International beretning 2015 – 2016
Kongressen
Årets højdepunkt var fejringen af vores hundredeårs fødselsdag i Haag.
På selve konferencen efter kongressen var der, som i 1915 1000 kvinder samlet i fælles bestræbelser på at skabe fred,
frihed og retfærdighed i verden. Det var fantastisk at mødes med kvinderne fra alle verdensdele og dele viden,
erfaring, smertelige oplevelser fra kvinderne fra krigs og konfliktzoner og glæden ved at være i et forum hvor vi
kvinder var i en fælles forståelse af værdierne i vores verden.
På hjemmesiden www.kvindefredsliga.dk kan man linke sig til både videoer og beretninger fra konferencen og til
kongresrapporten.

Jeg har valgt at sætte ovenstående graf ind, som viser strukturen i WILPF
Ledelsen (Ex.Com) har arbejdet hårdt siden
kongressen. Det at få overskuet og fordelt arbejdet er
ikke så lige til når flere forskellige kulturer skal
arbejde sammen. De har haft månedlige skype-møder,
to face to face møder, har nu strukturen på plads og er i
fuld gang med det politiske arbejde.

Sameena Nazir, Pakistan: Sydøst Asien, Indien,
Nepal Pakistan
Margrethe Tingstad, Norge: Israel, Libanon,
Palæstina

WILPF-Sektioner med tilhørende ansvarlige I
ledelsen 2016

Margrethe Tingstad, Norge: Albanien, Danmark,
England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge,
Schweitz, Sverige, Spanien, Tyskland

Joy Oyneyosh, Nigeria: Cameroon, Congo, Ghana,
Nigeria

Catia Cecilia Confortini USA, Bolivia, Canada,
Colombia, Costa Rica, Mexico, USA

Kozue Akibayashi Japan: Aotearoa, Australien,
Filippinerne, Fransk Polynesien, Japan

Del af ledelsen er også kassereren Kerry mc Govern,
Australien
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Generalsekretær: Madeleine Rees, er flyttet til Syd
Afrika, men forbliver generalsekretær

1. deltage i officielle møder
2. indgive skriftlige indlæg før møderne

Der er kommet en sekretær til det administrative
arbejde i Geneve

3. komme med mundtlige indlæg

Hovedstyrelsen (IB) består af et medlem valgt fra
hvert land, kaldet International Board Member.

4. møde de officielle regeringsdelegationer og
andre NGO’er

Kongressen er den højeste myndighed hvor ledelsen
bliver valgt ogs programmet for den næste periode
fastlægges.

5. organisere møder sideløbende med de store
konferencer (sideevents)

Vores program består, som det ses på skemaet, af 4
overordnede temaer:

6. deltage I debatter, interaktive dialoger,
paneldiskussioner og uformelle møder

Nedrustning - Kvinder, fred og sikkerhed Menneskerettighederne - Krisehåndtering

Både www.reachingcriticalwill.org og
www.peacewomen.org følger og rapporterer dagligt
fra de store nedrustnings- og kvindekonferencer i FN.
Senest var det CSW (Commission on the Status of
Women) hvor kvinders reproduktive rettigheder var
hovedtemaet.
WILPF havde flere sideevents som kan læses så snart
rapporten foreligger. Den kommer den på hjemmesiden.

Herunder er der forskellige projekter i gang i de
forskellige lande, og internationalt har man i det
forløbne år arbejdet på at bygge bro mellem FN’s
forskellige afdelinger og sektionerne.
Både Menneskerettighedskommissionenog Nedrustningskommissionen bliver fulgt nøje af WILPF, og
hver gang der er specielle områder som berører
sektionerne presser de på og bruger WILPF’s ret til at
konsultere. Det gælder nedrustning, kvinder, fred og
sikkerhed og på det socioøkonomiske område. En
særlig opgave er at få kvinder i krigsområder med ved
forhandlingerne.

OBS! Hovedkontoret i Genève har ”Medlemsnyt” som
kan gå ud til alle medlemmer. I kan selv abonnere ved
at tilmelde jer på linket: http://eepurl.com/H6VC1.
De anmoder om at vi ikke lægger det på facebook,
da det er et internt WILPF papir.
WILPF har fået webnavnet: www.wilpf.org

Sidste år skrev jeg om alle bestræbelserne, blandt
andet på CSW i FN, for at få de syriske kvinder med
ved forhandlingsbordet, og i år er det nu for første
gang lykkedes at få nogle få med. En stor sejr.

