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LEDER
Kan det nytte?
Med indeværende nummer af fred & frihed takker redaktionen gennem
de seneste 7 år af.
For sidste gang tager vi ordet her på bladets lederplads i et forsøg på at
opsummere, hvad vi gennem årene har haft til hensigt at formidle. Vi
har bestræbt os på at være aktuelle i vores valg af stof. Vi har beskæftiget os med konfliktløsning og fredspolitisk arbejde afledt af krig og fattigdom, vi har skrevet om civil ulydighed og demonstrationer, om forbud mod sexkøb og trafficking og om forholdene for kvinder og børn i
de lande, Danmark har været – og nu igen er – i krig i.

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.
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.

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

Gennem alle årene har den hjemlige flygtninge- og asylpolitik været
højaktuel, og vi har brugt megen spalteplads på at holde læserne orienterede både om den politiske situation på området, om den urimelige behandling af asylansøgere og om græsrodsbevægelsers kamp for at ændre
den danske asylpolitik. Vi har også flere gange præsenteret beretninger
skrevet af asylafviste kvinder, ligesom vi har bragt deres egne beskrivelser af forholdene i de lande, de er flygtet fra.
Vi har bragt artikler om modige kvinders opmuntrende initiativer og om
ulykkelige levevilkår for kvinder og børn rundt om i verden, af og til
belyst gennem omtale af aktuelle bøger. I alt, hvad vi har beskæftiget os
med, har vi forsøgt at have et kvindeperspektiv med.
Det har været en stadig inspiration, at vi gennem alle årene har haft Toni
Liversage med i vores tætte samarbejde i redaktionen indtil hendes død i
juni i år. Der har jo været så mange kvinder før i dag, som har kæmpet
for lige og bedre vilkår, som vi ikke må glemme, og mange af dem har
Toni Liversage beskæftiget sig med i sine artikler her i fred & frihed.
Hele redaktionsarbejdet har kun kunnet lade sig gøre takket være en stor
flok af frivillige skribenter. Uanset hvem, vi har henvendt os til, har vi
mødt stor beredvillighed, alle har skrevet uden skelen til, at vi ikke
kunne tilbyde nogen form for honorar, og det kan vi ikke takke nok for.
Også mange læseres næsten altid positive respons og input med nye
idéer har været inspirerende og har bragt os nye steder hen, ligesom
samarbejdet med Ida Harsløf som fred & friheds layouter har været til
stor inspiration.
Har fred & frihed så gjort en forskel? Som alt andet græsrodsarbejde
kan den slags ikke umiddelbart måles, men vi holder fast i troen på, at
det nytter. Derfor har vi også valgt i dette vores sidste nummer at
genoptrykke Kenneth Haars artikel fra nr. 3 2008: Det nytter at demonstrere! Læs den igen, og lad os holde hinanden fast på, at det nytter!
Lisbeth Algreen, Gerd Gottlieb og Tove Krag
Forside: Syriske kvinder og børn flygter ind over grænsen til Libanon under
oprøret mod al-Assads styre
Foto: Bilal Hussein, Polfoto

3

Indholdsfortegnelse

fred & frihed

Kan det nytte?
Leder

2

Jeg overdriver ikke – en situationsberetning om Syriens kvinder
Hiam Al-Chirout

Kvindernes Internationale Liga
for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
1620 København V

4

Så er Danmark igen i krig i Irak
Tove Krag

7

Det nytter at demonstrere
Kenneth Haar

9

Tanker om den bløde magts sprog
Bodil Hindsholm Hansen

13

Trampolinhuset – Copenhagen Refugee Community
Gerd Gottlieb

15

Værestedet Muhabet har fået Tine Bryld Prisen 2014
Lisbeth Algreen

18

Women’s Power to Stop War – Kvindefredsligaen fylder 100 år
Ida Harsløf

20

Kvindefredsligaens historie på museum
Tove Krag

21

Nedrustningsambassadør – hvad er mon det?
Susanne Rumohr Hækkerup

22

Nyt fra og om Kvindefredsligaen

26

Tlf: +45 3323 1097
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk
www.wilpf.dk
Bank:1551 - 3668000622
Kollektiv ledelse
Aase Albæk (Kasserer)
Tlf: +45 5687 2405
aase_leif@hotmail.com
Ida Harsløf
Tlf: +45 5614 3108
ida.harslof@hotmail.com
Tove Krag
Tlf: +45 3535 0348
tkrag@get2net.dk
Redaktion
Lisbeth Algreen
Tlf: +45 3918 4545
l.algreen@mail.tele.dk
Gerd Gottlieb
Tlf: +45 4541 4384
gerdg@mail.dk
Tove Krag
Se ovenfor
Layout
Ida Harsløf
Se ovenfor
ISSN 0902-9273

Transnational adoption er ikke „sidste udvej“
Lene Myong

27

Fra Maja Lee Langvad: Hun er vred
Lisbeth Algreen

28

Romakvinder og -piger i Serbien – de allermest usynlige
Kvinde til Kvinde-nyhedsbrev

30

Kvinder i politik i Jordan – en grundsten i demokratiet
Gitte Young

31

Den 3. Revle: Længst mulig i eget liv
Karen Henriksen

32

Kort Nyt
Tove Krag

36

Tryk: Glumsø Bogtrykkeri
Webmaster: Ida Harsløf

Medlemskab: Se hjemmesiden
www.wilpf.dk
eller ring, 3323 1097
Husstand
kr. 350
Enkeltmedlem
kr. 300
Arbejdsløs, pensionist
eller studerende
kr. 210

Medlem af Foreningen af
Danske Kulturtidsskrifter
Bagside: Vinterbadere på vej til den 3. revle november 2014
Foto: Ida Harsløf

4

Syriske kvinder på flugt mod Tyrkiet

Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Jeg overdriver ikke –
en situationsberetning om Syriens kvinder
Af Hiam Al-Chirout
Borgerkrigen i Syrien er en forlængelse og en optrapning af det folkelige, politiske oprør mod Baath-regimet i marts 2011, som var en del af Det arabiske
Forår. En borgerkrig som også har udviklet sig til en
omfattende humanitær krise. Den har ført til, at verden i dag står over for den største flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Af en befolkning på omkring 21
millioner er flere end ni millioner mennesker på
flugt. Af disse er 6,5 millioner internt fordrevne og
mere end 2,8 millioner er flygtninge uden for Syrien.
FN’s højkommissær for flygtninge anslår, at antallet
af mennesker på flugt uden for Syrien vil stige til
over fire millioner inden udgangen af 2014.
Jeg overdriver ikke når jeg siger, at kvindernes indsats har været en central drivkraft og en vigtig faktor
i Syriens revolution. En blodig, væbnet konflikt, som
nu går ind i sit fjerde år, og det syriske folk betaler en
høj pris som følge af den fortsatte militære operation
i de forskellige dele af landet.
Kvinderne belastes hårdest i konflikter af denne
type, hvilket også bekræftes af rapporterne fra de
forskellige FN-organisationer og lokale og internationale menneskerettighedsorganisationer samt af erfaringer fra lande, som har oplevet lignende konflikter.

Diskriminering og kønsbaseret vold mod kvinder i
Syrien fandt også sted før den væbnede konflikt. Den
er indbygget i en række love og retspraksisser både i
det offentlige rum og i familier, hvor et patriarkalsk
system fortsat er fremherskende med den konsekvens,
at syriske kvinders liv og rettigheder bliver underlagt
religiøse holdninger og værdier med social kontrol til
følge. Det ligger mig på sinde at gøre opmærksom på,
at syriske kvinder er blevet udsat for alle former for
voldelig praksis og for en række brud på menneskerettighederne.
Hertil kommer, at kvindelige aktivister, som har dokumenteret overgrebene under den væbnede konflikt,
også selv er blevet udsat for fængsling og kidnapning
af alle parter i konflikten. For eksempel blev aktivisterne Razan Zeitouneh, Wael Hamadeh, Samira
Khalil og Nazim Hamada den 9. december 2013 kidnappet fra deres kontor i Duma af en gruppe maskerede, bevæbnede mænd. Disse aktivisters videre
skæbne er endnu i dag ukendt.
Mange syriske kvinder har vist en tilbøjelighed til at
intensivere deres aktiviteter på nettet, specielt på
Facebook og på forskellige blogs, dette gælder for
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eksempel Tal Mahouli, en kvindelig syrisk blogger fra
Homs, som med sin blog som platform har talt for frihed og mod undertrykkelse og uretfærdighed. Der er
også kvinder som har lagt videoer ud på nettet, som
viser angreb mod dem selv – eller som står fast på
deres krav om rettigheder – som er forsvundet på
grund af optrapningen af situationen i gaderne. Nogle
kvinder har forladt deres studier og universiteter og
har ofret deres liv for revolutionen – deres mål var
frihed og demokrati.
Flere kvinder er blevet arresteret eller taget til fange,
og i flere tilfælde er de aldrig dukket op igen. Én af de
kvinder, som for nylig blev arresteret af regimets sikkerhedstjeneste, er Amal Nasr, som er politisk aktiv i
et oppositionsparti på venstrefløjen. ”Hun skulle
egentlig have været til New York til FN’s kvindekommissions generalforsamling i marts i år, men i stedet
sidder hun nu fængslet i Damaskus.”
Syriske kvinder har fra den første dag deltaget i alle
revolutionære aktiviteter, hvor de har stået side om
side med mænd. Revolutionen har øget bevidstheden
om kvinders rettigheder og pligter og deres rolle i
samfundet.
Frygteligt er det, at mere end 6000 kvinder indtil nu er
blevet voldtaget, kidnappet, tortureret og brugt som
levende skjolde. Kvinder er sårbare over for seksuelle
overgreb, der bliver brugt som våben i konflikten. Et
stigende antal syriske flygtningekvinder er blevet så
desperate, at de er villige til at ”sælge sig selv” for at
skaffe mad og husly til deres børn. Den fortsatte krise
i Syrien og den deraf følgende manglende humanitet
betyder tabet af en syrisk generation, især hvad angår
piger og kvinder, som i snart fire år har stået uden mulighed for skolegang eller uddannelse i øvrigt.
Syriske flygtninge-barnebrude er blevet et velkendt
fænomen: Mænd fra Mellemøsten og Europa søger til
syriske flygtningelejre for at købe mindreårige piger
til barnebrude, nogen så unge som ni til 12 år. Nogle
af pigerne ender med at blive solgt til brug i kortvarige
”glædesægteskaber”. Som en mor forklarede: ”Som
enlig mor kan jeg ikke hjælpe dem. Jeg kan ikke give
dem mad. Jeg ønsker bare at de har det godt.” Kvinders rettigheder er blevet slået alvorligt tilbage under
borgerkrigen.
Frygten for radikale islamister, som dominerer enkelte
områder, er stor. Islamister ønsker at styre kvinders liv,
ikke alene deres kroppe. Fx blev to piger i Idlib arresteret for ikke at bære slør.
Dagligt lader flere og flere kvinder sig også hverve til
væbnet krigsførelse i Syrien. Som en kvinde siger:
”Jeg bestemte mig for at gribe til våben, fordi der ikke

