrid og London. Formiddagen gik

Mer´ end enig!

Foto: Nina Nissen
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27 stykker dansk samfundsomvæltende strikketøj klar til afrejse

tioner. Vi var meget enige, og Rebecca tog kufferten
med den dyrebare last med sig.
Nogle kvinder rundede dagen af med et par timer i
Aldermaston Kvindefredslejr før rejsen hjem.

Foto: Gerd Gottlieb

Aktionerne skal munde ud i 31 dage med 31
aktioner i marts måned 2015 som optakt til det
britiske parlamentsvalg i maj, der anses for
afgørende for den fremtidige britiske
atomvåbenstrategi.

Hvilken dag! Og hvilken bevægende oplevelse med
international kreativitet, solidaritet og samarbejde!
Oversat fra engelsk af Gerd Gottlieb
Nina Nissen er antropolog og arbejder på Syddansk
Universitet i Odense
Se flere detaljer og fotos på:
www.woolagainstweapons.co.uk
1

http://snellings.telenet.be/womeninblackleuven/
Europese%20conferentie%20Leuven.html
2

Kvindefredslejr ved militærbasen Greenham Common
1981- 2000. Se http://en.wikipedia.org/wiki/
Greenham_CommonWomen’s_Peace_Camp

Den britiske græsrodsbevægelse Action AWE –
en af flere mod atomvåben – gennemgår på sin
hjemmeside www.actionawe.org den omfattende dækning i medierne, som aktionen
udløste.
Action AWE oplyser endvidere, at Wool
Against Weapons er det foreløbige højdepunkt i
forhold til en række aktioner i løbet af 2014 ved
de to atomvåbenfabrikker.

Det danske strikketøj i direkte aktion ved
atomvåbenfabrikken ved Aldermaston

Foto: Nina Nissen

8

Metervis af lyserødt og Kvinder i Sort
Enhedslistens sommerlejrs samlede indsats: hele 10 meter lyserød uldmagt

Her følger en fortælling om, hvordan en del af det
danske strikkebidrag til aktionen ”Wool Against
Weapons” blev født.

Af Solvejg Sieg Sørensen, forkvinde i Kvindefredsligaens Skivekreds
Jeg skulle holde oplæg om fredsarbejde på Enhedslistens sommerlejr den 19. – 26.7. på Strib Efterskole
ved Middelfart. Det var den første dag på sommerlejren. Jeg fortalte om hvad vi laver i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed og om Kvinder i Sort.
I foråret var der kommet en mail via Kvinder i Sort
i København, der på vegne af Kvinder i Sort, London,
opfordrede folk til at strikke uldstykker på 60 x 100
centimeter i overvejende pink og lyserøde nuancer.
Det ville de så sy sammen, så der kunne blive et 7 miles, dvs. 11,2 kilometer langt strikketøj, som skulle
forbinde de to atomvåbenfabrikker Aldermaston og
Burghfield ved en demonstration i England. Hvis jeg
selv skulle strikke bare et stykke ville jeg måske blive
færdig til jul næste år, så det havde jeg næsten glemt.
På mødet fortalte jeg om, hvordan vi i Kvinder i Sort i
Skive og København stillede os op på gaden med sorte
bannere og løbesedler. En del kendte ikke denne tavse
form for manifestation: At man med ganske få personer kunne lave en meget synlig markering i gadebilledet.
Jeg foreslog at vi kunne gøre noget aktivt ved f.eks. at
lave en demonstration for fred i Gaza eller være med
til at strikke et langt strikketøj i lyserødt. Jeg havde

Foto: Martin Mørch

printet strikkeopskriften ud, og der var stor interesse
for at få den. Der var flere der var klar til at gå i gang
med det samme.
Om aftenen var der et andet oplæg om forskellige aktionsformer. Her blev tråden taget op og det resulterede i at Kvinder i Sort i samarbejde med Enhedslistens sommerlejr og den lokale Enhedsliste i Middelfart, skulle lave en demonstration om fredagen i Middelfart. Så nu var der gang i to ting.
Og der kom gang i strikkepindene! Middelfart blev
nærmest støvsuget for lyserødt garn. Der blev slået
masker op og strikket i lange baner. Nogle enkelte
strikkede selv de 60 x 100 centimeter, men det meste
af det strikketøj der kom gang i var der flere om. Lå
der et ledigt strikketøj, lå det ikke særligt længe, før
en anden tog tråden op og strikkede videre på det. Det
gav naturligvis et lidt uens udseende, men ellers var
vi aldrig nået op på de 10 meter, som blev sendt af
sted til England, sammen med de øvrige 17 meter, der
var blevet strikket rundt omkring i Danmark.
Det blev et fællesprojekt for en stor del af lejrdeltagerne, både for dem der havde gang i pindene og for
dem som malede bannere og lavede andre forberedelser til demonstrationen i Middelfart.
Solvejg Sieg Sørensen er hovedstyrelsesmedlem i
Kvindefredsligaen. Til daglig arbejder hun som kirkegårdsgraver.
Solvejg Sieg Sørensen har efterfølgende modtaget Enhedslistens Robin Hood-pris for sine to projekter i årets sommerlejr!
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Det traditionelle familiemønster har undergået store forandringer gennem det sidste halve århundrede. Fra farmor-børn over Dine-mine og vores børn – kollektivfamilier og bevidst valg af enligt moderskab – børn af homoseksuelle par – børn født ved hjælp af kunstig befrugtning. Alle nye mønstre har været diskuteret og problematiseret ud fra moralske og religiøse grunde, og alle er i dag stort set lovliggjort og dermed accepteret i samfundet.
For nogle år siden opstod så begrebet „rugemødre“. Dvs. kvinder der på forskellig vis lader sig befrugte for at
føde andres børn. Vi har bedt Karen Hvidtfeldt Madsen, der har forsket i begrebet, om at skrive en artikel om emnet.

Moderskab til salg - National og transnational ’surrogacy’
Af Karen Hvidtfeldt Madsen, Ph.d og lektor i
kulturanlyse og -formidling ved Institut for
Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
Danske „Mette“ og hendes mand blev forældre til datteren „Marie“ i Mumbai i Indien efter 10 års resultatløse fertilitetsbehandlinger hjemme. Genetisk er Marie
et produkt af en indisk ægdonor og sin danske fars
sæd, men selvom det var Mette, der blev i Indien i de
6 måneder det tog at få papirarbejdet bragt i orden,
kan hun ikke registreres som juridisk mor til barnet,
fordi de ikke er genetisk relateret, og hun i mellemtiden er blevet skilt fra sin mand.1
„Mette“ og „Maries“ kvaler er ikke noget nyt og på ingen måde isoleret til den danske kontekst.
I den japanske „Manji Yamada case“, i 2008, fik en
pige, der ligeledes blev født i Indien af en rugemor,
hverken statsborgskab eller egentlige forældre, idet de
japanske intenderede forældre havde opløst deres ægteskab inden fødslen. Pigen endte med at blive adopteret af sin genetiske farmor, som var over 70 år gammel.
Samme år kom tvillingedrengene Nicolas og Leonard
til verden i Anand i Gujarat på foranledning af et tysk
ægtepar, der brugte deres eget genetiske materiale og
en rugemor. Drengene og deres forældre endte i en
vanskelig situation, fordi børnene viste sig ikke at
kunne få tildelt statsborgerskab. Den indiske stat betragtede dem som tyske i forlængelse af deres genetiske tilhørsforhold til det tyske par, hvorimod den tyske
stat ikke anerkender eller tillader surrogatmoderskab
og mente, at børnene var indiske, fordi de blev født af
en indisk kvinde. Der gik to år før den tyske stat undtagelsesvist lod børnene få tysk pas, så familien kunne
forlade Indien.
I Norge er det ikke forbudt at betale en rugemor i udlandet, men da Kari-Ann Volden som enlig mor ønskede at rejse hjem fra Indien med tvillingedrenge, som

var født ved hjælp af både surrogatmor, og anonym
donation af både sæd og æg, ville de norske myndigheder ikke godkende børnene som hendes, og dermed
heller ikke børnene, som norske statsborgere. Omvendt anerkendte de indiske myndigheder heller ikke
børnene som indere, og Kari-Ann havde kun et tidsbegrænset visum til Indien som hun ikke kunne forlade, fordi børnene ikke havde pas. Efter 15 måneder
og flere afslag på adoption og stor mediebevågenhed
fik hun plejetilladelse til børnene og kunne vende
hjem til Norge.
Disse og lignende sager har udfordret nationale myndigheder verden over. Man kan sige, at spørgsmålet
om transnationalt surrogatmoderskab fungerer som et
forstørrelsesglas for de mange komplekse aspekter,
som knytter sig til ny reproduktionsteknologi og globalisering, herunder spørgsmål om biologisk vs. social
slægtskab, definition af moderskab, racebetinget og
økonomisk global ulighed, samt ikke mindst spørgsmålet om, hvorvidt man har ret til at få et barn og om
alle de meget avancerede muligheder for assisteret reproduktion, som lægevidenskaben i dag kan tilbyde,
også skal anvendes. Der er mange parter at tage hensyn til og mange åbne spørgsmål, ikke mindst i forlængelse af de aktuelle adoptionskritiske debatter, og
om donorbørns ret til at kende deres biologiske ophav.
Samtidig giver rugemødre liv til børn, som er inderligt
ønskede af barnløse verden over og som ikke ville være kommet til verden uden surrogacy.

Hvad er en rugemor?
Det kan være relevant at bruge en rugemor for kvinder, der af den ene eller anden grund ikke selv kan
gennemføre en graviditet, eller for homoseksuelle
mænd, der ønsker at blive forældre. Hvis de intenderede forældre er et heteroseksuelt par med både anvendelige æg og sædceller, kan en rugemoder ved hjælp af
reproduktionsteknologi (IVF) bære og føde et barn,
der genetisk set er de intenderede forældres eget (den
såkaldt „gestationelle“ form for surrogatmoderskab).
Hvis der er tale om to mænd, kan de donere sæd mens
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ægget enten er rugemorens eget („traditionel surrogacy“) eller de kan anvende et donoræg og lade rugemoren bære et foster, som hun således ikke er beslægtet med i genetisk forstand. På grund af de reproduktionsteknologiske muligheder (samt lange ventelister
på adoption og hård kritik af forholdene omkring
transnational adoption) er der mange ufrivilligt barnløse, der så vidt muligt foretrækker et genetisk eget
barn. Desuden antages det ofte, at det vil være vanskeligere for en rugemor at give et barn fra sig som
hun er genetisk beslægtet med og som måske i nogen
grad ligner hendes egne børn. Fordelen ved den „traditionelle“ form er til gengæld, at den er langt enklere, billigere, og rugemoderen ikke skal igennem belastende fertilitets- og hormonbehandlinger.