Nedrustning
WILPF har nøje fulgt Nedrustningskonferencerne. De
kommer hver gang med både mundtlige og skriftlige
indlæg.

Deres rapporter kan findes på
www.reachingcriticalwill.org og
www.peacewomen.org.

Small arms
Som det kan ses i sidste nyhedsbrev, var den danske
nedrustningssambassadør, Susanne R. Hækkerup,
ordstyrer ved et sideevent om ”Kvinder og
håndvåben”, som WILPF havde arrangeret med
WILPF-lederen fra Columbia Katherine Ronderos og
direktør for Reaching Critical Will, Ray Acheson.
Konferencen afslørede hvor mange våben som bliver
tilbage på private hænder efter en krig, og hvor farligt
det er for kvinderne.

Man kan også gå på vores egen hjemmeside
www.kvindefredsliga.dk
Vi har konsulterende status ved følgende FN
afdelinger
UN SCHR
UN HRC
UN ESCO
ILO
FAO

Genève
New York
Paris
Genève
Rom

A-våben
WILPF var også meget aktiv under konferencen om
nedlæggelse af atomvåben i FN i oktober, og vil
deltage i IPB’s (International Peace Bureau)
konference i Berlin 30. september – 3. oktober, hvor vi

Konsulterende status vil sige at vi kan:
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også planlægger at deltage.
Titlen er Disarm! For a Climate of Peace.
Danmark er desværre ikke blandt de lande som støtter
nedlæggelse af a-våben.
Se på http://www.icanw.org/wpcontent/uploads/2015/12/BanMap-2015.pdf. hvem som
støtter.

Børnesoldater
Vi opponerer imod at ca. 300.000 drenge og piger,
50% af hver, under 18 år har været og er involveret i
mere end 30 krige.
Vi kræver at FN og relevante nationale myndigheder
sørger for at eks-børnesoldater, her specielt pigerne,
får støtte og uddannelse.

Kvinder, fred og sikkerhed (KFS)
Det er 16 år siden resolution 1325 Women, Peace and
Security blev vedtaget.
Deltagelse, forebyggelse og beskyttelse. (participation,
prevention and protection) er hovedordene, og der er
de sidste år lagt særlig vægt på deltagelse. Dette
gælder de syriske kvinder, som det efter mange år
endelig i år er lykkedes at få med den fredsforhandlingerne.

Retten til mad
Vi kræver at FN’s universelle deklaration om retten til
mad håndhæves.
Hemmelige handelsaftaler
Vi kræver beskyttelse af demokrati og folkelige
interesser mod hemmelige handelsaftaler
Klimaforandringer
Vi ønsker en speciel undersøgelse af forholdet mellem
klimaforandringer og manglen på menneskerettigheder

Sidste år så det endelig ud som om der var sket
fremskridt, det viser en global gennemgang af
Kvinder, fred og sikkerhed. (KFS)

Yemen
Vi kræver et stop for al våbenhandel til lande som
bomber eller er involveret i konflikten i Yemen.

Hovedpunkterne var: Styrket forebyggelse og
reduceret militarisme, finansiering af ligestillingstiltag
og sikring af meningsfuld deltagelse af det civile
samfund.

At søge asyl er en menneskeret
Vi kræver-en sikker flugt for migranter og flygtninge
-en øget økonomisk hjælp til humanitær assistance
under flugten
-en integrationspolitik som anerkender migranter som
fulgyldige medborgere
-at kriminalitet og vold mod migranter og flygtninge
straffes

En anden indikation af hvor langt det normative
rammearbejde for kvinder, fred og sikkerhed er
kommet er, at debatten sidste år på 15 året for starten
af KFS, havde det største deltagerantal og antal indlæg
end nogensinde før i FN’s historie. Der var to hele
dage med udtalelser, med 110 støtteudtalelser.
Udfordringerne for FN og NGO’erne er nu at få
regeringerne til at tage fat i den ekstreme vold mod
kvinder den meget begrænsede vilje til at budgettere
særskilt for kvinderne

Masseødelæggelsesvåbenfri zone i Mellemøsten
Vi ønsker en øget indsats for at få en konference til
fremme af indsatsen for at få en masseødelæggelsesvåbenfri zone i Mellemøsten

I oktober sammenlignede WILPF sine undersøgelser
og resultater med andre organisationers, og de
besluttede at lave fælles fremstød i en bevægelse som
har visionerne, stemmen og ledelsen. WILPF’s rolle er
her at mobilisere, føre stemmer frem, advokere og
monitorere.