er plads til fred, hvis vores børn bliver dræbt. Folk har
fået nok. Der er tusindvis af fanger i fængslerne. Jeg
ved ikke nøjagtigt hvilken form for støtte vi kan give
dem, ud over at informere menneskerettighedsorganisationerne for at få dem til at lægge pres på systemet.”
De mest udsatte - og det område, hvor der virkelig er
brug for en hurtig statslig indsats - er unge hjemløse
piger, som tigger, og som bor på gaden alene eller
sammen med yngre søskende. Disse piger er i risikozonen for at blive kidnappet eller fristes til at arbejde
som prostituerede.
Et stort problem i forbindelse med uddannelsesmuligheder under en væbnet konflikt er manglen på kønsbaseret statistik, dvs. en statistik hvoraf det fremgår, at
pigerne oftere end drengene dropper ud af skolen. Et
vigtigt spørgsmål, som har rod i det stereotype syn på
pigernes rolle i familien, eller som kan hænge sammen
med forældrenes frygt for, at deres døtre skal blive
udsat for verbale overgreb eller voldtægt eller blive
kidnappet på vej til skole.
Den islamiske stat ISIS’ stærke fremgang og militære
ekspansion i Syrien og Irak øger civilbefolkningens
enorme lidelser. Kvinder og børn er særligt udsatte.
Der rapporteres om seksuel udnyttelse og salg af kvinder og børn i områder, der er erobret af ISIS. Det er
voldsomt foruroligende. Kvinderne skal være blevet
solgt til medlemmer af ISIS i Irak og Syrien.

Syriske kvinders krav
Vi syriske kvinder stiller krav om deltagelse af syriske
kvinder i fredsprocessen, herunder:
1. FN’s forpligtelse til at gennemføre Sikkerhedsrådets
resolutioner 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106 og
2122 om kvinder i væbnede konflikter samt til at
lægge pres på det internationale samfund og parterne i konflikten for at sikre en effektiv deltagelse
af kvinder i team og komitéer på alle niveauer i
fredsforhandlingerne.
2. Deltagelse af repræsentanter for kvindebevægelsen
og det civile samfund som observatører i forbindelse
med forhandlingerne.
3. Involvering af kvinder fra den feministiske del af
kvindebevægelsen i den generelle politiske proces
og i arbejdet i de komitéer, som i en overgangsperiode skal udarbejde udkast til grundlov og til lovgivning i øvrigt, herunder også valglov samt til juridiske funktioner, overgangs- og lokaladministrationer
samt freds- og forsoningskomitéer.
4. Beskyttelse af kvinderne og af selve den politiske
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En syrisk mor og søn i flygtningelejren Arin Mirxan i Suruc i det sydlige Tyrkiet

forhandlingsproces i alle dens etaper.
5. At der skabes muligheder for selvstændigt arbejde
for syriske kvindeaktivister og civilsamfundsorganisationer samt for rehabilitering af disse i forbindelse
med forhandlinger og fredsopbyggende indsatser.
Kvinder er ikke kun ofre i krig, de er også vigtige,
aktive og positive aktører. Kvinderne har også viden
om, hvad der i øvrigt er nødvendigt for at skabe
bæredygtig fred i Syrien.
Lige såvel som andre ved jeg, at syriske kvinder i højeste grad er optaget af fred, stabilitet og tryghed. Syriens revolutionære kvinder lever i håbet om et samfund med retfærdighed og ligeværd – et samfund uafhængigt af køn, religion og race og uden den uretfærdighed mod kvinder, som gennemsyrede samfundet
inden revolutionen.
Larvik, 17. november 2014, Hiam Al-Chirout
Oversat fra norsk af Lisbeth Algreen

Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Hiam Al-Chirout kom til Norge fra Syrien i 1991.
Siden 1993 har hun været modersmålslærer i
Larvik Kommune, hvor hun også er i spidsen for
Arabisk Forening. Hun er aktiv i politik for SV,
Sosialistisk Venstreparti og er kendt som en vigtig
ressource i sit lokalsamfund, også som brobygger
mellem indvandrerkvinder og etnisk norske indbyggere i Larvik. I 2009 modtog Hiam Al-Chirout
UtropPrisen som ”Årets Innvandrerkvinne”, begrundet ikke mindst i hendes arbejde som rollemodel for indvandrerkvinder fra Mellemøsten.
Artiklen bygger bl.a. på Hiam Al-Chirouts oplevelser
ved besøg i juni i år hos syriske flygtninge i grænsebyen Mresin i Tyrkiet.
Læs mere om Hiam Al-Chirout på
www.inkluderingskoden.no/
sprer_kunnskap_og_engasjement
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Så er Danmark igen
i krig i Irak
Af Tove Krag
Den 2. oktober i år sagde et stort flertal i Folketinget
ja til B 123, Beslutningsforslag om yderligere dansk
militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL. Forslaget blev vedtaget med 94 stemmer for og 9 stemmer
imod (Enhedslisten og Uffe Elbæk, UFG, Uden for
folketingsgrupperne). Dermed markerede Danmark
sig blandt de første i EU til at følge USA’s opfordring
til at slutte op om indsatsen mod ISIL i Syrien og Irak.
Resumé af lovforslag B 123
Med folketingsbeslutningen giver Folketinget sit samtykke til, at et yderligere dansk militært bidrag stilles
til rådighed for den internationale indsats til støtte for
Iraks militære indsats mod terrorbevægelsen ISIL og
for at bistå myndighederne i Irak med at beskytte civilbefolkningen mod alvorlige overgreb.
Det militære bidrag består af tre dele:
1) Et F-16 kampflybidrag, som omfatter op til i alt ca.
140 personer.
2) Et stabsbidrag bestående af op til ca. 20 personer.
3) Et kapacitetsopbygningsbidrag inkl. logistikbidrag,
som forventes at omfatte op til i alt ca. 120 personer.
Folketingsbeslutningen skal ses i sammenhæng med B
122 om et dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i
Irak, hvor Folketinget gav sit samtykke til, at et dansk
transportflybidrag blev stillet til rådighed for indsatsen
mod ISIL (folketingsbeslutning af 27. august 2014
om udsendelse af et C-130J-transportfly (Hercules)).
Kvindefredsligaens henvendelse vedr. vedtagelsen
Den 24. oktober sendte Kvindefredsligaen følgende
spørgsmål til såvel RIKO, Rådet for International
Konfliktløsning (se www.riko.nu), som til CRIC, Centre for Resolution of International Conflicts, Københavns Universitet:
”I forbindelse med Danmarks nyeste krig – B 123
Forslag til folketingsbeslutning om yderligere dansk
militært bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL – er vi
i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
interesserede i at høre, i hvilket omfang regeringen –
og folketingets partier i øvrigt – har konsulteret CRIC
og RIKO, inden beslutningen blev truffet?”
Ved redaktionens slutning medio december har vi endnu
ikke hørt fra CRIC, men fra RIKO har vi den 27. oktober fået følgende svar, som her bringes i sin helhed:

„RIKO deltog som eneste modstander mod den nyeste
krig i Forsvarsudvalget, da beslutningen skulle tages.
Vi fik taletid, men det ændrede desværre ikke ved
den hurtige beslutning. I kan se her, hvad bestyrelsesformand Jørn Boye Nielsen fremlagde for politikerne
(følger nedenfor).
Vi mener, beslutningen blev taget for hurtigt, og at
der skulle have ligget flere analyser, betragtninger og
perspektiver bag beslutningen. Desuden ville flere
have haft mulighed for at yde modstand, hvis det ikke
havde været en hastebeslutning.“
RIKOs foretræde ved Jørn Boye Nielsen i Forsvarsudvalget under 1. behandling den 1. oktober af
forslag B 123
„RIKO mener ikke, at vi skal undlade at gøre noget i
forbindelse med IS opståen i Nordirak og Syrien. Men
vi må gøre det med baggrund i de erfaringer, vi har fra
krige, vi har været med i. Og gøre det med den nødvendige refleksion.
Vi mener ikke, at en væbnet konflikt med flybombardementer af IS vil løse problemet med jihadismen i
Nordirak og Syrien af følgende grunde:
1. Det er selve den voldelige kamp mod „de vantro“,
som nærer og motiverer deres kamp og naturligvis
også deres kamp mod shiamuslimer. Jo mere de kommer i kamp, desto mere mener de selv, at de kan mobilisere jihadister fra hele verden.
2. Bombardementer med civile døde og sårede vil de
bruge i bloddryppende youtube videoer til unge jihadister rundt om i verden.
3. Vi mener, at muligheden for terrorisme i vesten begået af jihadister i vesten vil være meget høj – FE,
(Forsvarets Efterretningstjeneste) siger i bemærkningerne, at den er middel – en indrømmelse af, at den
eksisterer. Vi tror, den vil være høj. Jihadister i vesten
vil på grund af de indførte begrænsninger for at rejse
derned koncentrere sig om aktioner i vesten – og det
kan kun blive terroristiske aktioner, som vil blive meget brutale.
4. Væbnet magt eller krig vil altid bringe overraskelser, der vil være nogle dynamikker, vi ikke havde regnet med – krig med den slags grupper vil være asymmetrisk – de vil svare med terrorisme og brutalitet i
alle afskygninger i vor del af verden – det er det, de
tror, vi frygter mest.
En alternativ strategi vil være:
1. Inddæmning – sørge for, at alle grænser lukkes –
standse tilstrømningen af nye jihadister, standse al
økonomisk samkvem og pengeoverførsler og imødegå
dem på internettet ved en massiv kampagne mod dem.
2. I det omfang, der skal soldater ind, lad det være
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sunnimuslimer, der samarbejder med 6 – 8 millioner
sunnimuslimer, der er i området, så den interne kamp
inde i IS støttes. En amerikansk-shiamuslimsk styrke,
der kommer fra Bagdad, vil ikke blive støttet af de
sunnimuslimer, som er blevet undertrykt af det irakiske shiadominerede styre.
3. En inddæmningsstrategi vil også få IS til at splintres
i små grupper, når de mangler „de vantros“ bombardementer til at mobilisere med. IS vil heller ikke kunne
holde et land, der ikke får tilførsler udefra.
4. Vi skal heller ikke glemme, at IS ifølge CIA kun består af mellem 20.000 – 31.500 jihadister. I området, de
holder i Irak og Syrien, bor mellem 6 – 8 millioner. De
holder en række storbyer: Mosul, Tikrit og Fallujah.
Til sidst: Der er ikke noget hurtigt fix, som fjerner den
internationale jihadisme, som IS står for, den er mere
global end nogen anden al qaida-gruppe.
Den næres af vores krige og vold, som den bruger til
at vise, hvad de mener, er „de vantros“ verden.
Den vestlige verden bliver en del af de sekteriske opgør i Mellemøsten, hvis vi går ind i omfattende bombninger.
Og som vist alle er enige om: Bombninger løser ikke
IS-problemet, men gør det større.“
Som bekendt var der ikke lydhørhed i Forsvarsudvalget eller i Folketinget for dette indlæg. Danmark er nu
igen involveret i en krig, hvor oplysningerne om den
danske indsats – og om mulige bombedrab på civile –
må karakteriseres som yderst sparsomme.