Lovgivningen i Danmark
I Danmark er „altruistisk“ rugemoderskab, forstået
som en frivillig og ikke-kommerciel aftale, ikke direkte forbudt, men en række forskellige love vanskeliggør det. Det er ikke tilladt for en rugemor at gennemføre assisteret reproduktion (IVF) på et hospital
eller en fertilitetsklinik. Derfor er det i Danmark kun
muligt at være såkaldt „traditionel“ rugemor, dvs. at
hun selv er genetisk mor til barnet og kun, hvis inseminationen er foretaget privat. Der må ikke være
penge indblandet bortset fra, at rugemoren kan modtage kompensation for konkrete og rimelige udgifter,
men det er en forudsætning for at stedbarnsadoption
kan godkendes, at aftalen ikke anses for at være kommerciel. Det er heller ikke lovligt at annoncere efter
eller formidle kontakt til en rugemor. Desuden kan en
aftale om, at et barn skal udleveres til en anden efter
fødslen ikke håndhæves juridisk, og man kan dermed
ikke lave en bindende surrogataftale.
Det siger således næsten sig selv, at det er meget vanskeligt at få en sådan aftale i stand indenfor rammerne
af det danske system. Reglerne er ikke befordrende,
og bortset fra enkelte Facebookgrupper og andre digitale fora, er der ikke meget støtte at hente for hverken
barnløse eller kvinder, der måtte være interesseret i at
lægge krop til.
Samtidig er mulighederne for internationale fertilitetsrejser i praksis eksploderet. Begrebet fertilitetsturisme er en del af den medicinske turisme og dækker over, at mange forskellige behandlinger nu udbydes i international konkurrence af mange forskellige
lande, fx kan lande i Østeuropa og Sydeuropa eller
Asien underbyde i pris, eller overbyde i forhold til at
tilbyde behandlinger, der ikke er tilladt i det globale
nord eller behandlinger uden ventetider.
De internationale tilbud er kommercielle og er derfor
heller ikke tilladt for danskere, men indtil nu har sta-

ten set gennem fingre og fundet ordninger for de, der
alligevel har gjort det, men der er ingen officielle tal
på, hvor mange børn det drejer sig om, og som „Mettes“ historie viser, har det ikke været uden problemer
for de involverede.

Etisk Råd
Etisk Råd udgav i 2013 en rapport 2 om international
handel med menneskelige æg, rugemoderskab og organer. Her sammenkæder man, som det fremgår af titlen,
rugemoderskab med organdonation og opstiller samtidig en modsætning mellem national altruisme og international kommerciel handel med organer, celler og
børn.
I rapporten fremhæves Asien, og hvad surrogacy angår
især Indien, som en modpol til Europa, hvor kommerciel surrogacy er forbudt i de fleste lande.
I Indien er surrogataftaler tilladt, de er altid kommercielle og altid gestationelle (dvs. rugemorens egne æg
benyttes aldrig). Etisk Råd fortæller, at indiske rugemødre rekrutteres blandt fattige, uuddannede kvinder
og ofte er presset af deres mænd eller af mellemmænd.
Uden tydelig kildeangivelse forklarer Etisk Råds rapport, at kvinderne er dårligt informerede om de behandlinger de gennemgår, at de bliver stigmatiserede i
deres lokalmiljø, hvor surrogacy sammenlignes med
prostitution, og at de gravide kvinder bliver indkvarteret på hostels med henblik på overvågning af deres adfærd under graviditeten. Rådet henviser til den indiske/
sydafrikanske forsker Amrita Pande, som både har forsket i og publiceret om rugemødres forhold og har været i Danmark og Sverige i længere perioder, hvor hun
har optrådt i teatergruppen Global Stories’ forestilling
„Made in India“ og nævner, at hun peger på et mere
sammensat billede af de indiske kvinders motiver, men
som dog alle er økonomisk begrundet.
Et flertal i Etisk Råd anbefaler, at mulighederne for ikke-kommercielle surrogataftaler i Danmark forbedres
med henblik på at minimere interessen for at tage til
udlandet. Dog mener et mindretal i rådet, at den relation, der opstår mellem mor og barn under graviditeten
er så vigtig, at en planlagt adskillelse af (fødsels)mor
og barn kan betragtes som en krænkelse af barnet og at
rugemorgraviditeter derfor helt skal forbydes.

Fertilitetsturisme i Indien
Indiens medicinske turisme blev anslået til at tilføre 2
milliarder dollars til landets BNP i 2012, herunder anslås surrogacy-virksomhed at udgøre mere end 400
millioner dollars om året.3 I 2014 har The Indian Express estimeret det aktuelle antal surrogacy sager i
Indien til mellem 400 og 500 og vurderer at omkring
30 % er for udenlandske forældre.4
Mange indiske klinikker har specialiseret sig i at
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på forhånd, at der er udpeget en værge lokalt som tager ansvaret for barnet hvis de intenderede forældre af
en eller anden grund ikke kan, og at barnet i det tilfælde garanteres indisk statsborgerskab.
Det håndhæves ligeledes, at surrogacy ikke må tilbydes til personer, som selv ville kunne gennemføre en
graviditet, hvilket blev skærpet i 2013, idet den indiske regering strammede visumreglerne og nu kræver
et specifikt ’surrogate visa’. Forudsætningen for at
dette visum udstedes er, at man kan bevise et (heteroseksuelt) ægteskab af mindst to års varighed og dokumentation fra hjemlandet for, at surrogacy er anerkendt
og legalt. Denne seneste regulering udelukker alle ansøgere fra lande med lovgivninger som den danske, samt
bøsser, som anslås at have udgjort 60 -70 % af den totale volumen og også singler fra udlandet.6

Foto: Miriam Nielsen
Programforside fra Global Notes’ teaterforestilling ”Made
in India – Notes from a Babyfarm”

gennemføre rugemorgraviditeter for både indere og internationale kunder. De kan tilbyde markant lavere priser end i Vesten, ekspertise på internationalt niveau,
begrænset ventetid, engelsk-talende læger, internetkommunikation, og indtil for nyligt også en meget liberal lovgivning i forhold til civilstatus eller seksualitet. Fx har fertilitetsklinikken „Akanksha Clinic“ i
Anand i Gujarat bragt mere end 500 babyer til verden
siden 2004, ud af hvilke 2/3 har haft intenderede forældre bosat udenfor Indien, og klinikken „Surrogacy
India“ i Mumbai har siden klinikken åbnede i 2007 leveret over 295 surrogatbørn, hvoraf 90 % var til udenlandske klienter og 40 % til homoseksuelle par.5
Den indiske regering tillod kommerciel surrogacy i
2002 og liberaliserede visareglerne for patienter og deres familiemedlemmer. Området har udviklet sig som
et frit marked, og bl.a. de internationale mediers opmærksomhed omkring de sager om børn, der ikke kunne få statsborgerskab i de intenderede forældres hjemlande, førte til et lovforslag i 2010 med henblik på at
regulere området, herunder bl.a. sikre, at fertilitetsklinikker bliver registreret og akkrediteret og at de forskellige parters forpligtigelser og rettigheder bliver
håndhævet. Lovforslaget, der aldrig formelt er blevet
vedtaget, foreslår restriktioner på en række områder fx
i forhold til hvor mange befrugtede æg en læge må implantere af gangen, og at intenderede forældre ikke må
bruge mere end én rugemor af gangen. Det foreslås
også som et krav, at barnets statsborgerskab er afklaret

Den nye lovgivning sikrer, at sager om statsløse surrogatbørn ikke forekommer, men skubber samtidig bare
problemerne og ’produktionen’ videre til andre lande.
Foranlediget af den nye indiske lovgivning rykker
markedet for bøsser og singler mod destinationer som
Mexico, Thailand og Nepal, hvor der stadig ikke er
regler eller regulering. Således er surrogacy et globalt
marked i konstant bevægelse.

„Tummy Mummies“ – erfaringer fra England
I England har kulturen omkring rugemødre igennem
en årrække været mere liberal. Rugemødre må kompenseres for de udgifter, der er forbundet med graviditeten. Assisteret befrugtning er mulig og en række frivillige, non-profit organisationer støtter op omkring
processen.7 Det er ligeledes muligt, om end juridisk
besværligt, at hjemtage børn født af rugemødre i udlandet.
Man anslår, at der bliver født omkring 40 børn årligt
af indenlandske engelske rugemødre. Professor Susan
Golombok fra Centre for Family Research, University
of Cambridge har gennemført forskning, der viser, at
det i langt de fleste tilfælde er en positiv oplevelse for
både intenderede forældre, rugemor og børn, og at der
ikke er signifikante forskelle i den måde hhv. gestationelle rugemødre og rugemødre, der gennemfører
graviditeter med egne æg knytter til barnet.8
Engelske rugemødre fortæller, at de finder processen
meningsfuld i langt mere end bare økonomisk forstand, idet de oplever at ‘gøre en forskel’ og udfylde
en helt særlig og betydningsfuld rolle for nogle andre.
Således betragtes relationen til de intenderede forældre som vigtig, hvorimod det fokus man ellers ofte har
i forhold til, at det skulle være svært at give barnet fra
sig, bliver fremstillet som værende et overkommeligt
problem i en afgrænset periode.
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Faktaboks om surrogatmoderskab
(fra Ankestyrelsens hjemmeside)
En surrogatmor kaldes ofte for en rugemor. I
Danmark er aftaler om surrogatmoderskab
ugyldige. Surrogatmoderskab betyder, at der
er indgået en aftale om, at en kvinde, som
føder et barn, efter fødslen skal udlevere
barnet til en anden. Sådan en aftale er gyldig
og kan ikke anerkendes eller fuldbyrdes af
danske myndigheder ifølge børnelovens
§ 31.

Det er strafbart at yde eller modtage
hjælp med henblik på at opnå forbindelse mellem en kvinde og en anden, der
ønsker, at kvinden skal føde et barn til
denne (adoptionslovens § 33 og 34).

Foto: Miriam Nielsen
Rugende indiske kvinder – fra oplysningsmaterialet til
forestillingen ”Made in India – Notes from a baby farm”

Særligt om surrogatmoderskab med
tilknytning til udlandet
Ankestyrelsen anerkender heller ikke aftaler om
surrogatmoderskab, der er indgået i udlandet, og
hvor et dansk par f.eks. er anført som barnets
forældre på barnets fødselsattest. Du skal være
opmærksom på, at aftaler om surrogatmoderskab i flere lande, kræver en erklæring om, at
barnet kan indrejse i de påtænkte forældres
hjemland. Danske myndigheder kan ikke
udstede en sådan erklæring.

Således dekonstruerer erfaringerne fra England i nogen
grad de meget eksklusive og romantiske forestillinger
om moderskab som eksisterer i den vestlige verden i
dag og som understøttes af Etisk Råds rapport.
I det hele taget kalder spørgsmålet om rugemødre på en
udvidet og mere nuanceret forståelse af moderskab.
Spørgsmålet om surrogacy er et af de mange områder
hvor vi danskere med fordel kunne lade os inspirere af
internationale erfaringer, snarere end at lukke grænserne for det ukendte: i Canada fx giver loven mulighed
for, at et barn kan have registreret mere end to forældre.
Når Indien strammer reglerne, eller når danske myndigheder tager afstand fra brugen af rugemødre, betyder det ikke, at det forsvinder. En parallel indsats i
form af at etablere og bevare et respektfuldt samarbejde mellem intenderede forældre og rugemødre, både
på nationalt og internationalt plan, ville være ønskelig,
og meget peger desuden på at en så vidt mulig åben relation mellem intenderede forældre og rugemødre er
hensigtsmæssig for både surrogatbørn og de involverede forældre.
Karen Hvidtfeldt Madsen deltager i forskningsprojekterne „(Trans)formation and Kinship: Travelling in
Search and Relatedness“ og „Reproducted Medicine
and Mobility“. Arbejder bl.a. med moderskab og
familieformernes udvikling i det moderne og senmoderne. KHM har bl.a. skrevet „Rugemødre, rejser og
nye reproduktionsmetaforer: Weblogs om transnationalt surrogatmoderskab“ i onlinetidsskriftet Kultur og
Klasse, 113.