Nepal
Vi kræver at Nepals regering indfører straf for vold
mod kvinder, herunder drab på grund af medgift, vold i
hjemmet og mord.

Kongressen 2015

Anerkendelse af atomprøvesprængningerne i
Polynesien som en kriminel handling mod
menneskeheden
Vi ønsker en undersøgelse af alle de nuværende og
fremtidige konsekvenser af atomprøvesprængningerne
i Fransk Polynesien.
Det gælder både de sociale såvel som de helbreds- og
miljømæssige konsekvenser.

På kongressen blev der besluttet en række
resolutioner, som afspejler hvor WILPF har lagt
sine kræfter det sidse år. De kan læses i sin fulde
længde på
https://issuu.com/wilpf/docs/congress_report_spreads_
final
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Vi kræver at hemmelighedskræmmeriet om Moruroa
ophører.
(De fulde konsekvenser af prøvesprængningerne har
været hemmeligholdt både for befolkningen og
omverdenen. Det svensk – franske ægtepar,
medlemmer af WILPF, Marie Terese og Bengt
Danielsson, som i en lang årrække boede i Polynesien,
arbejdede for offentliggørelse af konsekvenserne og
hjalp befolkningen med at forstå hvorfor de fik
deforme børn.)
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Syrien och skickat brev om detta till
utrikesministern.

Nordiskt möte
9-10 april 2016, Stockholm

Sektionen har samarbetet med Norges fredsråd
och forumet för miljöfrågor. De har också varit
involverade i ett projekt kring fred, miljö och
utveckling, som även Johan Galtung deltagit i.
I samband med att de höll tal på
öppningskonferensen fick de nationell
uppmärksamhet. Även i Norge minskar
finansieringen för bistånd, och särskilt
finansiering till långsiktiga projekt.

För deltagarlista – se längst ner i dokumentet
Protokoll
1. Formalia
1.1 Ordförande
Annika Skogar väljs till ordförande.
1.2 Sekreterare
Ida Arneson och Lina Hjärtström väljs till
sekreterare.

Danmark
I anledning af 100-årsdagen havde IKFFsektionen en udstilling om WILPF’s historie
på Kvindemuseet i Århus. Stor succes.

1.3 Godkännande av dagordningen
De sammanträdande godkänner dagordningen
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Flygtningesituationen fylder meget i deres
arbejde og de tilslutter sig med navn og
bannere til de store demonstrationer som
regelmæssigt afholdes i anledning av landets
stramninger mod flygtninge og asylansøgere.
Derudover står Kvinder i Sort i tavs
demonstration med løbesedler hver den første
fredag i måneden.

Rapporter och diskussioner

2.1 Sektionsrapporter
Finland
I år fyller den finska sektionen 90 år. Biståndet
i Finland har minskat kraftigt och stora
summor har tagits från
medborgarorganisationerna. I Helsingfors har
sektionen haft integrationskurser för nyanlända
kvinnor. Sektionen har därför nu fått nya
medlemmar från bland annat Iran och
Afghanistan. Sektionen har även drivit
projektet Haweenka i Somaliland för att hjälpa
kvinnor att delta i de kommande valen.
Sektionen deltar i 1325 nätverket gett ut
publikationen ”Finish NGOs working for the
goal of 1325”.