Tankevækkende er det også, at økonomien bag Danmarks nye krigsindsats tilsyneladende ikke er et
spørgsmål, politikerne og medierne behøver at forholde sig aktivt til, mens diskussionen om hvor mange –
eller rettere hvor få – flygtninge, vi har råd til at tage
imod bl.a. som konsekvens af de krige, vi har været
og igen er involveret i, fylder enormt i medierne. (Til
orientering kostede det danske engagement i Libyen i 2011 med 923 „præsicionsbombninger“ fra
F-16-fly omkring 600 millioner kroner (JyllandsPosten 20.10.14)).
En exitstrategi for en afslutning af den danske indsats
foreligger tilsyneladende heller ikke.
Har Danmark lært noget af de krige, politikerne i øvrigt har ført os ud i siden årtusindskiftet: Afghanistan
2002, Irak 2003, Libyen 2011 og Mali 2014? Et svar
på dette blæser i vinden.
*
Kvinder i Sort i København demonstrerer for en
humanitær indsats i Syrien og Irak og hjælp til
Syriens og Iraks kvinder og børn
Allerede den 7. oktober var Kvinder i Sort på gaden
med en løbeseddel om Danmarks nyeste krigsengagement og med bannere som „Krig er foragt for liv,
fred er at skabe“ (Nordahl Grieg) og „Krig avler terror“.
Ved demonstrationerne i november og december
har budskabet fortsat været aktuelt – og hvem ved,
hvor længe endnu?

KVINDER I SORT
Krig avler terror
Styrk FN
Kvinder med i fredsprocessen
Siden 2. oktober har Danmark igen været i krig i Mellemøsten.
Danmark deltager med syv F16-kampfly i den amerikansk ledede operation mod Islamisk Stat (IS) i Irak –
uden om FN og i selskab med ekstremt kvindefjendske stater som Qatar og Saudi Arabien. De ansvarlige
danske politikere har hverken langsigtede planer eller en exit-strategi for den danske militære indsats, men
vil ikke udelukke, at den udvides.
Det sker på trods af, at alle erfaringer viser, at vores krigsindsats i Afghanistan og Libyen samt tidligere i
Irak ikke har bragt fred, men har efterladt de involverede lande i et tragisk kaos med øget spillerum for
ekstremistiske kræfter.
Krig skaber ikke fred. Krig avler vold og terror, og den nye danske krigsindsats vil kun mobilisere endnu
flere krigere til Islamisk Stat. Ikke mindst kvinder og piger er med IS’ dokumenterede voldtægter og andre
former for modbydelige krænkelser ofre i denne udvikling.
IS må og skal stoppes. Derfor stiller vi op i solidaritet med kvinderne i Irak og Syrien, som repræsenteret
ved bl.a. De Irakiske Kvinders Netværk* med over 90 ngo´er fra alle dele af Irak, appellerer om hjælp –
ikke ved militære midler udefra – men via en bredspektret ikke-voldelig indsats igennem FN.
Kvinder i Sort, København, 5. december 2014
* www.aina.org/news/ den 23.8.2014
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Det nytter at demonstrere

Foto: Gerd Gottlieb
Forældre og børn fra Havdrup Skole demonstrerede 15.11.13 mod tvangsudvisning af en 10–årig dreng og hans familie efter 14 år i Danmark. Sammen med omtale i TV og presse førte demonstrationen til, at de danske udlændingemyndigheder
udsendte et praksisnotat, der aktiverede Udlændingelovens § 9c – stk. 1, hvor hensynet til barnets tarv indgår. Den pågældende familie har sammen med andre familier i samme situation siden fået forlænget deres ophold i Danmark

Vel nytter det at demonstrere. Men skal vi overbevise
naboen om det, skal vi nok have gode, troværdige
kort på hånden. Måske kan en uvidenskabelig demoskala fra 1 – 9 hjælpe lidt.

Af Kenneth Haar
Jeg er blevet stillet et overrumplende spørgsmål: Nytter det at demonstrere?
Det er ikke overrumplende fordi det er et dårligt
spørgsmål. Kun fordi det er længe siden, jeg har spurgt
mig selv, hvorfor jeg egentlig så tit er med til at arrangere demonstrationer eller bare gå til dem.
For at svare, må jeg selvfølgelig komme med konkrete eksempler på, at ”det nytter”, og det har jeg valgt
at gøre ved at opstille en demo-effektivitetsskala, eller
bare demo-skala, der i denne version går fra 1 – 9.
Det er lidt for sjov, men ikke kun for sjov. Det er jo
ikke altid, at demonstranter får deres vilje sådan lige
med det samme, men pointen er, at det næsten aldrig
betyder, at indsatsen er spildt. Det betyder bare, at
værdien i en demonstration ligger på et andet plan.
Derfor en skala med flere trin.
Men inden jeg kommer så langt, må jeg omkring en
anden grund til, at spørgsmålet er så overrumplende, at
det næsten er provokerende. For mig er demonstrationer under alle omstændigheder en uundværlig demokratisk livsytring, og derfor nyttige allerede inden vi
begynder at spørge til den mere konkrete og øjeblikkelige nytteværdi.

Demonstration er demokrati
”Demokrati er mere end en stemme hvert fjerde år!”
Dette slogan var engang selvindlysende og nærmest
banalt. Nu er det gået så meget af mode, at ikke alle

vil forstå, hvad det overhovedet udtrykker.
En meget stor del af befolkningen ser det repræsentative demokrati som Demokratiet med stort D. Politik
er noget, vi overlader til politikerne, og ikke noget
enhver hverken kan eller bør rode sig ud i. Denne opfattelse af det repræsentative demokrati har i det stille
gået sin sejrsmarch længe. Politik er i højere grad ved
at blive nogle få politikeres gebet, og deres kommunikation med vælgerne foregår gennem massemedierne.
Hvordan en sag turneres i medierne er blevet altafgørende, substans må vige for velforberedte soundbites
og spin. Vi kan endda opleve på en række områder,
særligt EU-området, at politikere helst undgår debat
under valgkampene, og behændigt undgår folkeafstemninger om de store linjer. For slet ikke at tale om
de krige, Danmark er blevet rodet ind i. Samtidig oplever vi i stigende grad markedslogikken tage over på
områder, hvor politikken tidligere rådede.
Der kan siges meget mere om trusler mod demokratiet. I denne sammenhæng skal de ikke bruges til andet
end at pege på risikoen for afmagt. En afmægtig befolkning kan blive kynisk og selvtilstrækkelig, og helt
miste evnen til at stille sine politikere til regnskab og
øve indflydelse på dem i det daglige som ved afgørende korsveje. Politikerne bliver et selvstændiggjort
lag, som kan skalte og valte efter forgodtbefindende.
Vejen ud af et markedsdemokrati med firårlige
skønhedskonkurrencer som det eneste afgørende, er
en aktiv opinion og et stærkt foreningsliv, og i den sammenhæng er demonstrationer et uundværligt værktøj
som udtryksform.
Ved demonstrationer udtrykker vi os i det offentlige
rum, og bekræfter, at det ene eller andet ikke bare er et
privat problem, men har samfundsmæssig relevans.
Ved demonstrationer gør vi de politiske kampe folke-
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Foto: Gerd Gottlieb
Ca. 100 mennesker protesterede 25.9.14 foran rådhuset i Frederiksværk mod lukningen af det lokale asylcenter i Auderød.
Den nystiftede facebookgruppe, Gæstfrie Halsnæs, havde hasteindkaldt til demonstrationen, der vakte opsigt lokalt og på
landsplan. I hele landet har der i løbet af efteråret 2014 bredt sig en række borgergrupper, der i lighed med Gæstfrie Halsnæs arbejder for at dæmme op for den danske fremmedfjendtlige udlændingepolitik

lige. Enhver kan være med, og der skal ikke andet til
end at være til stede.