Du kan få svar på spørgsmål om indrejse og
opholdstilladelse hos Udlændingeservice og om
dansk indfødsret hos indfødsretskontoret i
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration.

www.ast.dk, senest opdateret 14.11.13
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LGBT Asylum et vigtigt nyt
asylinitiativ

Ved Gerd Gottlieb
Initiativet LGBT Asylum, hvor forbogstaverne står for
det engelske lesbian, gay, bisexuel og transgender,
blev dannet i efteråret 2012.
„LGBT Asylum er en gruppe af LGBT-personer –
asylansøgere, danske statsborgere og personer med ophold i Danmark. LGBT Asylum arbejder for LGBTpersoners rettigheder i det danske asylsystem. LGBTpersoner er en overset gruppe, der oplever særlige udfordringer i asylsystemet. Mange oplever social isolation, ligesom der er eksempler på hetz og overgreb i
asyllejrene. Viden og information om muligheder i
denne type asylsager er nærmest ikke-eksisterende i
det danske asylsystem – det gælder for personale i lejrene, for sagsbehandlere i Udlændingestyrelsen og for
asylansøgere selv, og det kan have betydning ikke bare
for asylansøgernes vilkår under ansøgningsprocessen,

men også for udfaldet af de enkelte sager“, som det
fremgår af hjemmesiden www.lgbtasylum.dk
fred & frihed har sendt en række spørgsmål til det nye
asylnetværk, som er besvaret af Hanne Gyberg, talsperson i LGBT Asylum.
- Hvordan får I kontakt og hvor mange henvendelser
har I p.t. fået i jeres korte levetid? Kvinder? Mænd?
Alder? Sprog?
Ideen til gruppen opstod ved Copenhagen Pride i august 2012.
I begyndelsen af gruppens levetid fik vi henvendelser
via mund til mund.
I ca. 1½ år har vi haft flyers liggende på de fleste asyl-
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LGBT Asylum ved Copenhagen Pride 2014

Foto: LGBT Asylum

centre og i modtagelsen i Sandholm. Flyeren henviser til
vores kontakttelefon, e-mail, webside og facebookgruppe. De fleste asylansøgere kontakter os via telefonen.
Slag på tasken har vi været i kontakt med ca. 70 personer
i alt. Lige nu er der 42 aktive sager i gruppen.

personalet på en række centre – både kommunale
centre og Røde Kors-centre. Vi ville gerne være
mere opsøgende og tage ud til centrene – i første
omgang for at mødes med personalet. Både vi og
personalet har været positive over for det, men det
kræver ressourcer og tid.

De fleste i gruppen er homoseksuelle mænd. Der er ca.
10 lesbiske. De er alle fra Uganda. Derudover er der et
par transpersoner i gruppen.

Vi har et fint samarbejde med Trampolinhuset, der
er et brugerstyret kulturhus for asylansøgere og danskere, og vi har været på besøg og fortælle om gruppen.

Folk er i alderen 17 – slut 30´erne. De fleste er i 20´erne
eller starten af 30’erne.
Op mod 80 – 90 % er fra Afrika syd for Sahara. Heraf er
de fleste fra Uganda. Nogle kommer også fra Nigeria,
Sierra Leone, Gambia, Ghana, Mali mv., hvor LGBTpersoner også forfølges, og hvor homoseksualitet, i lighed med i Uganda, er kriminaliseret. Lande udenfor
Afrika kan være Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Bangladesh.
- Har I mulighed for at være opsøgende i asylcentrene?
Vi har flyers liggende i centrene. Vi har god kontakt til

- Har seksualiteten typisk været flugtgrund for dem,
der henvender sig?
For de fleste i gruppen, ja. Men som set ovenfor er
der ikke nogen syrere i gruppen. Det kan skyldes, at
de får ophold af andre grunde, men der er jo sandsynligvis også LGBT-personer i denne gruppe.
- Hvordan klarer I jer med tolkning?
Det er svært at svare på. Vi har en idé om, at det måske kan være problematisk med tolkningen i forhold
til de meget private og tabuiserede emner, men vi
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har ikke endnu kunne sætte fingeren på specifikke problemer. De fleste ugandere taler godt engelsk, og det
er jo en stor fordel i kommunikationen med os.
- Har I nogen fagfolk tilknyttet, psykolog, socialrådgiver eller andet?
Vi har en række eksterne aktivister i gruppen som byder ind med specialviden. Men som udgangspunkt ser
vi det mere som vores rolle at formidle og gøre opmærksom på, at den nødvendige støtte kommer fra
myndighederne eller Røde Kors. For eksempel i form
af psykologhjælp.
- Kan du fortælle om gruppens tilgang til arbejdet?
Alle medlemmer af LGBT Asylum er aktivister, hvad
enten man er kontaktperson med dansk opholdstilladelse eller søger asyl i Danmark. Det er et vigtigt
grundvilkår for gruppen, at den oprindeligt er startet af
LGBT-asylansøgere, personer med opholdstilladelse
og „gammeldanskere“ sammen - og alle i gruppen definerer sig selv som LGBTQ personer. Det vil sige, at
vi er fx lesbisk, bøsse, trans, bi eller queer. Dermed
ikke sagt, at vi i vores arbejde ikke anerkender og er
meget bevidste om, at vi har meget forskellige positioner og privilegier, og at de positioner og privilegier
knytter sig til om man er født og opvokset i Danmark
eller flygtet hertil. Nogen af os har vores eget sted at
bo, har ret til at arbejde, kan være sammen med vores
børn og familie, har ikke oplevet tortur eller forfølgelse, og har, ikke mindst, opholdstilladelse i Danmark.
- Hvor mange er I i gruppen, fordelt på køn?
Af aktivister, der søger asyl er vi omkring 11 kvinder
og 31 mænd.
Af aktivister med dansk opholdstilladelse er vi omkring 9 kvinder og 14 mænd

En del medlemmer oplever, at de ikke kan være åbne
om deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, og
er meget isolerede på centrene. Og der er også eksempler på homofobiske og transfobiske overfald og trusler på centrene, men de har været rettet mod personer i
gruppen og ikke imod gruppen. Men det er et strukturelt problem, og et problem at indkvarteringen er sådan, at man ikke kan være åben om sin kønsidentitet
eller seksuelle orientering. Jeg vil tro, at andre udsatte
grupper oplever de samme problematikker.
- Samarbejde med Røde Kors?
Vi har et meget fint samarbejde med Røde Kors, og
oplever næsten altid stor lydhørhed.
- Hvad har I af planer om at kunne tilbyde mere konkret?
Gruppen vokser meget, og vi tilbyder pt. støtte og rådgivning i asylsagen og har et stærkt socialt netværk,
hvor vi har forskellige aktiviteter.
De sociale aktiviteter fylder meget i gruppen. Vi holder lørdagsmøde en gang om måneden i København.
Vi mødes kl. 14 og laver mad og spiser sammen. Ofte
går nogen af os ud sammen bagefter. Det vil typisk
være til nogen af de barer, der er i LGBT miljøet i København, eller hvis der er en særlig stor fest, går vi
derhen sammen. Vi bruger også mange kræfter på at
prioritere forskellige aktiviteter. Under Copenhagen
Pride i år deltog vi med to fodboldhold i Pangames det var en stor succes. Vi har også været til Århus
Pride, taget til Mix filmfestival mv. Alle asylaktivister
har to kontaktpersoner - det er asylaktivisten og kontaktpersonen der sammen står for at arrangere det
praktiske omkring de sociale aktiviteter med overnatning, togbilletter og så videre.

Nogle definerer sig anderledes som queer eller trans
og ikke m/k.

På sigt kunne det være fint at have sociale aktiviteter
for dem, der har fået ophold, eller at starte aktiviteter
op for eksempel i Århus. Men der er ingen konkrete
planer om det nu.

- Har der været trusler i forbindelse med at I forsøger
at synliggøre initiativet?

LGBT Asylum er drevet 100 % frivilligt og er uafhængig af statestøtte og af foreninger iøvrigt.

Der har været trusler i forbindelse med at et medlem
lavede en demonstration ved den ugandiske ambassade
mod forholdene i Uganda. De er politianmeldt. Der
har ikke været trusler mod gruppen som sådan.

Følg initiativets arbejde på Facebook.com/lgbtasylum

De mest relevante problematikker og udfordringer for
os er mere, at systemet – både indkvarteringen og
sagsbehandlingen ikke er gearet til LGBT-sager og
LGBT-personer.
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15. maj 2014 åbnede Indvandrer Kvindecentret i Blågårdsgade på Nørrebro sin nye café SEND flere
KRYDDERIER. Redaktionen har i bedste anmelderstil
– men dog for egen regning – prøvespist i caféen på en
overskyet og lettere blæsende julidag.

Af Tove Krag
Efter kontakten til Indvandrer Kvindecentret i forbindelse med artiklen Banke, banke på i seneste nummer
af fred & frihed var vi i den heldige situation at være
blevet inviteret til selve åbningen af caféen, som ligger
i Blågårdsgade ganske tæt på Nørrebrogade.
På åbningsdagen den 15. maj skinnede solen fra en
skyfri himmel, borde og bænke var sat ud på gaden –
og der var et mylder af mennesker, som ville være med

Fra åbningen af caféen den 15. maj i år

til at fejre, at en drøm nu blev realiseret for Indvandrer
Kvindecentrets kvinder som en videreudbygning af
den cateringservice, som centret allerede har haft gennem flere år.
Godt to måneder efter caféens åbning lagde vi fra redaktionen så vejen forbi for at ”prøvespise” nogle af
de lækre ting, der bydes på nu, hvor caféen for alvor er
i gang.
Vejret var ikke til udespisning, så vi satte os ned i
det indbydende kælderlokale med hvide kakkelvægge.
Da der også er klinkegulv, kan det nu godt føles lidt
svært med akustikken, men er der flere borde fyldt, vil
det nok dæmpe den hårde klang noget.

Menu
Der er mulighed for at vælge en kebir, en stor mezze

Foto: Gerd Gottlieb
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Vi giver hermed vores store anbefaling til caféen
SEND flere KRYDDERIER i håb om, at projektet kan
vokse og blive ”bæredygtigt”. Det er sat i værk med
løntilskud, og det er skønt, at nogle af vores nye danske medsøstre her kan blive synlige med alle deres talenter! Nu glæder vi os til også at møde kvinderne selv
ikke alene i køkkenet, men også ude i caféen!
*
I Kort Nyt har vi tidligere omtalt kogebogen SEND
flere KRYDDERIER, som også er en introduktion til
hele Indvandrer Kvindecentrets madprojekt, og hvor
17 af de involverede kvinder selv kommer til orde og
giver deres bedste madopskrifter.
Kogebogen kan fortsat købes – også i caféen, og
prisen er 200 kroner.
SEND flere KRYDDERIER, Blågårdsgade 3 på Nørrebro i København
Åbningstider i vinterhalvåret: tirsdag – lørdag
kl. 12 – 19:30, tjek eventuelt på hjemmesiden
www.sendflerekrydderier.dk/spiseri
Her serveres ”sambosa” fra Somalia

Foto: Gerd Gottlieb

med et udvalg af små retter, hvor man smager ”det
hele”, eller en saghi, en lille mezze med et mindre udvalg af lækkerierne.
Begge serveres med salater, dip, hjemmebagt arabisk brød og hjemmelavede chips, og prisen er henholdsvis 95 og 65 kroner. Desuden bydes der på ”dagens ret”, som ligeledes koster 65 kroner. Alt kan også
købes med ud af huset.
Udvalget af drikkevarer byder på frisk marokkansk
myntete, stempelkaffe samt forskellig slags saft, både
på flaske og frisklavet.