Som følge af nye stramninger for
familiesammenføring har sektionen i arbejdet
med FN’s resolution 1325 om kvinder, fred og
sikkerhed, sammenholdt de løfter regeringen
har afgivet i resolution 1325 med
konsekvenserne af stramningerne.
Arbejdet med projektet Kvinde til Kvinde
fortsætter som et støtteprojekt til romakvinder i
Serbien.
Sverige
Under senaste året har flera nya arbetsgrupper
bildats, bland annat en kommunikationsgrupp.
IKFF arbetar numer närmare regeringen, och
har tilldelats en plats i regerings nya delegation
för folkrätt och nedrustning. Sektionens kansli
har under året nått ut i media med IKFF:s
frågor, bland annat när Sverige granskades
inför CEDAW-kommittén. Mötesdeltagarna
hoppas att WILPF internationellt fortsätter att

Norge
I samband med 100-årsjubileumet har de
arrangerat två seminarier och workshops på en
konferens med teman utifrån militarism och
miljöperspektiv samt mänskliga rättigheter. De
har också anordnat seminarier och en
fotoutställning om flyktingbarn som inte fick
uppehållstillstånd i Norge. Sektionen har
mobiliserat mot eventuellt norskt deltagande i
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driva påverkansarbete i detta forum när andra
stater som exporterar vapen granskas, då
kommittén valde att kritisera svensk
vapenexport utifrån grunder av extraterritoriellt
ansvar. Även IKFF:s deltagande vid SIPRI
återges, samt sektionens samarbete med
systersektionerna i Väst- och Centralafrika.

beskrivningarna i stadgarna med IB och
ExCom:s faktiska uppgifter, WILPF ambition
om att i framtiden ha avlönade praktikanter,
hur ExCom arbetar med transparens, samt att
Margrethe gärna tar emot nomineringar till det
fredspris som hon sitter i kommittén för.
2.3 Rapport från europeiskt möte Frågor som
lyftes under mötet: klimatmötet i Paris,
flyktingsituationen, företagsansvar för
mänskliga rättigheter. Representanter från
EWL och Libanons sektion deltog. Det
europeiska nätverket har en koordinator Heidi
Meinholtz och Annika Skogar valdes på detta
möte till assistent till Heidi tillsammans med
Carmen Magallon från Spanien. Nästa möte är
inte bestämt. Men eventuellt sker det i
samband med en kommande Degrowth
konferens i Budapest i början av september.

Vilka projekt som drivs lokalt återges från
Malmö/Lund-kretsen. De arrangerar olika
evenemang, samarbetar med andra
fredsorganisationer och politiska partier och
syns mycket i universitetsmiljöer. En
framgångsfaktor till att bedriva lokal
verksamhet har varit att ha fasta möten en gång
i veckan, med fasta tider i offentliga miljöer
och att träffarna är folkbildande.
I övrigt diskuteras rekrytering av unga, som är
ett problem i flera av de nordiska länderna.
Även engagemang i respektives lands
kvinnolobby diskuteras samt vilket deltagande
WILPF skulle kunna ha i European Women’s
Lobby för att uppmärksamma våra frågor och
driva påverkansarbete i Europa parlamentet.

2.4 Rapport från Environmental Working
GroupWILPF:s ingång till miljöperspektivet är
militarism och mänskliga rättigheter. WILPF
ska således fokusera på nedrustning och hur
krig och konflikter uppstår på grund av kamp
om naturresurserna. Det är också viktigt att
koppla dessa frågor till det WILPF:s
feminsitiska perspektiv. På kongressen 2015
togs det beslut om att WILPF skulle upprätta
ett miljöprogram. Mötesdeltagarna diskuterar
huruvida om dessa frågor skulle kunna få plats
i ett redan etablerat WILPF-program, såsom i
MR-programmet eller om pengarna i RCW kan
bidra till detta.

2.2 Rapport från ExCom
Margrethe Tingstad rapporterar om läget i
ExCom: Hittills har ett fysiskt möte
arrangerats. Det har varit många strukturella
saker att ta sig an. De har fokuserat på
finansiell träning så att alla deltagare har
inblick i organisationen för att kunna ta beslut.
De har arbetat med ” Risk and management
plan: crisis respons”, ex. vad kan göras om
flera länder plötsligt slutar finansiera
långsiktiga projekt. ExCom har även arbetat
mycket för att etablera en administrativ
struktur, och de har tittat på
spänningsförhållandet mellan den
professionella sektionen och medlemsbasen.
ExCom planerar att arbeta med att WILPF,
RCW och Peace Women ska synas som en
enhet, och att det finns en känsla av ett ”vi”
mellan WILPF:s program och sektionerna.