Gider vi? Nytter det?
For mig er spørgsmålet, om det nytter, derfor næsten
besvaret på forhånd. På den anden side har de færreste vel lyst til mange demonstrationer, hvis det blot er
et ritual for de få indviede. Vi skal kunne forklare,
hvorfor det gør en forskel. Det er som regel sådan vi
får naboen med. Det nytter sjældent at moralisere, vi
skal kunne forklare os.
Og det vi nok først og fremmest skal forklare er,
hvorfor det alligevel nytter, selvom vi ikke får vores
vilje, eller bare ikke får vores vilje på kort sigt. Der er
forskel på demonstrationer, og hvor langt man kan nå
med dem, forskel på omstændigheder, forskel på perspektiv. Nu og da kan det derfor være en god idé at
formulere forholdsvis klart, hvad man forventer at
opnå. En demonstration kan have afgrænsede, kortsigtede mål, eller langsigtede perspektiver. Nogle har
øjeblikkelig og åbenlys værdi, andre skal tænkes ind i
en proces. Forskellighederne og den forskellige grad
af effektivitet kan udtrykkes på en skala fra 1 til 9 på
min improviserede demo-skala, hvor 1 er laveste effekt en demonstration kan have. Bemærk, at der ikke
er tale om en simpel omskrivning fra antal demonstranter til effekt. Sådan hænger tingene jo ikke altid
sammen.

Demoskalaen
1. grad på demoskalaen: Kollektiv reaktion holder
døren åben for de næste skridt

Det mindste man kan få ud af en demonstration er en
kollektiv reaktion. De indviede mødes og bekræfter
hinanden i, at sagen er værd at gå på gaden for.
Læserbreve og andre former for individuel aktion kan
være guld værd, men i demonstrationerne giver vi politiske krav et kollektivt udtryk. Vi ”holder dampen
oppe”, og holder os selv fast på et handlingsperspektiv.
I april 2007 deltog jeg i en flot, farverig og kreativ
demonstration – eller måske snarere ”aktion”. Vi var
20-30 mennesker, der vandrede gennem byen i selskab
med en bulldozer, der symboliserede EU’s behandling
af de afrikanske lande ved forhandlingerne om nye
handelsaftaler. Stort set ingen presse, og meget lidt
interesse fra de forbipasserende.
Men demonstrationen havde skabt en fælles oplevelse, og en slags kollektiv omkring en sag. Et par måneder efter havde en lille gruppe fra fire organisationer
tømret en kampagne sammen, der var rettet direkte
mod medierne og politikerne. Den blev effektiv. Ved en
enkelt lejlighed beklagede udviklingsministeren, at der
var sådan et skidt billede i offentligheden af EU’s forslag til aftaler. Det kunne kun lune. For det helt fortjente dårlige billede af aftalerne var aldrig blevet skabt
uden os.
2. grad på demoskalaen: Modparten får lidt at tænke
over
Anden grad på skalaen opnås ved at sende et signal til
en modpart, f.eks. en sag, som er næsten ukendt uden
for snævre kredse. Det kunne være en massakre på
civile i Congo eller i Colombia. Eller som i vinteren
1998, hvor en gruppe reagerede på en massakre, de

11
mexicanske myndigheder var medansvarlige for på
indianere i Chiapas det sydlige Mexico. Vi var vel 30
mennesker, der vandrede fra Kultorvet til den mexicanske ambassade i Hellerup.
Ingen presseopmærksomhed, ringe fremmøde. Men
inde på ambassaden sendtes beskeden hjem om begivenheden. For andre steder i Europa fandt lignende
demonstrationer sted. Da de mexicanske myndigheder
er temmelig følsomme over for negativ international
opmærksomhed, var det faktisk det hele værd. Og formentlig har små og vågne græsrødder i Europa gennem flere år givet sit til, at det mexicanske militær har
holdt igen med brutale militæroperationer.
3. grad på demoskalaen: Budskabet spredes
Det er et mål for mange demonstrationer overhovedet
at sprede budskabet. Der gennemføres ofte demonstrationer om sager, som slet ikke er kendt i offentligheden, og hvor den virkelige kampagne derfor først kan
begynde efter en demonstration, der har båret sagen ud
i offentligheden.
Kun et lille eksempel: I slutfirserne ville byggematador Kurt Thorsen opføre et grimt ”World Trade Center” på den smukkeste plads i Århus ved vandet. Et
rekreativt område ville forsvinde – blive privatiseret –
og trafikken ville skabe kaos, støj og møg i midtbyen.
Det satte en ganske lille skare sig for at lave om på, og
kaldte bl.a. til demonstration på ”Thorsen Camping”.
Dette og andre initiativer bidrog til at gøre århusianerne opmærksom på en sag, de ellers ikke ville have hørt
synderligt om. Byplanlægningen blev (yderligere)
politiseret.
Projektet blev aldrig til noget. Det var næppe kun
vores kampagne, der gjorde udslaget, men alligevel. Vi
var en vigtig brik.
4. grad på demoskalaen: Der kan være mere end én
holdning

Demonstrationer kan bryde isen, bryde en ellers knusende konsensus. Eller i hvert fald gøre det klart, at
konsensus ikke eksisterer.
Et eksempel er en demonstration i København i
Muhammedkrisens første fase. I de foregående dage
havde den danske befolkning kun kunnet se måbende
til, at Danmark blev lagt for had i de muslimske lande.
Mange havde efter alt at dømme svært ved at finde
sine ben i dramaet. Der var to tilgange til Muhammedkrisen: forsvaret for ytringsfriheden på den ene side,
og respekten for muslimer på den anden. Men det som
lignede to standpunkter blev bragt smertefrit sammen
ved en demonstration foran Jyllandspostens lokaler på
Kongens Nytorv. 3.000 mennesker demonstrerede
mod intolerance og brændemærkning af hele befolkningsgrupper, uden at antaste ytringsfriheden en tøddel. Det der så modsætningsfyldt ud, blev forløst. Demonstrationen blev en bølgebryder, som cementerede
en modpol mod både Jyllandspostens provokationer
og regeringens nonchalante ligegyldighed.
5. grad på demoskalaen: Der må tages stilling
Skridtet videre handler om at demonstrationen formår at nå et så skarpt udtryk, at det er svært ikke at
tage stilling. Som engang da ca. 200 mennesker demonstrerede på Kultorvet i forbindelse med det, der er
blevet kaldt den anden Tjetjenienskrig. Det så mægtigt
ud. Der var pænt fyldt på pladsen. Der er nemlig ikke
plads til så mange på dét sted. Effekten var stor i forhold til den indsats, det havde kostet at få arrangementet på benene. Baggrunden var en humanitær katastrofe, ikke mindst i Tjetjeniens hovedstad, Grosnij, som
var helt sønderbombet af russisk artilleri. En række
kendte udtalte sig skarpt mod den russiske optræden
på et tidspunkt, hvor vi kun hørte få af den slags røster. Det gav gennemslagskraft. Protesten var lanceret
som påtrængende mulighed. Som et spørgsmål om
moral. Der var ikke langt fra den lille demonstration til

10 Kvinder i Sort i tavs demonstration mod Danmarks fornyede krigsindsats i
Mellemøsten og i solidaritet med kvinderne i Irak og Syrien på Nytorv ved
Strøget i København fredag den 7.11.14. I løbet af bare en halv time, 15.00 –
15.30, nåede 1771 forbipasserende at blive konfronteret med deres budskab
Foto: Gerd Gottlieb
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det pres, der blev lagt på den daværende regering for at
indklage Rusland for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Selv Per Stig Møller tilsluttede sig kravet
og sprang først fra, da han selv havde mulighed for at
realisere det som udenrigsminister. Nåja.
6. grad på demoskalaen: Folkets røst presser politikerne
Det sker nu og da, at så mange mennesker demonstrerer på det rigtige tidspunkt, at det vidt og bredt opfattes
som udtryk for folkets røst. Som da 110.000 mennesker
deltog i en demonstration den 17. maj 2005 for velfærd
og mod nedskæringer. En demonstration, som blev
nledningen for socialdemokraternes formand Helle
Thorning Smidt til at droppe støtten til skattestoppet. Få
måneder senere demonstrerede tusinder i hele landet,
flest i Århus, for ordentlig kommunal velfærd, og for
anstændige løn- og arbejdsforhold for offentligt ansatte.
Det var ved den lejlighed, at statsminister Fogh Rasmussen ikke kunne finde et bedre forsvar end at
stemple demonstranterne ”socialistiske ballademagere”. Demonstrationerne gav fagbevægelsen medvind,
og førte til andre styrkeforhold på velfærdsområdet –
måske ikke til de store kontante ændringer, men i hvert
fald som en bremse på nedskæringslokomotivet.
7. grad på demoskalaen: Indirekte og langsigtet gevinst
Blandt de uforglemmelige demonstrationer i nyere tid,
er demonstrationen i København den 15. februar 2003
mod den forestående krig mod Irak. Den var en aflægger af en international demonstrationsdag. Andre steder
som i Berlin, trak demonstrationsdagen en halv million
mennesker, i Rom hele 2 millioner. På globalt plan blev
det til 30 millioner. Herhjemme kunne statsministeren
ikke finde andre modtræk end at stemple demonstranterne som Saddam-tilhængere.
Det er jo rigtigt, at demonstrationerne ikke hindrede
krigen. Men der blev lagt et markant pres på regeringerne, hvor af de fleste droppede ud af den amerikansk-ledede koalition en for en. Danmark faldt også
fra, om end sent. Men at der var en sammenhæng mellem den folkelige modstand og tilbagetrækningen er de
fleste nok enige om.
8. grad på demoskalaen: Direkte sejr
Det er sjældent, der kan ses en meget klar sammenhæng mellem demonstrationer og opfyldelse af demonstranternes politiske krav. Men marcherne mod atomkraft i Danmark kommer snublende tæt på. Uden demonstrationerne og den debat og de aktiviteter, de
hvirvlede op og gav slagstyrke, havde vi formentlig haft
atomkraft i dag. I øjeblikket overvejes det i den borger-

lige lejr om atomkraften skal indføres, men de går på
listesko. Da Connie Hedegaard blev spurgt for kort tid
siden, hvad hun selv mente, refererede hun til de omfattende folkelige aktioner for mange år siden. Hvad
hun selv mente om atomkraft forblev uklart, men hun
havde i hvert fald slet ikke lyst til at genoplive den
debat – for ikke at sige demonstrationerne.
Et andet lidt fjernere eksempel er demonstrationerne mod Vietnamkrigen i USA. Som det ofte siges:
Amerikanerne tabte ikke krigen på den tropiske slagmark, men på gaden i USA.
9. grad på demoskalaen: En to mange sejre
Endelig er der eksempler på demonstrationer, der
inspirerer så vidt og bredt, at de hen ad vejen fører til
flere politiske sejre. I nyere tid er demonstrationerne
ved Verdenshandelsorganisationens (WTO) topmøde i
Seattle i 1999 et eksempel. Herfra voksede en bevægelse, der trods nedture, har banet vejen for en lang
række succesrige kampagner, og har skabt en folkelig
modpol til den globale økonomiske orden. For blot at
tage nogle få eksempler: De internationale regler om
patent på medicin måtte lempes, da det kom frem at
det ramte HIV/AIDS-patienter i de fattigste lande,
regler som ville give multinationale selskaber større
magt i u-landene er igen og igen blevet taget af bordet, international beskatning af valutatransaktioner
som middel mod valutaspekulation er nået mange
skridt videre på de ti år, der er gået, privatisering af
f.eks. vandforsyning er gået ned i tempo og sine steder helt stoppet eller annulleret. Alt sammen og meget
mere har tråde tilbage til Seattle.