Vores frokost
Vi valgte hver en stor mezze, og gennem kik ud til
køkkenet kunne vi følge med i tillavningen, som kun
pirrede vores sult. Alt er tydeligvis frisk tillavet, hvilket også kan smages – og ventetiden er ikke lang.
I løbet af kort tid havde vi en karaffel myntete på bordet, og et øjeblik efter var der fyldt godt op med de
store anretninger – samosas, falafel, krydrede chips,
hummus, raita og meget mere godt og velsmagende.
Og der er mulighed for at skifte småretterne ud, hvis
man fx ikke spiser kød eller ikke tåler mælkeprodukter, det er blot at sige til.
Regningen for myntete og for den overdådighed af
lækker mad, vi havde fået med hver vores store mezze
– ja, det blev 3 x 105 kroner – en pris, vi i hvert fald
ikke kunne klage over.

Her severes „bastille baj“ sprøde pakker
med krydret kyllingefyld fra Marokko

Foto: Gerd Gottlieb
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mer som alkohol og hashmisbrug, hjemløshed og psykisk sårbarhed. 1
Men hvorfor har vi denne gruppe af grønlændere der
klarer sig dårligt i Danmark?

ILIK - „følgesvend“en mentorordning for
grønlandske tilflyttere
Vi har ofte i fred & frihed fokus på problemerne for
flygtninge og andre ikke danske udsatte grupper. Her
sætter vi fokus på en dansk udsat gruppe, nemlig migranterne fra Grønland.

Af Mille Schiermacher, projektleder i Det Grønlandske Hus
I Danmark ser vi en overrepræsentation af grønlandske
kvinder i hjemløse- og misbrugsmiljøet. Her kommer
et bud på hvad det blandt andet skyldes og hvordan
mentorordningen ILIK arbejder på at forbygge og vende denne udvikling.
Modsat andre grupperinger af hjemløse hvor kønsfordelingen typisk er 80 procent mænd og 20 procent
kvinder, er kønsfordelingen mellem grønlandske hjemløse op mod 50/50. Og da ca. 10 procent af de grønlændere der opholder sig i Danmark er hjemløse, giver
det en markant tung procentdel af grønlandske kvinder
der befinder sig i en marginaliseret position på bunden
af samfundet, i forhold til hvordan hjemløsemiljøet ellers er sammensat. Det faktiske antal er ikke tilgængeligt, da vi i Danmark ikke laver statistik ud fra etnisk
registrering.
Denne overrepræsentation af grønlandske kvinder der
lever en yderst udsat tilværelse, kan både ses med det
blotte øje i gadebillede, men tydeliggøres også af et
højt antal brugere hos både NGO’er og kommunale tilbud. Eksempelvis hos Bocenteret Sundholm, hvis målgruppe er psykisk syge og stærkt misbrugende, hvor
50 % af beboerne har grønlandsk baggrund. Og hos
Reden var tallet det sidste halvår af 2013 på 37,5 %
grønlandske brugere , der typisk kæmper med proble-

Grønlændere fødes som danske statsborgere, og på
grund af denne status modtager grønlandske tilflyttere
ikke en introduktion til det danske samfund, som andre migrationsgrupper, dette på trods af at en stor del
af de grønlandske tilflyttere har behov for redskaber til
at afkode det danske system. De er danske på papiret,
men en stor del er udlændinge i praksis. Som følge
heraf har en del grønlændere svært ved at navigere i
det danske hjælpesystem, og der kan ofte gå lang tid
før de finder ud af at søge hjælp. I mellemtiden går det
ofte hurtigt ned af bakke, deres økonomiske og psykiske resurser bliver opbrugt og ofte kommer de ind i
misbrugsmiljøer hvor der påbegyndes eller eskalerer et
misbrug. Det manglende kendskab til det danske system resulterer i at en del grønlandske kvinder skaber
deres egne overlevelsesmetoder til at klare dagen og
vejen. En af de strategier der bliver taget i brug er en
særlig form for gråzoneprostitution, „værtshusprostitution“. Dette fænomen indebærer at grønlandske
kvinder med bestemte værtshuse som base giver seksuelle ydelser for naturalier som spiritus og et sted at
overnatte.
Som følge af den manglende modtagelse og introduktion fra dansk side påbegynder alt for mange en tilværelse som socialt udsat. Groft sagt kan man sige, at
Danmark har handlet ud fra ideen om, at så længe
grønlændere har klaret sig godt er de danskere, der ikke skal have særlige tilbud. Først hvis de rammer rendestenene, bliver de tilbudt en kulturspecifik indsats,
hvilket er en helt misforstået ligestilling af grønlænderes danske statsborgerskab, da det i praksis i stedet i
mange tilfælde forringer deres lige adgang til det danske samfund og resulterer i et spild af både menneskeliv og økonomiske resurser. For andre migranter der
kommer til Danmark er vi jo ganske klar over, at en
hel del har behov for en integrationsindsats for at fungere godt og indgå i samfundet.
Dertil kommer at det danske system er dårligt indrettet til at sagsbehandle grønlandske borgere. Der findes derfor yderligere barrierer for denne gruppe kaldet
„grænsehindringer“. Dette betyder at selvom en borger
fra Grønland har både rettigheder og pligter som en
dansker, er der nogle praktiske hindringer de to lande
imellem, der kan spænde ben for opholdet i Danmark,
og være med til at udtømme de økonomiske og psykiske resurser som tilflyttere fra Grønland kommer med.
Eksempelvis har mange svært ved at finde en bolig i
Danmark, og så længe du ikke har en folkeregisteradresse er du tilknyttet den kommune, du kommer fra.
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Dette gælder også ved flytning fra én dansk til en anden dansk kommune, men situationen er ofte mere tilspidset som tilflytter fra Grønland.
Eksempelvis bliver en del grønlandske hjemløse
trukket 50 % i skat af deres kontanthjælp, da de uden
folkeregisteradresse ikke figurerer i det danske skattesystem. Konsekvensen bliver at de bliver fastholdt som
hjemløse da de ofte har meget svært ved at spare op til
en bolig med det skattetræk. En bolig der ellers for
mange ville betyde bedre chancer på arbejdsmarkedet.
Et andet eksempel er at du ikke kan få et sygesikringsbevis med mindre du har en folkeregisteradresse,
eller tidligere har haft en i kommunen. Det samme
ville gælde hjemløse fra en anden dansk kommune,
men de vil altid have et sygesikringsbevis fra deres
hjemkommune. Men da man ikke har sygesikringsbevis i Grønland, vil man derfor stå uden noget bevis og
dermed være udelukket fra denne adgangsbillet til det
danske system. Disse „grænsehindringer“ samt den
manglende introduktion til det danske samfund er
medvirkende til skabe og fastholde en negativ spiral
der påbegynder eller eskalerer en tilværelse som udsat.
Vi oplever i disse år en stigning af tilflyttere fra Grønland. Disse kommer af mange forskellige årsager, men
fælles for mange af dem er at de er dårligt rustet til at
opbygge en god tilværelse i Danmark. Der er stor
mangel på viden i Grønland om de faktiske forhold i
Danmark. Samtidig er der en række samfundsmæssige
forhold i Grønland som uddannelsesmuligheder, lang
ventetid på almene boliger, arbejdsløshed og generelt
drømmen om et bedre liv, der får grønlændere til at
søge mod Danmark. For en del kvinder udspringer
drømmen om et bedre liv også af en psykisk sårbarhed
afledt af overgreb, vold og misbrug i familien. Når de
så kommer til Danmark og oplever en tilværelse der
ikke er meget bedre, skaber det rum for stor desillusion.
Der er derved både faktorer fra Grønland der skubber
på, og nogle forestillinger om Danmark der tiltrækker.
Udvandringen er på nuværende tidspunkt så stor at
Grønland har en negativ vækst i befolkningen. Problematikken opstår i en vekselvirkning landene imellem,
og løsningen skal derfor også findes landene imellem.
Det er begrænset hvad vi kan gøre ved de ting, der
sker i Grønland, i forhold til at generere målgruppen,
men vi kan gøre noget ved de forhold der gør, at udsatheden blandt grønlændere ofte eskalerer i Danmark.

Mentorordning for tilflyttere fra Grønland
ILIK mentorordning er et projekt i Det Grønlandske
Hus i København der ved at tilbyde en præventiv indsats med fokus på integration arbejder med at give
grønlandske tilflyttere redskaber og kompetencer til at
få en god start i Danmark. Projektet er organiseret