3. WILPF
3.1 Nominering WILPF Personal
comitteeKommittén kommer att bestå av fem
medlemmar. Mötesdeltagarna diskuterar vilka
möjliga kandidater som kan nomineras från
norden. Den svenska sektionen tillfrågar Lena
Backhausen som tackar nej. Även den finska
sektionen har en representant de kan tillfråga.
Lena Backhausen tackade men avböjde från att
bli nominerad på grund av tidsbrist.

Övriga perspektiv som diskuteras:
kommunikationen mellan ExCom och IB
behöver förbättras, i nuläget stämmer inte

3.2 Regionalisering och organisering av
WILPFAD hoc kommitteen tillsattes i Madrid
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2013. Konstitutionen är förlegad och motsvarar
inte rådande praxis. IB kan inte göra det som
står i stadgarna på grund av dess utformning.
ExCom borde åta sig många av de uppgifter
som idag ligger på IB.

nästa IB-möte. De kommer att skicka förslaget
till Standing Committee on Organisational
Development (SCOD) - den arbetsgrupp som
utsågs på kongressen 2015 som arbetar med
framtida organisering av WILPF.

Responsen på AD hoc kommittens förslag har
varit varierande. Ett problem har varit
användningen av begreppet regionalisering,
som sektioner och medlemmar har tolkat olika.
Det har funnits en rädsla bland kretsar att
uteslutas från beslutsfattande i och med en
eventuell omorganisering. Vi kunde använda
begrepp som ökat geografiskt samarbete
istället för regionalisering. Omorganiseringen
och regionaliseringen åsyftar egentligen att
skapa en beslutsstruktur som är mindre än IB
men som är större än nuvrande ExCom, där
alla geografiska regioner bör vara
representerade. Omorganiseringen bör även se
till att det finns en utomstående
kontrollfunktion som godkänner det ExCom
beslutar om. Syftet med omorganiseringen är
att effektivisera och stärka det politiska
samarbetet.

3.3 Manifest och det internationella
programmet + Member database
Det finns ett önskemål från sekretariatet att det
ska finnas en internationell databas över alla
medlemmar för att få bättre översikt.
Sekretariatet har sett ett problem med att vissa
sektioner rapporterar fler medlemmar än vad
de har, och att andra sektioner rapporterar färre
än vad de har. De nordiska sektionerna ser
flera problem med detta. Medlemmarna är
medlemmar i och betalar avgift till
sektionerna. Vi utgår ifrån att medlemslistorna
upprätthålls av de nationella sektionerna.
Diskussion om implementering av WILPF:s
politiska manifest. Att organisera oss på ett
smart sätt för att uppnå våra mål:
organiseringen kommer att frigöra resurser och
tid för det politiska arbetet. Titta på
organisationskultur, marknadsföra IKFF på
universitet för att rekrytera yngre medlemmar,
fundera över vilken diskurs vi använder,
anordna studiecirklar, försöka värva kvinnor
från olika bakgrunder. Alla är välkomna att
knyta nya kontakter på feministisk festival i
Malmö 10-12 juni.

Responsen för detta förslag har varit olika. Ett
problem har varit användningen av begreppet
regionalisering, som sektioner och medlemmar
har tolkat olika. Det har funnits en rädsla bland
kretsar att uteslutas från beslutsfattande i och
med omorganiseringen. Förslaget är att börja
använda begrepp som ökat geografiskt
samarbete istället för regionalisering.
Omorganiseringen och regionaliseringen
åsyftar egentligen att skapa en
beslutningsstruktur som är mindre än IB men
som är större än ExCom, där alla geografiska
regioner bör vara representerade.
Omorganiseringen bör även se till att det finns
en utomstående kontrollfunktion som
godkänner det styren beslutar om. Syftet med
omorganiseringen är att effektivisera och
stärka det politiska samarbetet.

3.4 IB-möte juni 2016
Fyra 2-timmars möten kommer att hållas.
Frågan om en förnyelse av
organisationsstruktur kommer att diskuteras.
3.5 Resolutioner
Mötesdeltagarna beslutar att skriva ett
gemensamt uttalande om Nato där det tas
hänsyn till att Nato-frågan skiljer sig mycket åt
mellan Sverige-Finland och Norge-Danmark.
Det är sedan upp till varje sektion att besluta
hur de vill sprida texten.
Inga resolutionsförslag sänds till IB-mötet i
juni. Istället ska de nordiska sektionerna
fokusera på frågan kring organisationsstruktur.