Godt at vide, hvad man kan og vil
Der er flere trin på skalaen. 10 på demo-skalaen ville
være de demonstrationer, som har ført i lige linje mod
repressive regimers fald. Demonstrationer, som er en
slags jordskælv, der ryster og forandrer den politiske
orden. Derfor kommer inspirationen til demo-skalaen
selvfølgelig fra Richterskalaen, selvom netop den
type demonstrationer ikke er så relevante i denne
sammenhæng. Jeg kommer nok heller ikke uden om,
at der er eksempler på demonstrationer, som ikke har
ført noget med sig. Men dem er der ikke mange af. Vi
skal ikke bilde os selv og andre ind, at triste politiske
realiteter ryster øjeblikkeligt i deres grundvold, når
blot vi går en tur på gaden. Alligevel er demonstrationer et afgørende redskab til at skabe politisk forandring.
Kenneth Haar er ansat ved Corporate Europe
Observatory - en forskningsgruppe, som afdækker
lobbyisters indflydelse i EU. Han har oprindelig skrevet
artiklen til fred & frihed nr. 3 2008.
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Foto: Tove Krag
I maj 2011 cyklede en stor gruppe Bedsteforældre for Asyl gennem Jylland og videre over Fyn med afslutning i København.
Undervejs arrangerede gruppen demonstrationer i en række større byer for at gøre opmærksom på forholdene i landets asylcentre. Her fra demonstrationen i Holstebro, hvor bedsteforældrene blev modtaget af ”højbenede fremmede” fra Odin Teatret, som har sin base i denne by

Tanker om den bløde magts sprog
Af Bodil Hindsholm Hansen, sognepræst i
Havndal
„We can bomb the world into pieces, but we can’t
bomb into peace“ har den amerikanske musiker og aktivist Michael Franti udtalt.
Det er så indlysende. Og de senere år har sat en tyk
streg under denne sandhed: For hver gang en række
lande er gået i krig for at fjerne en diktator eller uskadeliggøre en farlig bevægelse, er der slået en uendelig
masse i stykker. Og verden er ikke kommet freden
nærmere. Der er tværtimod blevet mere usikkert, mennesker har måttet flygte fra hus og hjem til en usikker
skæbne, måske langt fra deres eget land.
Tænk, om der blev investeret lige så mange penge og
ressourcer i alternativerne til krig og magtanvendelse!
Tænk om fredsforskning og forhandlinger blev tildelt
lige så megen opmærksomhed fra medier og beslutningstagere!
Tænk om „modmagt“ bredte sig ud over verden! Det
sidste kan vi selv gøre noget til.

Humor og vittigheder som modmagt
„Modmagt“ er et interessant fænomen. Vi kender et
berømt eksempel, eventyret om Kejserens nye klæder.
Her er modmagten barnets udsagn: „Men han har jo
ingenting på!“ Dermed raslede magtens bastioner
sammen.
Især i mange diktaturer eller andre repressive systemer
kommer modmagt til udtryk gennem „barnets røst“
eller vittigheden. Humor og latter er diktaturers værste
fjende, for latteren river tæppet væk under systemets
magtattituder og den frygt, den forsøger at indgyde
borgerne.
De, der har rejst i de tidligere Østblok-lande, har mødt
masser af eksempler. Selv kender jeg det bedst fra
DDR, hvor jeg havde en del venner. Humoren og politiske vittigheder stortrivedes. Husker særligt én af
dem, som blev fortalt gang på gang: „Lieber rückwärts aus dem Intershop als vorwärts zum Elften
Parteitag.“ („Hellere baglæns ud af intershoppen, dvs.
butikken hvor man kun kunne købe for vest-valuta,
end fremad mod den 11. partikongres“). Det fine ved
den vittighed var, at den vendte sig både mod partihysteriet og forbrugssnobberiet. Eller blot dét en
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smule overdrevent at recitere de partislogans, der var
hængt op på husfacader eller stod som kæmpe reklameskilte langs landevejene. Virkningen var stor og latteren
højlydt. Et af de sjoveste (og mest sigende) slogans, jeg
har set, lød: „Die Lehre von Marx ist ewig – weil sie
wahr ist!“. (Marx’ lære er evig – fordi den er sand.)
Reciteret på en messetone som ved liturgisk sang i kirken. Ret morsomt, når statens officielle holdning nu var
atheistisk.
Latteren er stadig et meget virksomt middel for al
modmagt. Også i en demokratisk stat. Derfor er „Selvsving“ jo også så populær på P1. Fogh Rasmussens råb
„Spin doktor! Spin doktor!“ eller Løkke Rasmussens
„Godnat! Og sov dårligt!“ til sin søn, der stillede kritiske spørgsmål til sin „fars“ statsmandsattitude, lukker
luften ud af statsministerens pondus.

Civil ulydighed som modmagt
Læsere af fred & frihed vil kende en del eksempler på
„modmagt“, den bløde magt: Kvinder i Sorts demonstrationer, Follow the Women – fredscykelturen til Palæstina,
civil ulydighed, som da den svenske politiker, Malin
Björk, forhindrede en tvangsudvisning af en iransk familiefar, der allerede sad i flyet, simpelthen ved at hun og
andre medpassagerer nægtede at spænde sikkerhedsbæltet. Manden blev muligvis tvangsudvist ved en senere
lejlighed, men Malin Bjørk fik sat spotlys på tvangsudvisninger, da flypassagererne gik med i aktionen i vrede
eller ubehag over at blive indirekte medvirkende til en
tvangsudvisning, hvis de blot forholdt sig passive (omtalt i
fred & frihed nr. 2, 2014).

Den bløde, varmende modmagt „Wool Against
Weapons“
Et fornemt eksempel på den bløde modmagt er den spektakulære demonstration „Wool Against Weapons“, hvor
pinkfarvede tæpper i lange baner blev hængt omkring
Storbritanniens to største atomvåbenfabrikker. Demonstrationen foregik på Nagasaki-dagen, den 9. august
2014. De lange baner i pink hang iøjnefaldende hele
vejen omkring basernes hegn og langs forbindelsesvejene. Godt og vel 11,2 km uld. Blødt, stærkt, synligt,
varmt og menneskeligt – i stærk kontrast til ståltrådshegn, security og afspærring omkring atomvåbenfabrikkerne til død og ødelæggelse.
Demonstrationen havde været forberedt over lang tid;
det tog måneder at strikke tæpperne og sy dem sammen,
og forberedelserne var vidt forgrenet i kvindefredsgrupper i flere europæiske lande, bl.a. Storbritannien og Danmark. 2 minutters stilhed til minde om ofrene i Nagasaki
indgik i løbet af demonstrationen, hvor det også lykkedes om end kun kortvarigt at etablere en „blød“ afspærring af tilkørselsvejene til dødsfabrikkerne.
Det store strikkearbejde kom til at gøre dobbelt nytte,
først som „Wool Against Weapons“-banner på Nagasakidagen, dernæst som varme tæpper til flygtninge og nød-

lidende hjemløse (også omtalt i fred & frihed nr. 2,
2014). Jeg vil tro, at der under de varmende tæpper
sendes mange taknemmelige tanker til Kvinder i
Sort og andre fredsgruppers arbejde.

Gennemslagskraft i medierne?
Vi kunne da ønske os langt mere gennemslagskraft
for „den bløde magt“. Og vi kan selv gøre ganske
meget.
Allerførst skal vi være gode til at udnytte de medieplatforme, vi selv bestemmer over, hjemmesider,
Facebook, Twitter. Det giver det en stærk synergi
for deltagerne. Der ligger megen inspiration i Facebookgruppernes kommentarer. Det giver nye idéer,
det styrker gruppens kræfter og kan sprede frø til
vækst viden om.
Vi skal også udvikle vores bevidsthed om brug af
andre medier og tænke på: Hvad er en god historie?
Og så få den ud.
De store landsdækkende aviser og DR er svære at
komme igennem til, men de mindre aviser og ugeaviserne er ofte meget interesserede i lokalt stof. De
skal jo bevise deres lokale forankring, og så er det
en god historie, at 5 kvinder - og mænd - i en mindre by strikker pinkfarvede uldtæpper i lange baner
eller forbereder en cykeltur for fred i Palæstina. Så
gælder det bare om at få budskabet serveret med den
lokale synsvinkel og skrive en pressemeddelelse,
der er sat op, så den er lige til at spise for en lokalredaktion.
Det sætter ikke overskrifter i de landsdækkende
medier, som når Folketinget beslutter sig for at sætte
F16-fly ind mod IS i Irak og Syrien, men hvis den
bløde magt som Kvinder i Sorts demonstrationer
eller pinkfarvede uldtæpper kan sprede frø til eftertanke i flere menneskesind, vil vigtige spørgsmål
blive stillet. F.eks. er brugen af F-16 en gennemtænkt beslutning? Hvad sker der bagefter? Hvad
med de mange flygtninge, der er resultatet af en
krig? Er Danmark parat til at tage imod dem? Kommer vi freden nærmere?
Den bløde modmagt skal pille ved magtens bastioner, så dens „nødvendighed af stål“ ikke kommer til
at stå uimodsagt.
Vi skal i fællesskab hjælpe hinanden med at stille
de besværlige spørgsmål til brug af våbenmagt, til i
det hele taget „at være besværlige“ og pege på andre
muligheder end krig og oprustning. For“We can
bomb the world into pieces, but we can’t bomb
into peace.“
Bodil Hindsholm Hansen har været medinitiativtager til Præsteinitiativet og Et anstændigt Danmark.
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Trampolinhuset – Copenhagen Refugee Community
Foto: Gerd Gottlieb
Fra Trampolinhusets housewarming 21.11. 14 i nye lokaler på Thoravej 7. Huset bugnede af gæster, asylansøgere – mange
langvejs fra, asylaktivister i alle aldre, lokale Nørrebroborgere, repræsentanter fra Røde Kors og Udlændingestyrelsen, musikere, digtere og andre scenekunstnere og mange, mange flere