gennem undertegnede som er projektleder og ca. 20
frivillige mentorer. De frivillige mentorer består af ressursestærke herboende grønlændere, samt danskere
med kendskab til Grønland. „ILIK“ er et grønlandsk
ord for „følgesvend“.
Det er som nævnt problematisk når grønlændere flytter
til Danmark med en forestilling der ikke stemmer
overens med virkeligheden. Derfor er en del af ILIKs
formål at komme i kontakt med borgere i Grønland der
ønsker at rejse til Danmark, for at rådgive dem om,
hvilke ting de skal overveje i forbindelse med en flytning, eksempelvis forsørgelsesgrundlag og boligsituation.
Derfor arbejder ILIK også på at være en synlig platform i Grønland, så borgerne ved hvor de kan søge
rådgivning i forhold til flytning, hvilket foreløbig har
resulteret i at 2/3 af de personer vi har haft kontakt til i
Grønland på baggrund af de oplysninger om de faktiske forhold i Danmark vi giver dem, har valgt ikke at
rejse, men er blevet i Grønland.
„I Grønland, når man sejler, så er der nogle gange en
masse tåge. Så kan man ikke se hvilken vej man skal
sejle. Her i Danmark er det lige som om tågen nogle
gange kommer, så ved man ikke hvor man skal hen.“
(Citat „Jens“, tilflytter fra Grønland). Det er ILIKs formål at få denne tåge til at lette.
Gennem ILIK kan tilflyttere fra Grønland få en frivillig mentor der hjælper dem i den første tid i Danmark.
Hjælpen er både praktisk og social. Den praktiske
hjælp kan gå ud på alt fra at hjælpe med at finde rundt
rent fysisk og lære byen at kende, til at hjælpe med at
bestille en NemID. Den sociale hjælp kan fx være at
lave sociale aktiviteter sammen, der er modvægt til den
frustration som mange af tilflytterne oplever i mødet
med det danske samfund, samt at opbygge et netværk.
ILIK er et forbyggende projekt, og henvender sig derfor primært til grønlændere, der endnu ikke har påbegyndt en tilværelse som socialt udsatte, men som ved
ankomsten til Danmark er i risikogruppen for at havne
i en social deroute i mødet med det danske samfund.
Projektet er både for kvinder og mænd, og vi har frivillige af begge køn.
Kontakten til målgruppen sker ved at vi prøver at
være et synligt projekt for denne med brochurer og opslag både i Grønland og Danmark, samt på forskellige
informationshjemmesider.
Derudover har vi et samarbejde med kommunalt ansatte kontaktpersoner der henvender sig hvis de møder
en person, som de vurderer, vil kunne bruge den hjælp
som ILIK tilbyder. Hjælpen er et tilbud, og et forløb
bliver kun iværksat hvis tilflytteren selv har et ønske
om det.
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Ethvert mentorforløb tilrettelægges efter en individuel
plan der imødekommer tilflytterens behov for hjælp.
Nogle har kun brug for den praktiske hjælp, andre har
brug for den sociale støtte, og andre igen for begge dele. Dette forløb indeholder både et langsigtet mål, og
ofte også nogle delmål som skal til, for at det overordnede mål skal nås. Et overordnet mål kan eksempelvis
være at få et arbejde. Delmål kan være at få meldt sig
som jobsøgende eller at lave CV og ansøgninger sammen med den frivillige. Et andet mål kunne være at
komme i gang med en uddannelse, her kan delmål være
at få søgt ind, finde en realistisk studiebolig og øve sig
i dansk.
I projektets optik er et langt liv på kontanthjælp eller
førtidspension ikke ønskværdigt for denne målgruppe.
Der er derfor stort fokus på at motivere til uddannelse
og arbejde, og kontanthjælp er derfor aldrig et langsigtet mål, men kan være en løsning som forsørgelsesgrundlag i en kortere periode.
Grundet projektets store fokus på uddannelse har vi
også et tæt samarbejde med studievejlederne i Det
Grønlandske Hus, og det resulterer i at en stor procentdel af tilflytterne kommer i gang med en uddannelse i
stedet for et passivt liv på overførelsesindkomst, hvilket er en af de mest synlige effekter af projektet. Det
handler meget om at synliggøre alternativer til livet
som udsat. Hvis du kun kender én vej så går du den,
men hvis du kender flere veje har du mulighed for at
vælge en bedre vej.
1

Tallet er behæftet med en vis usikkerhed. Kvinderne er
nemlig som udgangspunkt anonyme ved henvendelse i
Reden. Dvs. ikke alle kvinder er registreret med cpr-nummer
og fulde navn, men i stedet med et signalement.
Mille Schiermacher er antropolog og projektleder i Det
Grønlandske Hus, samt medlem af Rådet for Socialt Ud-

satte. Hun fik idéen til ILIK-projektet, da hun skrev
speciale om hjemløse grønlændere, og hun har siden 2010
arbejdet på at udvikle og realisere ILIK.

Fakta om ILIK
ILIK mentorordning har eksisteret siden
sommeren 2012. Projektet er finansieret
gennem private fonde, primært Oak Foundation, samt puljer til frivilligt arbejde. Projektet har midler til årsskiftet 2014/15, men håber
på at finde nye finansieringsmuligheder så det
kan forsætte.

Fakta om Det Grønlandske Hus i København,
Kaallalit Illuuttaat
Det Grønlandske Hus, som ligger i Løvstræde 6,
rummer kulturcenter, uddannelsesvejledning og
socialrådgivning. Huset fungerer som mødested
for mange grønlændere, og det har 12 foreninger
tilknyttet. Huset har desuden en stor udadvendt
virksomhed med tolke-, konsulent- og skole
tjeneste samt kunstudstillinger, koncerter og
debatarrangementer.
Foruden i København er der „grønlandske huse“ i
Odense, Århus og Ålborg. Se www.sumut.dk

Én af billedhuggeren
Svend Rathsacks tre
statuer i gruppen
„Grønlandsmonumentet“ på
Christianshavns Torv
på Amager, som blev
opstillet i 1938 som et
udtryk for tidens
politiske interesse for
Grønland, formodentlig med ønsket om at
skabe en lige så
vellykket folkelig plads
som Blågårds Plads på
Nørrebro med Kai
Nielsens skulpturer.

Foto: Gerd Gottlieb
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„Godt at Lægeforeningen
træder i karakter“
Læger skal ikke være værktøj for magtudøvelsen.

Af Ole J. Hartling, ledende overlæge og tidligere
formand for Det Etiske Råd
Den Danske Lægeforening er trådt i karakter med en
erklæring den 7. juli. Den direkte anledning var en sag
fra sidste år, hvor en psykisk syg ung mand fra Afghanistan blev tvangsudvist fra Danmark. Udvisningen
var forud blevet „forkyndt“ for ham, som det hedder,
hvor politiet forklarede, at han under flytransporten
blev iført et bælte, hvortil håndlænker kunne fastgøres.
Endvidere ville benene i nødstilfælde blive fikseret og
eventuelt bundet sammen. Der blev medbragt hjelm til
montering, hvis han skulle begynde at udøve selvskadende adfærd mod sit kranium eventuelt med spytværn, „hvis han skulle begynde på noget sådant“, som
det hedder i journalnotaterne.
Han fik at vide, at ved ankomsten til Kabul ville han
blive modtaget af de afghanske myndigheder. Han
ville få medicin med til syv dage. Han blev desuden
oplyst om, at der blev medbragt akut beroligende medicin til intravenøs indgift, hvis der skulle være behov
for dette i flyet. Medicinen ville om nødvendigt blive
indgivet med injektion mod hans vilje. For en sikkerheds skyld blev der også medbragt modgift og genoplivningsudstyr.
Tvangsudvisningen fandt sted i juli sidste år. Som
det fremgår, kunne der blive behov for lægelig assistance, og derfor var en læge blevet rekvireret af myndighederne. Han ledsagede den udviste under flyrejsen. Allerede sidste år førte det til en del debat om lægers inddragelse i og medvirken i tvangsudsendelser.
Selv har den pågældende læge forklaret, at han ikke
mener, at det, at han deltog, stred mod hans lægeløfte,
men at hans assistance tværtimod lægger sig op ad
kerneværdierne i løftet – ja, at han følte sig forpligtet,
fordi det var for patientens egen sikkerheds skyld og
for at „lindre ham i den indføleligt svære situation“,
som han udtrykte det.
Det er ikke så mærkeligt, at en læge kan se sådan på
det. Han henviser til sin lægelige handlepligt, der drejer sig om at hjælpe en nødstedt. Også Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører, Mette
Reissmann, siger, at det undrer hende, at læger ikke vil
medvirke til en behandling, der skulle være til gavn
for patienten. Hun har overvejet, om det nu kan være
en idé at hyre udenlandske læger til opgaven eller
finde danske læger, som går imod deres forenings anbefaling.

I denne etisk set plumrede tankegang er det godt
med Lægeforeningens klare udmelding, for det glemmes, at lægen ved tvangsudsendelsen ikke er med som
ledsager for patientens skyld, men har til opgave at berolige og passivisere, så udvisningen praktisk kan gennemføres. Man kan også udtrykke det sådan, at lægen
står klar med en slags medicinske håndjern, og derved
bliver lægen et værktøj for magtudøvelsen.
Det er denne tvetydige lægerolle, som Lægeforeningen nu har udtalt sig om. Den understreger, at „lægers
rolle er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller at legitimere myndighedsudøvelse“.
Lægeforeningen fremhæver, at det kan være relevant at anmode læger om forud for transporten at vurdere asylsøgerens helbredsforhold. På begæring af
myndigheder for eksempel ved udstedelse af attester
for kommuner og lignende har lægen også denne rolle
som sagkyndig. Men hvis det vurderes, at en patient er
for syg til at klare rejsen i forbindelse med en udvisning uden lægehjælp, må lægen meddele myndighederne, at personen aktuelt ikke tåler transport. Personen er „transportudygtig“, som det hedder i en lignende udtalelse fra det norske Rådet for Lægeetikk fra
2006.
I Lægeforeningens erklæring henvises til Europarådets
Konvention om Menneskerettigheder og Biomedicin,
som understreger, at menneskets interesser og velfærd
skal have forrang frem for interesser, der alene vedrører samfundet og videnskaben. Formanden for Lægeforeningens etiske udvalg, Lise Møller, skriver i en leder i Ugeskrift for Læger under titlen „Læger er ikke
politifolk“, at lægernes holdning ikke betyder, at Lægeforeningen tager stilling til udlændingepolitikken.
Det fremgår da også med al mulig tydelighed, at det
ikke er foreningens ærinde. Alligevel viser Mette
Reissmann (S), at hun slet ikke har forstået problemet,
når hun udtaler, at Lægeforeningen burde afholde sig
fra at formulere dansk asylpolitik, og overlade det til
politikerne.
Lægeforeningen er ikke blot en faglig interesseorganisation, som er kommet med en vævende udtalelse.
Jeg er stolt af at være medlem af en lægeforening, som
er trådt i karakter som fortaler for grundlæggende lægeetiske principper.
Lægeforeningen er helt klar i mælet, når den blandt
andet siger: „Læger kan som medfølgende ved udsendelser af syge asylansøgere eller ansøgere, der udvises
under tvang, få en problematisk og uklar rolle, hvor
lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og
lægestanden generelt.“
Med tak til forfatteren for tilladelse til at bringe artiklen,
som den 1. august i år var publiceret i Kristeligt Dagblad
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Da vi i redaktionen er bekendt med, at lægegruppen i Bedsteforældre for Asyl gennem længere tid har arbejdet aktivt for at få udarbejdet retningslinjer for lægers medvirken ved tvangsudsendelser, har vi bedt et af lægegruppens
medlemmer, speciallæge Bente Rich, om at fortælle lidt om baggrunden for gruppens arbejde.

Bidrag til Lægeforeningens udarbejdelse af
ovennævnte retningslinjer fra Bedsteforældre for Asyl
Af Bente Rich, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
I bevægelsen Bedsteforældre for Asyl deltager en
gruppe læger, som har organiseret en arbejdsgruppe til
at fordybe sig i lægeetiske og lægefaglige problematikker, der bør belyses og behandles på udlændingeområdet. Bl.a. forsøger vi løbende at holde os orienterede om asylansøgeres sagsbehandling ved ansøgning
om humanitær opholdstilladelse begrundet i sygdomme eller behandlingskrævende udviklingsforstyrrelser.
I den sammenhæng blev vi af NGO’en Asylret anmodet
om at se på en sag om en ung psykisk syg afghansk
mand, der den 7. juli 2013 blev tvangsudsendt med politi- og lægeledsagelse. Under gennemlæsning af hans
journal blev vi dybt bekymrede over den iværksatte lægeledsagelse og baggrunden derfor. Da vi var bekendt med,
at den norske lægeforening allerede i 2006 havde udarbejdet klare retningslinier for norske lægers rolle under
tvangsudsendelser, rettede vi en henvendelse til Lægeforeningen med en anmodning om, at danske læger får en
tilsvarende hjælp i form af et sæt retningslinier for lægers
medvirken ved politiets tvangsudsendelser.