Beslut:
Emma Rosengren från den svenska sektionen
och Marianne från den finska sektionen tar
fram ett förslag på en ny beslutsstruktur inför
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3. 6 INTERNATIONELLT MEDLEMSKAP

varje år. Viktigt att hitta en långsiktig
lösning.

Margerethe Tingstad, som sitter i ExCom, ber
om de nordiska sektionernas tankar kring
internationellt medlemskap i WILPF. I stort
handlar det om två frågor, vars svar i slutändan
kommer behöva finnas i konstitutionen:

2. IB satte en medlemsavgift 2008 för
internationella medlemmar.
(Consessional fees for certain groups.)
Det kan alltså bli en kostnadsfråga för
enskilda om de vill gå med i sektioner
eller i det internationella. För Global
South kostar det 10CHF medan de
övriga internationella medlemmarna
betalar 40CHF.

1: Ska det vara möjligt att vara internationell
medlem i WILPF utan att gå via en sektion?
2: Medlemsavgiften – hur ska den vara
utformad för internationella medlemmar?

Sammanfattning: Margerethe Tingstad
tar med sig till ExCom från det
nordiska mötet att vi kan acceptera
internationellt medlemskap. Men att
ExCom är den instans som antar
medlemmarna. Medlemsavgiften bör
inte beslutas utifrån regional
tillhörigheter utan utifrån individuella
förutsättningar. Enligt stadgarna är det
IB som beslutar om
medelmsavgifterna.

1. I dagsläget går det att bli internationell
medlem såtillvida att det inte finns en
sektion i ditt land. Det finns dock
enskilda personer som av en eller
annan anledning inte vill vara medlem
via sektioner (exempel de som flyttar
runt mycket och ofta).
Diskussion kring representations- och
inflytanderätt för internationella
medlemmar. Ska de kunna bli
ordförande? I dagsläget har de
närvarorätt på kongresser, såsom alla
andra medlemmar i WILPF, men de
har inga särskilda rättigheter utan det
är genom sektionerna som
medlemsinflytande sker. Margrete
Tingstad lyfter att det är ohållbart med
ett system med a- och b-medlemmar.
Tills vi har en förändring eller
förtydligande i stadgarna så får
ExCom hantera frågorna och
eventuella konflikter mellan
internationella medlemmar och
sektioner och dyl.

4.IKFF Norden
4.1 Samarbetsformer, gemensamma projekt
Diskussion kring möjliga gemensamma
projekt. Viktigt att innan ansökan diskutera
syfte och mål. Diskussion om att forma
arbetsgrupp för nästa års NIKK-utlysning.
Från Norges sida har Elisabeth Lönnå anmält
sig som frivillig sedan tidigare. Aila Auvinen
anmäler sig från Finland. Danmark och
Sverige ber att få återkomma i frågan.
Annika Skogar erbjuder sig att vara
kontaktperson för yngre medlemmar från
övriga nordiska sektioner. Om det skulle dyka
upp yngre medlemmar från flera sektioner kan
det eventuellt även ordnas en fysisk träff
framöver för erfarenhetsutbyte.

Marianne Laxen lyfter att det måste
vara ExComs uppgift, inte
sekretariatets, att godkänna nya
internationella medlemmar. Då det
handlar om väldigt få i nuläget ser inte
Margarethe från ExCom att det är
något problem, men ingen hållbar
lösning om det i framtiden handlar om
hundratals internationella medlemmar

5. Nästa möte
IB-ledamöter bör stämma av med varandra på
Skype inför styrelsemötet i juni. Exakt datum
beslutas över mejl, men det kommer ske någon
gång i slutet av maj.
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Under hösten ansvarar även Sverige för att
samordna ett Skype-möte där alla sektioner
kan stämma av med varandra kring både
Norden och WILPF internationellt.
Förhoppningsvis kommer även flera ses på
konferensen ”A Climate for Peace” som
International Peace Bureau arrangerar i Berlin
29 sep – 2 okt och där WILPF står som
partner. Om det skulle komma initiativ från
någon av de nordiska sektionerna kring en
workshop kan detta stämmas av på ett Skypemöte nu redan under våren.
Nästa års nordiska möte blir den 25-26e mars i
Köpenhamn.
6. Mötet avslutas

9