Ved Gerd Gottlieb
Fra Trampolinhusets officielle introduktionstekst:
„Trampolinhuset er et selvorganiseret brugerstyret
medborgerhus for flygtninge og asylansøgere og danske/udenlandske medborgere med interesse for migration og asyl. Huset ligger i Københavns Nordvestkvarter og tilbyder retshjælp, undervisning og socialt
samvær til flygtninge og asylansøgere, som venter
måneder og år i de danske asylcentre, mens deres asylansøgning behandles.
Huset blev etableret i 2009 – 2010 som en reaktion
på Danmarks stramme flygtninge- og asylpolitik af
billedkunsterne Morten Goll og Joachim Hamou samt
kurator Tone Olaf Nielsen i samarbejde med et stort
netværk af frivillige asylansøgere og migrationsengagerede studerende og fagprofessionelle.
Trampolinhuset har gennem snart fire års aktiviteter
forfulgt tre hovedformål:
1) at bryde flygtninge og asylansøgeres sociale isolation i Danmark og gennem retshjælp, undervisning og
sociale samværstilbud bibringe disse udsatte grupper
viden og redskaber til at forbedre deres vanskelige
livssituation.
2) at informere den danske offentlighed om vilkårene
for flygtninge, asylansøgere og udokumenterede migranter i Danmark og motivere til en retfærdig, solidarisk og bæredygtig flygtninge- og asylpolitik.
3) at ‘jumpstarte’ inklusionen af mennesker, der netop
har fået opholdstilladelse i Danmark, i det danske

samfund og hjælpe dem gennem det 3-årige integrationsprogram.
Trampolinhuset er et mødested på tværs af nationale
og kulturelle baggrunde, hvor skellet mellem ‘dem’ og
‘os’ nedbrydes og erstattes af et nyt fælles ‘vi’. Her
kan de mennesker i vores samfund, der er gemt væk i
afsides asylcentre eller på gaden uden opholds- og
arbejdstilladelse, aktivt skabe en meningsfuld dagligdag og genvinde deres menneskelighed væk fra lejrlivet eller livet som hjemløs.
Huset har åbent fire gange ugentligt og tilbyder bl.a.
retshjælp, sprogundervisning, folkekøkken, café,
kvindeklub, ungdomsklub, børnepasning og -events,
workshops, debatter, udstillinger, offentlige høringer,
frisørsalon, skrædderi, sportsaktiviteter m.m. Huset
drives af frivillige asylansøgere og danske/udenlandske medborgere med økonomisk støtte fra bl.a. OAK
Foundation Denmark, Udlændingestyrelsen og private
donorer.
„I Trampolinhuset kan alle bidrage med noget. I asylcentrene er der stort set kun tre ting man kan lave:
spise, gå på toilettet og sove. Det betyder at man
sygner hen, mens alle ens evner og drømme langsomt forsvinder. I Trampolinhuset er der en masse
at lave, og jeg kan gøre brug af min viden og mine
evner.“ – David Mpagi, asylansøger og bruger af
Trampolinhuset siden 2011.“
Trampolinhuset er i efteråret 2014 flyttet til større lokaler på Thoravej 7, 2400 NV i København.
Se mere på www.trampolinehouse.dk
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Foto: Trampolinhuset
Introduktion til frivillige. Trampolinhuset har 4 aflønnede medarbejdere samt en stor gruppe af frivillige, der p.t. tæller ca.
30 personer af dansk og international herkomst. Desuden bliver huset løbende besøgt af 100 asylansøgere, flygtninge og
migrantarbejdere, der tilbydes forskellige praktikforløb i huset med transportgodtgørelse fra asylcentrene til huset.
Trampolinhuset har p.t. 65 asylansøgere og flygtninge i praktik, som hver får tildelt 2 transportbilletter ugentligt i
transportgodtgørelse

Caféen – Trampolinhusets
uformelle møderum med café,
fri computer, brætspil, tidsskrifter, bordtennis, bordfoldbold, hygge og gode kontaktmuligheder. På alle åbningsdage tilbydes der samtidig
børnepasning fra kl. 15 – 18
(fredage fra 17 – 20)
Foto: Trampolinhuset
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Foto: Trampolinhuset
Trampolinhusets Kvindeklub mødes hver lørdag kl. 14 – 17, hvor der samtidig tilbydes børnepasning. Der er altid en fælles
aktivitet på programmet, f.eks. som her cykelundervisning, og et afsluttende måltid tilberedt af kvinderne på skift. Samtidig
er der tid og plads til de vigtige personlige snakke om kvindernes livsbetingelser – og ikke mindst – overlevelsesmuligheder i asylsystemet

Trampolinhuset tilbyder juridisk og
social rådgivning og hjælp til flygtninge
og asylansøgere følgende dage:
Tirsdage 16–19: Rådgivning og hjælp til flygtninge
og asylansøgere ved Refugees Welcome
Tirsdage 17 – 19: Rådgivning og hjælp til flygtninge
med opholdstilladelse ved frivillige socialrådgivere
i Trampolinhuset
Onsdage 17 – 19: Juridisk rådgivning til flygtninge
og asylansøgere ved frivillige udlændingeadvokater

Foto: Trampolinhuset
“Vores fantastiske frisører fra hele verden er klar til at
klippe dit hår, fredage fra kl. 15 – 17. Betal, hvad du kan.
Alt går til huset”. Citat fra Trampolinhusets ugeprogram.

Fredage 15 – 18: Hjælp & Informationscafé til
asylansøgere og flygtninge med opholdstilladelse
ved Trampolinhusets personale
Lørdage 14 – 17 (lige uger): Rådgivning og hjælp til
kvindelige flygtninge og asylansøgere ved
Trampolinhusets personale
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Værestedet Muhabet
har fået Tine Bryld Prisen 2014

Foto: Jakob Boserup

Muhabet-prismodtagerne Najib Haddar, Lise Poulsen og Emine Ayyildizoglu Haddar ved overrækkelsen af
Tine Bryld Prisen 2014

Af Lisbeth Algreen
Tine Bryld Prisen blev etableret sidste år med det formål at skabe større fokus på det sociale område generelt. Prisen er finansieret af TrygFonden og er stiftet til
ære for Tine Brylds livslange sociale indsats. I år gik
prisen til Værestedet Muhabet. Stedets tre stiftere
modtog tilsammen 50.000 kr., mens Muhabet fik
450.000 i støtte til arbejdet. En særpris på 50.000 kr.
gik til politibetjent Rud Ellegaard for hans utrættelige
arbejde som lokalbetjent på Vesterbro.
Prisen blev overrakt og begrundet af tidligere udviklingsminister Helle Degn, som er formand for fonden.
Helle Degn sagde:
„Tine Bryld Pris foreningen har hermed, for anden
gang, glæden af at kunne uddele Danmarks nye store
Socialpris – Tine Bryld Prisen 2014. Prisbestyrelsen
har i år valgt, at give prisen til – Muhabet – et værested for psykisk syge og traumatiserede flygtninge og
indvandrere – med initiativtagerne Najib og Emine
Haddar og Lise Poulsen – for deres initiativ til værestedet, og for deres helt personlige og enestående engagement.
Personligt vil de tre initiativtagere få netto 50.000
kr. til deling. Derudover følger der med prisen op til
450.000 kr. til et projekt, der vil kunne støtte og udvikle værestedet, og dets hele idé, som netop har begrundet prisen.
Venligst – Najib, Emine og Lise – kom herop til
mig på scenen, så vi kan hylde og fejre jeres flotte
indsats.