Nøjagtig et år efter den omtalte tvangsudvisning med
lægeledsagelse til Afghanistan har Lægeforeningen
udsendt et sæt retningslinier, der ligger helt i tråd med
de norske, og det glæder os naturligvis rigtig meget.
Samtidig har Dansk Sygeplejeråd udsendt lignende
retningslinier til sine medlemmer.
Undervejs under Lægeforeningens behandling af vores
henvendelse har der været sendt tre udsendelser i DR’s
P1 Orientering, den 14. juli 2013, den 25. marts 2014
og endelig den 7. juli 2014. Interesserede vil kunne
høre dem på netradioen.
Lægegruppen håber, at dette skærpede fokus på fagligt
etiske dilemmaer hos læger og sygeplejersker kan bidrage til en øget debat om etiske problemer i faggrupperne og hos deres faglige organisationer omkring
sager på asyl- og flygtningeområdet.
Bente Richs indlæg er skrevet på vegne af lægegruppen i Bedsteforældre for Asyl

Billeder fra én af Stop Udvisningernes aktioner
i Københavns Lufthavn

Foto: fra KPnetTVs videooptagelse af aktionen
Fra Stop Udvisningernes aktion mod tvangsudvisning af irakiske asylansøgere i Københavns lufthavn i Kastrup den 23.
februar 2010. 41 aktivister, der havde blokeret check-in skranken, blev anholdt, bagbundet med strips og anbragt i futtog i
godt en time i sneen uden for lufthavnen, før de blev kørt til Station Bellahøj
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Husgavl i Hamburg august 2014

Foto: Lisbeth Algreen

„Jeg handlede som menneske“ –
et eksempel på civil ulydighed
Da Malin Björk, det svenske Vänsterpatiets topnavn
ved EU-valget, en morgen skulle flyve fra Östersund
til Stockholm, havnede hun ved et tilfælde i samme fly
som iranske Ghader Ghalamere, som skulle udvises til
Iran, skønt han er far til to små børn og har boet i
Östersund i fem-seks år. Han har flygtningestatus ifølge UNHCR, men i Tyrkiet og ikke i Sverige. I Sverige
er han papirløs, fortæller Malin Björk.

Da Björk senere var kommet om bord på flyet, forklarede hun situationen for sine medpassagerer. „Jeg fortalte dem, at vi var om bord på samme fly som en far
til to små børn på to måneder og fire år, som skulle udvises til Iran. For at markere, at vi følte det meget ubehageligt, kunne vi protestere på en værdig måde ved
ikke at spænde vores sikkerhedsbælter - så må flyet
ikke lette.“

I lufthavnen havde hans familie og en flok aktivister
fra netværket Ingen människa är illegal samlet sig for
at protestere mod udvisningen. Björk fortæller til Dagens ETC (Nyhetstidningen från vänster, 10.4.14), at
hun havde fået besked fra Vänsterpartiet i Östersund
om, at udvisningen ville finde sted om morgenen, men
det var et tilfælde, at hun og Ghalamere havnede på
det samme fly.

Og så rejste Malin Björk og nogle af hendes medpassagerer sig op i protest. Flyet blev holdende længe, og
det endte med, at nogle personer, som Björk mener var
fra Migrationsverket, kom om bord på flyet.
„Jeg sad langt fremme, og jeg hørte, at de sagde, at
det var „unødvendigt at risikere noget.“

„Da jeg kom til lufthavnen i Östersund blev jeg klar
over, at det drejede sig om det samme fly. Ingen människa är illegal var til stede for at gøre opmærksom på
det urimelige i, at en far til to små børn skulle udvises
på den måde, og jeg hjalp dem med at dele løbesedler
ud inden for sikkerhedskontrollen.“

Det blev piloten, der traf den endelige beslutning –
Ghader Ghalamere fløj ikke med.
„Hvorfor gjorde du det?“
„Jeg handlede som menneske, ikke som medlem af
Vänsterpartiet. Hvis jeg ikke gør det, er jeg bare et dårligt menneske.“
Oversat fra svensk af LisbethAlgreen
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Toni Liversage
(31. januar 1935 – 13. juni 2014)
En superaktiv stemme forstummet
Af Vibeke Sperling
Toni Liversage, som blandt andet har beriget mange
med viden om jugoslavisk kultur, er død, 79 år gammel.
Hun blev bidt af det tidligere Jugoslavien under studieophold i Serbien 1957-59 og udgav sammen med
Hans Hertel den fine håndbog Moderne slavisk litteratur (1972). Blandt hendes mange flotte oversættelser
er nobelpristageren Ivo Andrics ‘Broen over Drina’
(1993) samt Miodrag Bulatovics ‘ Helt på æselryg’
(1967). I 1962 blev hun gift den irske arkæolog David
Liversage, der blev inspektør på Nationalmuseet.
Hendes store vingefang omfattede også britisk kultur,
og hun udgav en populær introduktion til George Orwell (2000).
Efter studentereksamen tog hun til Beograd for at
studere serbisk, men blev set som spion og måtte
tomle hjem til København, hvor hun begyndte at studere slavisk filologi. Det blev til en magistergrad i
1965 med magisterkonferens om Ivo Andric. Med
marcherne mod atomoprustning 1960 - 61 begyndte
hendes liv som ‘græsrod’, som hun beskrev i erindringerne ‘ Hvad skal det nytte?’ (1998).
Gennem 1960'erne var hun med i Vietnambevægelsen, aktiv i SF og siden VS. Hun var i 1968 med ved
dannelse af Individ og Samfund, der gav startskuddet
til den første rødstrømpeaktion. Hun deltog i flere kollektive bogprojekter for rødstrømpebevægelsen og var
med til at etablere bladet Kvinder i 1975.
Liversage skrev banebrydende bøger om kvindehistorie, ‘ Kvinden og historien’ (1972) og ‘ Mary og
revolutionen’ (1974) samt ‘ Da kvinderne måtte gå un-

der jorden’(1975) om henholdsvis den store feminist
Mary Wollstonecraft og de engelske suffragetter, der
sultestrejkede i fængslerne for at få stemmeret. Desuden ‘ At erobre ordet’ (1980) om kvindelige arbejdere
i England, Tyskland, Danmark og USA - for blot at
nævne nogen af hendes mange bøger. Med imponerende energi var hun aktivist, teoretiker, debattør, forfatter og oversætter.
I 1980’erne opprioriterede hun fredsarbejdet og deltog i 1981 i den internationale kvindefredslejr ved den
britiske flyvestation Greenham Common. I 1987 udgav hun bogen ‘ Fra Gandhi til Greenham Common’
om civil ulydighed og ikkevold som aktivismens
grundlag. Hun var også dybt engageret i dialog med
den demokratiske opposition i Østeuropa. Efter Berlinmurens fald 1989 gik hun ind i, hvad hun kaldte en
‘Helsinkiproces fra neden’ i den internationale Helsinki Komite og var siden 1995 i bestyrelsen for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed samt
flittig skribent i ligaens blad.
I Dansk Forfatterforening (DF) lagde hun et stort arbejde med bla. at synliggøre flygtningeforfattere fra
Bosnien. Under krigene i det tidligere Jugoslavien lagde hun utrættelig energi i kontakt til lokale fredsgrupper som gruppen Kvinder i Sort i Beograd. Hun modtog i 1989 Dansk Forfatterforenings Thit-pris for sin
livslange indsats for at give kvinder mæle og historie.
Vi er mange, der også vil huske Toni Liversage som
et usædvanlig fint og generøst menneske, en ægte oprejst humanist.
Vibeke Sperlings nekrolog blev bragt i Politiken
17.6.2014
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Annelise Ebbe, mangeårigt medlem af Kvindefredsligaen, har sendt følgende mindeord

Nekrolog over Toni Liversage
Af Annelise Ebbe
Min meget gode ven igennem næsten fyrre år, Toni Liversage, er død. Jeg lærte hende at kende
i VSR - Venstresocialisternes Rådsfraktion. Vi var begge rødstrømper og havde også nu og da
store forbehold over for en del af Rådsfraktionens mænd.
Toni var aktivist, feminist og socialist, i ordenes bedste betydning, og hun formåede at kombinere og bruge dette i sit omfattende professionelle arbejde som forfatter og oversætter. En
stor del af hendes aktivisme stod i ikke-voldens tegn, og det har også sat sig spor i hendes forfatterskab.
Toni var i de seneste år med i flere læsegrupper. Jeg var med i en af dem, en rigtig god en af
slagsen. Hun kom aldrig uforberedt i vores gruppe, og nok heller ikke i de andre grupper, vil
jeg tro. Hun var en bogsluger af dimensioner.
Vi har gennem årene rejst meget sammen og har arbejdet sammen i fredsbevægelsen, var
med i Helsinki Citizens’ Assembly og sad på skift i deres beslutningstagende forsamling. Vi
meldte os ind i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed efter at have truffet den daværende præsident Edith Ballantyne og efter at have deltaget i nogle fabelagtigt godt styrede
workshops med kvinder fra alle dele af det tidligere Jugoslavien. En af kvinderne endte vi
endog med at få som ven, et venskab der har holdt gennem alle årene. Tonis seneste bog, Fra
Birkerød til Beograd – og retur er en klar indikator på, at hun havde en stor kærlighed til det
tidligere Jugoslavien – og nok især Serbien, en kærlighed der blev grundlagt allerede i studietiden. Det skal nævnes, at bogen allerede er oversat til serbisk af den unge Predrag Crnkovic,
som har fattet kærlighed til vores lilleputland og har læst nordiske sprog og litteratur på universitetet i Beograd, hvor en af Tonis og mine nu desværre også afdøde fælles venner var professor. Tonis glæde over landet var smittende, og Ljubisa Rajic’ glæde over de nordiske sprog og
den nordiske litteratur glædede naturligvis mig, som også har nordisk sprog og litteratur som
fag.
Som flere vil vide, endte Toni – mange år før dette – med en magistergrad i slavisk filologi.
Hun skrev sin konferensafhandling om Ivo Andric, hvis forfatterskab hun også oversatte til
dansk.
Tilbage til de fælles rejser: Da der skulle være FN kvindekonference i Beijing, var der ingen
tvivl hos os om, at vi skulle med. Det blev en stor oplevelse, men en endnu større oplevelse fik
vi – efter min mening, da vi deltog i et forsoningsmøde med kvinder fra alle dele af det splittede Bosnien. Det foregik under et stort anlagt møde i Helsinki Citizens’ Assembly’s regi i den
østlige del af Bosnien – i byen Tuzla. Netop dette møde var kun for kvinder, og på et tidspunkt
skulle de aftale et nyt møde. Der kom et forslag om, at det skulle være i slutningen af december, men det kunne katolikkerne ikke, fordi det var juletid. En anden foreslog begyndelsen af
januar, men da var det jul for de serbisk ortodokse. Så nåede de frem til slutningen af januar,
men da var det ramadan.
Det endte ikke i ævl og kævl, det endte i store latterbrøl, som Toni og jeg med stor glæde tog
del i. Om de overhovedet fik aftalt et nyt møde, kan jeg mærkværdigvis ikke huske, og nu kan
jeg ikke spørge Toni, om hun kan huske det. Jeg kan heller ikke ringe til hende og få en snak
om vind og vejr.
Jeg kommer i den grad til at savne Toni og hendes mange dejlige og til tider overraskende
facetter. Den følelse deler jeg nok med mange.
Der vil være et stort tomrum, men ved siden af tomrummet er der også en hel bunke gode
minder, som kan holde i mange, mange år.
Nekrologen er oprindelig skrevet til Modkrafts hjemmeside www.modkraft.dk
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Lisbeth Algreens mindeord ved
Toni Liversages bisættelse den 24. juni 2014
Der går mange tanker gennem ens hoved, når man mister en samarbejdspartner, inspirator og ikke mindst kær
ven. Hvad nu? Hvordan komme videre? Hvordan kan vi vise respekt for alt det, Toni stod for, og som var så
vigtigt for hende?
Jeg har fundet et par steder i Tonis bog om civil ulydighed og ikke-vold: „Fra Gandhi til Greenham Common“
fra 1987, som jeg synes meget klart udtrykker hendes overvejelser over spørgsmålet, vi nok alle stiller os selv
med mellemrum: Nytter vores protester?
Hun skriver om de folkelige bevægelser i den gamle øst-vestkonflikt, der opfordrer til solidaritet på tværs af –
og på trods af – de nationale grænser og blokgrænser, eller, som det også blev kaldt, „afspænding nedefra“. Det
er skrevet i 1987 bl.a. på baggrund af opstanden i Polen, men gælder jo lige vel i dag.
Toni skriver:
... det er en smuk tanke, at folkene begynder at tage politikken i egne hænder (...) og ikke længere blot lader det
være en sag for politikere og eksperter. Historien har jo vist, at der ved siden af nederlagene HAR været vigtige
sejre, at ikke-voldelig modstand og civil ulydighed KAN være en kraft, der kan vende udviklingen, få en dialog
i gang og være med til at forhindre fysisk voldsanvendelse. Ikke desto mindre synes de kræfter, de folkelige bevægelser er oppe imod så overvældende, at det kan forekomme naivt at tro, at det overhovedet kan nytte noget
at forsøge at sejle op imod dem.
Det er en mismodig slutning, men så skriver hun:
Og dog - at nogle overhovedet tror, at det kan nytte, udgør i sig selv et håb - på trods - et lille lys i mørket. Derfor må vi lære at stille spørgsmål, hele tiden forholde os kritisk til det, der foregår omkring os og nægte at adlyde magten, når vi mener, at den krænker grundlæggende værdier. Vi må lære at stole på egen indsigt og egne
kræfter og forstå, at vi også har et ansvar for udviklingen.
Jeg vil tage formaningen som en hilsen fra Toni i dag og huske det i den kommende tid, hvor vi må savne hendes direkte nærvær, omfattende viden og ivrige optagethed af verden omkring os.