Prisbestyrelsen vil gerne hædre jer for jeres indsats
både idémæssigt, og for jeres indsats i det daglige
arbejde.
Navnet på jeres værested Muhabet betyder jo „Kærligt samvær“. I søger med husets navn at åbne døren
for psykisk syge flygtninge og indvandrere. I søger at
give disse mennesker et mere værdigt hverdagsliv, og
en forbedret livskvalitet – ved at inkludere dem i sociale fællesskaber. I prøver at genetablere tilliden til et
offentligt system, som både, hvor de kommer fra, og
er kommet til, har budt dem på mange skuffelser eller
begrænsninger. Og I søger at give dem oplevelsen af,
at de også kan være en del af det danske samfund, på
trods af den marginalisering de oplever i hverdagen.
Ved at inddrage lokale samarbejds partnere, lokale
handlende og frivillige, har Muhabet som mission at
styrke det frivillige sociale arbejde og gerne ved, at
der etableres flere væresteder som Muhabet i andre
byer rundt om i Danmark – behovet og dokumentationen herfor er der.
Vi ved nu, at ca. hver tredje af de indlagte på de
psykiatriske afdelinger har en flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Vi ved også, at kommunerne desværre
kan påvise, at det kun er ganske få af disse patienter
der har benyttet sig efterfølgende af et opfølgningstilbud. Spørgsmålet er så – hvor befinder resten sig?
Hvor tilbringer de dagene? Det ligger hen i mørket. Vi
står reelt med et stort „mørketal“ for disse minoritetsmennesker, der er syge og færdigbehandlede fra „systemet“.
Og dette spørgsmål stillede initiativtagerne sig selv,
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da de startede efter selv at have arbejdet i mange år i
det offentlige system. Derfor startede de med at tage
fat i den nødvendige gæstfrihed, som vi danskere må
se at få lært lidt bedre.
I en ørken er gæstfrihed ikke bare en civiliseret gestus. Den er en nødvendighed. Ikke blot for det enkelte
individs, men for selve menneskehedens overlevelse.
Og du ved aldrig, hvornår du selv får brug for et værn
imod solen, sandstormene, sulten eller tørsten. Så hvis
alle kender og anerkender gæstfriheden, som en
grundlæggende præmis, så først da, har alle en chance.
For den der kommer hertil, fra et andet land, kan det
danske samfund opleves som en ørken. Og for den
traumatiserede kan sprogvanskeligheder, kontakt til
myndigheder, og selve livet i Danmark opleves som en
veritabel ørkenvandring. Muhabet er et lille telt i ørkenen. Muhabets arbejde kan ikke sættes på en formel
eller forklares ud fra andet end de mest fundamentale
principper for medmenneskelighed – og man samles
derfor om „Måltidet og Samtalen“. Vi eksisterer kun
som mennesker, når andre anerkender vores eksistens
– og måltidet manifesterer gæstfriheden, som igen
inkluderer gæsten. Netop disse betragtninger ligger til
grund for den tone og idé der rummes i de små rum på
Vesterbrogade i København.
Muhabet er en enestående rollemodel – som står frem
og står ved, at vi skal tage vare på hinanden – også når
det er allersværest – og hvor behandlingen måske
stopper, og hvor hverdagen ofte skal leves isoleret og
alene i en egen lille lejlighed, et værelse, på et herberg, på Hovedbanegårdens bænke, eller i Føtex’s
cafeteria eller på Vesterbrogade hos Rud.
10 års statistik fra 2003 – 2013 fortæller om, at der
kommer ca 300 mennesker igennem Muhabet om året
– 50 forskellige nationaliteter, og ligeså mange psykiatriske diagnoser. Muhabet har kontakt til 60 personer,
der yder en frivillig social indsats i værestedet. Muhabet indsamler overskudsmad fra butikker, slagteri, fiskehandler, supermarkeder og Fødevarebanken til en
værdi af ca 200.000 kr. Der serveredes i 2012 7.111
gratis måltider, morgenmad og varm frokost.
Den seneste opgørelse over Muhabets gæster fortæller om et stadigt stigende pres på stedet. I årets to
første måneder af 2014, har der i alt været 800 besøg
fordelt på 126 gæster. Introduceret via distriktspsykiatrier, gademedarbejdere, jobcentre, praktiserende
læger eller via pårørende eller det gode rygte. Og der
er kommet 6 nye frivillige til i årets første måneder af
2014.
Effekten, som Muhabet har, set fra gæstens side:
Med den frivillige indsats genetableres kontakten
måske til familien og børnene, måske opnår man lidt
færre indlæggelser, eller får styr på små problemer
inden de bliver store, og allervigtigst oplever gæsten,
at der er brug for hende eller ham, og der findes en

plads til dem i fællesskabet.
Muhabet ligger i sin idé flot i forlængelse af en social psykiatri, der ikke altid rækker så langt, som der
er behov for i hverdagen. Muhabet tilbyder sig flot
med sin åbne og respektfulde tilgang til gadens og
samfundets allersvageste.
For prisudvalget har det været en særlig glæde at
kunne bringe vore to prismodtagere sammen – Rud
Ellegaard med sin flotte tilgang til sit og politiets
gadearbejde, og Najib, Emine og Lise med deres flotte
tilgang til de flygtninge og indvandrere med traumer og
diagnoser med sig i bagagen – på gaden, og i et nyt
land, som jo bør byde ind med sin gæstfrihed og sit
fælleskab.
Også ved denne prisoverrækkelse vil jeg gerne på
prisbestyrelsens vegne takke for det fine samarbejde
med Trygfonden, DR og Tværs og Projekt Plan B.
De 27 medlemmer af Tine Bryld Pris foreningen
repræsenterer fagkundskaben rundt om i Danmark, på
hele det sociale felt. Alle disse mennesker er gået sammen om, at ville skabe denne nye sociale pris – for
dermed at kunne hylde den usædvanlige og ekstraordinære indsats, som prismodtagerne har ydet i dagens
Danmark.
Jeg vil gerne lykønske Muhabet og understrege for
jer, at her er det netop jeres eget faglige bagland, der
har spottet jer.
Og som en mere varig erindring om denne dag, vil
jeg også gerne overrække jer en statuette, en sød og
skæv „Teenagepigen“ som er lavet af Tines ven, Leif
Sylvester. Lad hende bringe smilet frem i jeres liv, i
jeres værested Muhabet og i jeres hverdag.
Tillykke fra alle os - til jer tre!!!“
Ethel Ruben, der også er med i Bedsteforældre for
Asyl og har været frivillig i Muhabet gennem
mange år, fortæller om Muhabet blandt andet:
„Konceptet bygger på „gæstebudet“, værter og gæster.
Gæsterne er anonyme, der stilles ingen krav, man nyder fællesskabet, og der gives hjælp ved mindre sociale
problemer som rudekuverter o. lign. Herved undgår
man, at små problemer bliver store. Gæsterne hygger
sig med spil, musik og diskussioner på mange sprog.
Nogle har lyst til at hjælpe med borddækning, madlavning, opvask og andet.
Der holdes fest en gang om måneden i det nærliggende kulturhus. Værestedet giver brugerne noget at
stå op til og de får struktur på hverdagen. Derved undgår man genindlæggelser, sparer tid hos den praktiserende læge og socialforvaltningen.
Muhabet har i dag fire fastansatte og et stort antal
frivillige. Gæsterne bliver henvist af deres læge,
distrikstpsykiatrien, en kontaktperson eller hører om
det gennem venner. Der kommer ca. 35 – 40 gæster
hver dag fra hele hovedstadsområdet“.
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KVINDEFREDSLIGAEN FYLDER
100 ÅR DEN 28. APRIL 2015
Den internationale Kvindefredsliga holder fra den 22. - 25. april kongres i Haag, Holland,
og fra den 26. - 28. april konference i anledning af 100 - året for Kvindefredsligaens „fødsel“.
Konferencens program er ikke endeligt fastlagt, men
det overordnede ser således ud:

Af Ida Harsløf
Plenarmøder
Der vil være 5 samlinger i plenum, som vil finde sted i
„Grand Theatre“. Ud over de store åbnings- og afslutningsscenarier er det her, hovedtalerne med efterfølgende diskussioner, vil finde sted.

Seminarer

internationale togrejse, som førte frem til FN’s Kvindekonference i Beijing 1995.
Manifestationer i det offentlige rum
Naturligvis er en fredskonference ikke en fredskonference, hvis vi ikke lader omverdenen høre vores stemmer og opleve vores fælles kamp for fred og frihed.

Der vil være mere end 40 workshops/seminarer under
konferencen. Se hvilke på:

Festival
Indtil videre holder WILPF navnene på oplægsholderne hemmelige, men vi kan dog afsløre, at der vil
være mere end 100 oplægsholdere, med hvem der vil
være rig mulighed for networking. Se mere om indholdet på:

Den 28. april om aftenen vil der være tid og rum for
fest og farver, hvor vi for en stund glemmer problemerne.
Aftenen vil være fyldt med poesi, musik, teater, sang
og dans – efterfulgt af en kort reception.
Vi håber, at alle deltagerne vil være med til at feste og
fejre WILPF på selve fødselsdagen.

Markedsplads

Det kreative hjørne

På markedspladsen vil de forskellige organisationer
have boder med oplysende materialer, kunsthåndværk
etc. De nordiske sektioner går sammen om en bod.

Endelig vil konferenceprogrammet være fyldt med
mange andre små og større kreative aktiviteter, udstillinger, demonstrationer og områder, hvor dagsordenen
er afslapning, sjov, lege og inspirerende.
Vi arbejder hårdt på at gøre konferencen til mere
end en række møder, hvor vi bare sidder og lytter, da vi
mener, at de forskellige måder, vi arbejder og lærer på,
er essentielle for et fredsarbejde der brænder igennem.

Oplægsholdere

Udtillinger
Da Women’s International League for Peace and
Freedom fejrer sin 100 års fødselsdag, vil der være en
række historiske udstillinger, som fortæller dels om
vores formødre og dels om begivenheder i Kvindefredsligaens historie. For eksempel var der den store

Alt om fejringen og tilmelding kan ses på:
www.kvindefredsliga.dk under
Women’s Power to stop War.

Fra www.womenstopwar.org
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Kvindefredsligaens historie på museum
Kvindemuseet på Domkirkepladsen 5 i Århus

Af Tove Krag
I Danmark vil der i hele 2015 i høj grad blive sat fokus
på 100-året for kvinders valgret, men Kvindefredsligaens 100 år vil også blive fejret med en stærk markering, idet Kvindemuseet pt. er i gang med forberedelserne til en udstilling om vores historie.
I Kvindemuseets projektbeskrivelse hedder det bl.a.,
at „Næste år fejrer Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed 100 års fødselsdag. I den forbindelse
forbereder Kvindemuseet i Danmark i øjeblikket en
udstilling over ligaens historie, som bliver åben for publikum i starten af maj 2015.
2015 er også 100-års jubilæet for kvindernes valgret
i Danmark. Museet vælger derfor at fokusere på to
historier, som er knyttet til året 1915. Kvindefredsligaens historie er den ene, mens museets øverste etage
vil være tilegnet fortællingen om den almindelige kvindes liv i 1915.
Her bliver der i februar 2015 udstillet et øjebliksbillede af tre meget forskellige kvinders liv i 1915, hvor
man kan komme helt tæt på de valgte kvinders personlighed, familierelationer og arbejde. Ud fra deres historier fortæller udstillingen om ægteskab, uddannelses- og
arbejdsmuligheder og – selvfølgelig – hvordan den altoverskyggende nyvundne valgret havde betydning for
den ganske almindelige kvinde i Danmark.
Udstillingen om ligaens historie vil ligeledes være
fokuseret på begivenhederne under første verdenskrig
og den internationale kvindefredsligas start (Women’s
International League for Peace and Freedom) i 1915.
Dengang rejste otte håbefulde danske kvinder til Haag
for at mødes med kvinder fra andre lande og for at
rejse sig i protest imod krigen og tale for freden. Thora
Daugaard, bladredaktør, og senere modstandskvinde og
ligaens forkvinde i mange år, fulgtes med Clara Ty-