Toni Liversage (th.) og
Gerd Gottlieb på vej fra
Integrationsministeriet i
Holbergsgade til
Brorsons Kirke i den
tusindtallige demonstration den 2. september
2009 i København for
anstændighed og mod
hjemsendelse af irakerne

Foto: Tove Krag
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Fra og med efteråret 2007 har redaktionen af fred
& frihed bestået af Lisbeth Algreen, Gerd Gottlieb,
Tove Krag og Toni Liversage i kreativt samarbejde
med Ida Harsløf som layouter. Et enestående tæt,
fortroligt og inspirerende samarbejde er nu slut
med Toni Liversages død.

2006/2 Med ryggen mod verden. Den norske forfatter Åsne Seierstad har i perioden 1999 til 2004 været
flere gange i Serbien, hvor hun har interviewet en
række mennesker. Det har hun skrevet en bog om, der
giver et nuanceret billede af situationen i landet

Toni Liversages artikler i Fred & Frihed
2000 – 2014

2006/3 Om Dina Yafasova og hendes bog om Sandholmlejren

En bibliografi ved Tove Krag

2007/1 At synliggøre modstanden. Om de voksende
protester mod den umenneskelige danske flygtningepolitik

2000/3

Rejsedagbog Vojvodina/Serbien

2003/2

USA – en sårbar nation?

2005/1 Civil ulydighed – hvad er det? Om principper og erfaringer fra de ikke-voldelige civile
ulydighedsaktioner
2005/1 OSCE – og det ukrainske valg. Kronik bragt
i Information 5. januar 2005 om valget i Ukraine den
26. december 2004 og om det at være valgobservatør
2005/2-3 Kvinder i Sort – på universitetet. Den 11.
marts i år demonstrerede Kvinder i Sort som altid på
en „lige“ fredag. Denne gang foran Vor Frue Kirke.
Lige før demonstrationen blev vi kontaktet af nogle
kvindelige studerende, der var ved at skrive en opgave
med titlen „Den politiske demonstration som ritual i
det demokratiske samfund“. De havde udvalgt vores
demonstrationsform som en del af deres opgave og
spurgte, om de måtte deltage i demonstrationen
2005/2-3 På rejse med Bruce Kent. I 1982 traf Toni
Liversage Bruce Kent på en fredsrejse i USA. Mere
end 30 år efter kunne hun – med glæde – konstatere,
at han stadig er meget aktiv
2005/2-3 Fra et langt liv i politik. Om Preben
Wilhjelms bog „Fra min tid“
2006/1 Whistleblower I: Historien om Vanunu.
Mordechai Vanunu er utvivlsomt en af verdens mest
kendte whistleblowers – og nu foreligger hans historie
2006/1 Retssag imod statsminister Anders Fogh
Rasmussen
2006/1 Whistleblower II: Majoren, der fik nok. En
bog om Frank Grevil, der lækkede fortrolige oplysninger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om Tjenestens
trusselsvurderinger op til Irak-krigen
2006/2 Kvindesamarbejde om Kosovos fremtidige
status. Her i foråret er der blevet etableret et samarbejde mellem serbiske og kosovo-albanske kvinder, der
skal følge de officielle forhandlinger om Kosovos
fremtidige status

2006/2 Kære Mordechai Vanunu … Uddrag af Katja
Klerks og Mordechai Vanunus brevveksling

2007/2 Grundlovsbrud anket til Højesteret. Retssagen mod statsministeren fortsætter
2007/3 Punktum for Amnesti Nu’s underskriftsindsamling. Tirsdag den 23. oktober var dagen, hvor de
godt 90.000 underskrifter, som det var lykkedes Amnesti Nu at indsamle i løbet af et års tid, blev afleveret
med krav om amnesti til de omkring 800 afviste asylansøgere, der har siddet i over tre år i de danske asylcentre
2008/1 8. marts i Beograd. Forbud mod de planlagte
demonstrationer 8. marts
2008/2 Et symbols historie. En bog om
antiatomtegnets historie
2008/3 Civil ulydighed – og luk Lejren-aktionen.
Om principperne i civil ulydighed – og et enkelt dansk
eksempel
2009/1 Grundlovssagen afsluttes i 2013. Fri proces
til Grundlovskomitéen
2009/1 Hans Jørgen Bonnichsen, Dansk Folkeparti
og Brian Mikkelsen. Om en vigtig bog – og en ophedet
debat
2009/2 Om civil ulydighed og asylpolitik. Om de
udvisningstruede serbere, der i slutningen af
1990’erne fik hjælp af et landsdækkende netværk
2009/3 Om maleren Käthe Kollwitz. Toni Liversage
fortæller her om nogle af de begivenheder, der har sat
sig spor i Käthe Kollwitz’ liv og motiver
2009/3 Kirkeasyl og kampen for de udviste. Om
Kirkeasyl, Bedsteforældre for Asyl og kampen mod regeringens udlændingepolitik
2010/1 Tre møder i anledning af 100-årsdagen for 8.
marts. I år er det 100 år siden, man i 1910 i forbindelse
med Anden Internationales kongres i København besluttede at stifte en international kvindedag på forslag af
Clara Zetkin. I den forbindelse blev der afholdt en
række møder i København, hvoraf tre skal omtales her
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2010/1 Om Jugoslaviens sammenbrud. En bog om
baggrunden for udviklingen på Balkan i 1990’erne

2012/1 Zimbabwe – på vej hvorhen? Om udviklingen i Zimbabwe og perspektiverne for fremtiden

2010/2 Fire digte af Milena Rudez – Om den danskbosniske lyriker Milena Rudez

2012/2 Mary Kingsley – Ind i mørkets hjerte. Om
engelske Mary Kingsley (1862 – 1900), der foretog to
rejser i Vestafrika gennem områder, hvor ingen hvide
tidligere havde været, og hvis holdning til kontinentet
og afrikanerne adskiller sig markant fra de mandlige
opdagelsesrejsende, der opfattede Afrika som et truende og sort kontinent, der skulle erobres om nødvendigt med vold, og hvis opfattelse af afrikanerne som
laverestående, primitive væsener faldt helt i tråd med
den generelle opfattelse i Storbritannien

2010/2 Den endelige dom. fred & frihed har siden
2006 fulgt grundlovssagen omkring lovligheden af at
føre Danmark i krig
2010/2 40 piskeslag. En bog om en kvindes kamp
mod et undertrykkende og kvindefjendsk system
2010/3 En fakkel til kvinderne. Om hvorledes den
danske ambassadør i Beograd har rettet fokus på kvinderne gennem et FN-inspireret projekt
2010/3 I samarbejde med Lisbeth Algreen:
„Trafficking“ - Handel med kvinder – Fokus på brugeren
2010/3 En vigtig bog om sextrafficking. Om den
økonomiske baggrund for det stadig voksende marked
for sextrafficking
2011/1
fuldt

At udfordre magten – respektløst og fantasi-

2011/2 Det arabiske forår. Hvad er baggrunden for
den bølge af folkelige protester, der skyllede hen over
en række arabiske lande i vinteren og foråret 2011?
2011/2 Gnisten. En aktuel bog om det arabiske forår
af den fransk-marokkanske forfatter Tahar Ben Jelloun

2013/1 „På barrikaderne for fred“. Om Majken Jul
Sørensens nye bog om ikke-vold og arbejdet for fred
2013/1 „Vejen hedder ikke-vold“. Om en
nyoversættelse af Martin Luther Kings første bog fra
1958 om busboycotten i Montgomery
2013/2 Folkemødet på Bornholm – for eliten eller
for folket? Om Folkemødet på Bornholm 13. – 16. juni
2013 hvor Kvinder i Sort og Kvindefredsligaen deltog
for anden gang
2013/2 En usædvanlig form for kvindekamp – Jane
Austen erstatter Charles Darwin på ny engelsk 10pundsseddel
2013/3

Kvinder i Sort i Armenien

2013/3 Et slag for feminismen. „Kunsten at være
kvinde“ – en anderledes bog om feminisme

Kort Nyt
Af Tove Krag
Verdens mindst fredelige lande ifølge Global Peace Index Report
1.
Syrien
2.
Afghanistan
3.
Sydsudan
4.
Irak
5.
Somalia
6.
Sudan
7.
Den Centralafrikanske Republik
8.
DRC
9.
Pakistan
10.
Nordkorea
www.economicsandpeace.org juni 2014

Journalist og forfatter Anna Politkovskaja (1958 – 2006)

Et opklaret mord, som sikkert aldrig opklares
”Verden blev igen mindet om den modige russiske
journalist Anna Politkovskaja, da fem mænd i tirsdags
blev dømt for mordet på hende 7. oktober 2006. Det
blev i flere russiske medier kaldt en sejr for retssystemet og for staten, at den nu kan kaldes opklaret,” skrev
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Vibeke Sperling, Politikens østeuropakorrespondent, i
Politiken den 24. maj og fortsatte: ”Ja, det ville det
være, hvis sagen dermed reelt var opklaret. Det hører
til sjældenheder, at mord på kritiske journalister eller
politiske aktivister opklares i Rusland, og det er heller
ikke sket i Politkovskajas sag.
Det store spørgsmål er: Hvem bestilte mordet på
Politkovskaja? Det skete på Vladimir Putins fødselsdag, og mange kaldte det dengang en ”fødselsdagsgave” til præsidenten, der dermed blev befriet for en af
sine skarpeste kritikere.
… Ifølge Amnesty International markerer domsfældelsen ”kun et lille skridt for retfærdighed.” Alt for
mange spørgsmål er forblevet ubesvarede om sagen og
ikke kun det afgørende, hvem der bestilte mordet, skriver Amnesty.
Det tragiske mord på Anna Politkovskaja afslørede
de enorme farer for personer, der prøver at afdække
krænkelser af menneskerettigheder og korruption i
Rusland. Inden retfærdigheden er sket fyldest i hendes
sag, vil alle journalister og aktivister være i fare,” mener Sergej Nikitin, leder af Amnesty Internationals
kontor i Moskva …”
Fra Vibeke Sperlings artikel i Politiken 24.5.14

uddelt til bl.a. Støt Krigens Ofre i Irak, Læger uden
Grænser, Amnesty International, Red Barnet og WWF,
Verdensnaturfonden.
I de seneste år har foreningen fokuseret stadig mere
på at støtte projekter, der ligesom Roskilde Festival er
baseret på frivillighed og/eller forsøger at skabe bedre
grundlag for engagement og aktiv deltagelse, og foreningen har gennem denne støtte også sat fokus på
hjemløshed og fattigdom og på asylansøgeres forhold i
Danmark og i Norden.
Her i 2014 har festivalen blandt andet samlet ind til
aktiviteter, som giver unge i konfliktområder i Mellemøsten redskaber til at forstå deres egen situation,
opbygge selvværd og forbedre de unges trivsel.
Læs mere på www.roskilde-festival.dk

99 lyserøde elefanter: Kvinder – synlige og
usædvanlige

Brasiliansk kvinde, som søger familiesammenføring, frikendt for at have arbejdet frivilligt
Den 8.9.14 blev en brasiliansk statsborger frifundet for
at have undervist i dansk på Internationalt Kristent
Center, IKC, i København uden arbejdstilladelse. Hun
risikerede ellers en bøde på 4000 kr., men Københavns
Byret vurderede, at der ikke var belæg for bøden.
Kvinden havde deltaget i IKC’s gratis danskundervisning, hvor eleverne først undervises i en fælles
klasse og derefter opdeles i grupper efter niveau.
Kvinden havde ”taget styringen” i sin gruppe, hvilket
Udlændingestyrelsen betegnede som frivilligt arbejde
uden arbejdstilladelse, da kvinden i sin ansøgning om
familiesammenføring havde oplyst om dette, men
ifølge lederen af IKC, Anders Graversen, var der tale
om en sproglig misforståelse, da kvinden ikke har
dansk som modersmål. Desuden understreger han, at
det ikke var kvindens hensigt at omgå Udlændingestyrelsens regler, idet hun frivilligt havde oplyst om sit
”arbejde” i ansøgningen.
Kristeligt Dagblad 9.9.14
Fra redaktionen kan vi kun tilføje, at ak ja, det er bestemt ikke enkelt at gennemskue kriterierne for at få
tilladelse til at blive her i landet!

Donationer fra Roskilde Festival
Foreningen Roskilde Festival uddeler alt overskud fra
festivalen til humanitære og kulturelle formål. I alt har
festivalen siden 1971 genereret mere end 192 millioner kroner, som via Foreningen Roskilde Festival er

I marts i år udkom fortællingerne ”om 99 meget synlige og umiddelbart mærkværdige kvinders vej til
magt og ære.”
Bag udgivelsen står Jytte Hilden, tidl. kulturminister, i samarbejde med journalisterne Kate Bluhme og
Lene Frøslev. Inspirationen til bogen er 90-året for udnævnelsen af Nina Bang til Danmarks første kvindelige minister den 23. april 1924 samt det kommende
års fejring af 100 år med Grundloven af 5. juni 1915,
som gav Danmarks kvinder stemmeret.
Bogen er tænkt som inspiration til næste generation,
for – som det hedder i introduktionsfolderen: ”Historiens hjul drejer og drejer, kampen slutter aldrig.”
Er man heldig, kan man finde bogen i trykt form
hos KVINFO, og ellers kan den læses eller downloa
des via KVINFOs hjemmeside www.kvinfo.dk.
”99 lyserøde elefanter” har også en facebookside, hvor
der annonceres møder rundt om i landet i efteråret
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2014. Her kan deltagerne også komme med forslag til
elefant nr. 100 og fortælle, hvorfor netop den pågældende kvinde er en lyserød elefant!

Café Klare – natcaféen for kvinder på Vesterbro i København

Café Klares logo

Natcaféen for kvinder blev oprettet med 20 sovepladser som et § 110-tilbud i henhold til Serviceloven, som
påbyder kommunalbestyrelserne at ”tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale
problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i
egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud
om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.”
Café Klare hører organisatorisk under Mændenes
Hjem og paraplyorganisationen Missionen blandt
Hjemløse, og dens tilbud er udelukkende for kvinder i
en nødsituation. Dermed har mandlige borgere ikke
adgang.
Caféen tilbyder kvinderne gratis mad, et bad, en
seng og en tryg og rolig nat. I dagtimerne fungerer
Café Klare også som et målrettet rådgivnings- og vejledningstilbud, som har fokus på skadesreduktion. På
hjemmesiden kan bl.a. findes oplysninger om kvindernes alder, årsagerne til deres hjemløshed og deres
voldsudsathed.
Også her har fx Roskilde Festival været ind over
med en donation, men den sørgelige kendsgerning er,
at der fra 1. januar 2015 mangler finansiering af caféfunktionen mellem kl. 19 – 22, som hidtil har kunnet
opretholdes med fondsstøtte. Så gode idéer til finansiering efterlyses!
Læs mere om caféen og dens aktiviteter på
www.cafeklare-natcafe.dk
Kvinderne kæmpede for freden
I anledning af 100-året for 1. verdenskrigs udbrud viser Det Kongelige Bibliotek i perioden 4.9.14 – 1.1.15
udstillingen Ned med våbnene – Syv danskeres kamp
for fred under 1. verdenskrig.
Kvinden på billedet – og en af de syv danskere, som
udstillingen har fokus på – er en af Kvindefredsligaens

formødre, nemlig Eline Hansen (1859 – 1919),
skolekøkkeninspektør og kvindesagsforkæmper, som
bl.a. var medstifter af Dansk Kvindesamfunds kreds i
Århus og som var stærkt engageret i stemmeretskampen.
I krigsåret 1915 deltog hun i den internationale
kvindefredskongres den 28. april – 1. maj i Haag, og
tilbage i Danmark stiftede hun sammen med Thora
Daugaard, Clara Tybjerg, Louise Wright og Eva Moltesen Danske Kvinders Fredskæde, som i 1924 skiftede navn til Kvindernes Internationale Liga for Fred
og Frihed.
To montrer i udstillingen er tilegnet Eline Hansen
og hendes arbejde for såvel kvindesagen i Dansk
Kvindesamfunds regi som for freden.
Som aktiv i Kvindefredsligaen op til 100-året for
WILPF, Women’s International League for Peace and
Freedom, kan man ikke andet end se tilbage med beundring og stolthed på de 1136 stærke og modige
kvinder – hvoraf syv danske – som i 1915 samledes i
Haag for at arbejde for freden og for ”Ned med våbnene”.
Derfor slutter Kort Nyt denne gang med en opfordring til at aflægge Diamanten/Det Kgl. Bibliotek et
besøg og se udstillingen og bevidne Eline Hansen og
ligesindedes arbejde for freden!
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Ned med våbnene, 7 danskeres kamp for fred under 1. verdenskrig – udstilling i Rotunden på Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1 i København. Åben mandag –
lørdag kl. 10 – 19 indtil 31.1.15, entré 40 kr. Se mere på www.densortediamant.dk
Mellemfolkeligt Samvirke afholder flere arrangementer i København i løbet af efteråret
under titlen: Palæstinensisk Efterår med filmaftner, udstillinger, debatarrangementer,
workshops musik og mad. Se programmet på http://www.ms.dk/palaestinensisk-efteraar
4. oktober kl. 12 – 19 Fredsfestival i Århus - Stop krigspolitikken.
Godsbanen, Skovgårdsgade 3, Århus. For fællestranspot fra Skive, kontakt Solvejg Sieg
Mørch, 2331 5971. Se program i kalenderen på www.kvindefredsliga.dk
4. oktovber kl. 14 Cykeldemonstration: Cykl for Arktis
Kør med isbjørne, aktivister og musik gennem Københavns gader fra Blågårds Plads til
Prags Boulevard 43, hvor der er aktiviteter for børn, koncert, mad og drikke.
Arr. Green Peace Danmark
19. oktober kl. 19 Krig og revolution – samaritaneren Ingeborg Stemann
Ved forskningsbibliotekar og ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer. Dronningesalen, Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1 i København. Billetter 65 kr./ 40 kr. for studerende/gratis for medlemmer af Diamantklubben. Se mere på www.kb.dk
4. november kl. 19. Burma/Myanmar: Fred eller nye konflikter?
Foredrag af Mikael Gravers, lektor i antropologi ved Århus Universitet. Sted: Resen
Sogenhus, Kirkevej 25 i Skive. Arrangører: Kvindefredsligaens Skive-kreds
9. november Krystalnatten
Kvinder i Sort stiller op i København i tavs demonstration. Se nærmere om tid og sted på
www.kvinderisort.dk
2. december kl. 19 Julemøde i Kvindefredsligaens Skive-kreds.
Lysbilledforedrag ved Ingvar Glad, tidl. seminarielektor, over emnet „Krig og fred i kunstens billeder“. Desuden julesange-historier-lotteri, gløg og æbleskiver. Sted: Resen Sognehus, Kirkevej 25 i Skive. Arrangør: Kvindefredsligaens Skive-kreds
2. december kl. 17 – 18:30 Lysgudstjeneste for verdens flygtninge
i Vor Frue Kirke i København. Arrangør: Tværkulturelt Center i samarbejde med Københavns Domkirke
Marts 2015 planlægger Kvinder i Sort, London, nye aktioner bl.a. ved atomvåbenfabrikken
Aldermaston – hold øje med hjemmesiden www.woolagainstweapons.co.uk
Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden klokken 15 – 15:30 i København.
Se nærmere om tema og sted på www.kvinderisort.dk eller på Facebook
Bedsteforældre for Asyl demonstrerer regelmæssigt foran asylcentrene Kongelunden og
Sandholm samt på Grønttorvet i Odense. Se nærmere på www.bedsteforaeldreforasyl.dk