bjerg, børnenes forkæmper og varmhjertet humanist,
til Holland og tilbage til Danmark, hvor de sammen
dannede Danske Kvinders Fredskæde.
Disse to farverige kvinder vil blandt andre illustrere
den idealisme og ildånd, med hvilke kvinderne kæmpede for fred. Håbet var dengang, at kvinderne med
deres nyvunde valgrettigheder ville kunne få mere
indflydelse i mændenes rækker og skabe fred i verden. Ifølge dem, var kvinder de naturlige fredsforkæmpere, da de – som mødre – forstod det håbløse
og unødvendige i, at sønnerne blev kanonføde.
Med udvalgte nedslag i Kvindefredsligaens historie
vil udstillingen følge dens medlemmers arbejde for
fred op igennem det 20. århundrede og slutte med et
udblik over den internationale situation i dag.
Hjælp til jøderne under 2. verdenskrig, fredsundervisning i skolerne, bedstemormarcher, fredsrejser,
demonstrationer og transporter med nødhjælp er blot
nogle få eksempler på de temaer, som i udstillingen
skal skabe grundlag for personlige overvejelser hos
den enkelte museumsgæst og give mulighed for en
debat om krig og fred.“
Det endelige tidspunkt for udstillingsåbningen foreligger endnu ikke ved redaktionsslut på dette nummer af
fred & frihed, men på Kvindefredsligaens hjemmeside
www.kvindefredsliga.dk og på ww.kvindemuseet.dk
vil der komme nærmere om dette.
I såvel København som i Kvindefredsligaens Skivekreds er planlægningen også i gang med markeringer
af den runde fødselsdag, se også nærmere herom på
hjemmesiden.
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Ved mødet om Global våbenkontrol, som Kvindefredsligaen arrangerede den 30. september i år i PH-Caféen
sammen med FN-Forbundet, var Danmarks nedrustningsambassadør én af paneldeltagerne. Efterfølgende har
redaktionen bedt ambassadøren – Susanne Rumohr Hækkerup – om at fortælle om sin ambassadørfunktion.

Nedrustningsambassadør –
hvad er mon det?

Fra møde i New York i UNDC, FN’s Nedrustningskommission, den 14. oktober i år - Susanne Rumohr Hækkerup ses til venstre ved bordenden

Af Susanne Rumohr Hækkerup, Danmarks
nedrustningsambassadør
Siden 1. august 2014 har jeg varetaget rollen som Danmarks ambassadør for nedrustning, ikke-spredning og
våbenkontrol, og jeg har tidligere arbejdet med ligestillingsspørgsmål i udviklingspolitik. Jeg lægger derfor
energi i at bygge videre på vores indsats for at sikre,
at kønsaspekter bliver tænkt ind i vores eget og i det
internationale arbejde for nedrustning og våbenkontrol.
Jeg vil gerne sige tak til Kvindernes Internationale
Liga for Fred og Frihed for at få denne mulighed for
at fortælle om mit arbejde. Når jeg møder folk, spørger
de jævnligt om, hvad „en ambassadør med sådan en
lang titel“ egentlig laver. Og det spørgsmål kan jeg
godt forstå, for titlen er ikke bare lang, den omfatter
også en masse forskellige emner, hvor nogle er meget

politiske, andre mere tekniske. Så derfor først lidt om
de forskellige områder.
Danmark har en lang tradition for at arbejde med våbenkontrol, nedrustning og ikke-spredningsinitiativer:
Våbenkontrol er den bredeste af de tre kategorier og
indeholder som regel gensidige regler og aftaler om at
begrænse og give informationer om landes beholdninger og brug af våben. Aftalerne kan også regulere militære aktiviteter. Samlet set er formålet at skabe gennemsigtighed og tillid mellem parterne ved at udveksle
data om beholdninger af våben og tillade gensidige
kontrolinspektioner.
Nedrustning er de tiltag og initiativer, der sikrer et
lavere antal eller niveau for våben og styrker.
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Ikke-spredning indeholder alle ikke-militære tiltag for
at sikre imod spredning af masseødelæggelsesvåben
og alle ikke-militære tiltag for at imødegå en spredning,
hvis den allerede er sket.
Alle kan blive enige om, at der er alt for mange våben
på denne planet (og en dag muligvis også i rummet),
og at der anvendes uhyrlige summer på våben. Næsten
alle kan også blive enige om, at det bør der gøres noget ved. Når man så begynder at drøfte, HVAD man
skal gøre ved det, er der mange forskellige meninger!
Både mellem de mange lande i verden og mellem forskellige politiske grupper.

Nedrustning
Nedrustningsspørgsmål drøftes i mange multilaterale
fora, og en vigtig del af mit arbejde er derfor at deltage i forhandlinger i for eksempel FN, i NATO og i
EU. Danmark fokuserer på en række områder, hvor vi
kan bidrage til det internationale samarbejde, og det
drejer sig blandt andet om kontrol og tillidsskabende
foranstaltninger vedrørende konventionelle våben,
kontrol med våbenhandel, inddragelse af ligestillingsspørgsmål i nedrustningsemner og kontrol med biologiske produkter.
Efter Murens fald og opløsningen af Sovjetunionen
implementerede vi sammen med landene i Europa en
række aftaler, som betød et tættere samarbejde mellem
nye og gamle stater på begge sider af det gamle jerntæppe. Det, synes vi, skal fortsætte, og vi bidrager
med inspektioner i en række lande til at øge tilliden
mellem forskellige dele af landenes forsvar – dem, der
arbejder med de våben, landene råder over. Med krisen
i Ukraine og Ruslands afvisning af samarbejde på en
række punkter er det ikke nogen nem opgave, men det
er vigtigt at holde fast i, at samarbejde skaber større
sikkerhed for alle – konfrontation skaber øget usikkerhed for alle.
Våbenhandel
Et emne, hvor der heldigvis er rigtig positiv udvikling,
er handel med våben: I 2013 underskrev flertallet af
FN’s lande en ny traktat, Traktaten om Våbenhandel,
der forpligter medlemmerne til kun at sælge våben til
købere, der forventes at anvende våbnene på en ansvarlig måde. Det er et arbejde, som EU har været i
gang med i adskillige år, og traktaten får derfor ikke
store konsekvenser for Danmark: Vi efterlever allerede
bestemmelserne, men der er altid mulighed for at udbygge et godt system. Vi undersøger derfor muligheden for at udvide vores samarbejde med dansk erhvervsliv, så også transport af våben fra lande, der
ikke har tilsluttet sig Våbenhandelstraktaten, bliver
underlagt de samme bestemmelser som eksport fra
lande, der er medlemmer af traktaten. Det vil sige, at

firmaer, der transporterer våben, også skal checke, om
modtageren af våbnene kan forventes at anvende dem
ansvarligt, altså det samme som sælgeren skal, hvis
vedkommende er fra et land, der har underskrevet og
ratificeret Våbenhandelstraktaten.
Våbenhandelstraktaten træder i kraft til jul, og selv om
der fortsat vil være våben i verden, der sælges på uforsvarlig måde, er det et vigtigt skridt på vej væk fra et
totalt ukontrolleret „wild west“. Nu er der internationale normer at holde aktørerne op på. I Danmark er
det Justitsministeriet og Erhvervsstyrelsen, der har
ansvaret for, at danske virksomheder får eksporttilladelser til våben og ting, der kan anvendes både civilt
og militært, og Udenrigsministeriet yder hvert år via
vores udviklingsbistand et bidrag til, at udviklingslande
kan få bedre kapacitet til at sikre kontrol med våbenstrømme. Jeg har tidligere været udsendt som Danmarks ambassadør i Mexico, og der er desværre områder, der er præget af en meget høj forekomst og
anvendelse af illegale våben. Jeg har prøvet at kigge
ind i øjnene på maskerede 16-årige knægte med automatgeværer, der allerede har så mange mord på samvittigheden, at et enkelt mere ikke betyder noget for
dem. Det er meget vanskeligt at opbygge stabile samfund, når adgang til våben er noget af det nemmeste,
og netop derfor er våbenhandelstraktaten, og ikke
mindst implementeringen af den, så vigtig.

Kvinders medvirken
Seksuel og kønsbaseret vold bærer ansvaret for en
uacceptabel høj andel af menneskelig lidelse i denne
verden, ikke mindst af lidelser forårsaget af ulovlig og
ureguleret våbenhandel.
Derfor arbejder Danmark i nedrustning og våbenkontrol med at inddrage kvinder. Vi understreger den
vigtige rolle, som kvinder kan spille i det civile samfund og som formelle og uformelle ledere i at forebygge og reducere væbnet vold og væbnet konflikt, og i at
fremme nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol.
Danmark deltager også i en global koalition for bekæmpelse af seksuel vold i konfliktsituationer, Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative, PSVI, der er
lanceret af Storbritannien sidste år. Udenrigsminister
Martin Lidegaard har i den sammenhæng rollen som
fortaler for bekæmpelse af vold i konflikter. Invitationen fra Storbritannien og FN til det arbejde er samtidig
en anerkendelse af, at Danmark traditionelt har haft en
høj profil på spørgsmål om fredsbevarende operationer, ligestilling og kvinder mere generelt.
Forud for den britiske regerings internationale topmøde om PSVI i juni 2014 i London blev der afholdt
et seminar om bekæmpelse af seksuel vold i konfliktsituationer i Danmark, hvor udenrigsminister Martin
Lidegaard også deltog. Seminaret var arrangeret i
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samarbejde med den britiske ambassade i Danmark og
FN-organisationerne UNDP, UN Women og UNFPA,
og danske eksperter på området, primært fra civilsamfundet og forskningsverdenen, drøftede en række anbefalinger, som indgik i det danske bidrag til den britiske regerings topmøde.
Det danske engagement i dagsordenen er særligt knyttet til arbejdet med at styrke den internationale retsorden, herunder støtten til Den Internationale Strafferetsdomstol, ICC, i Haag og emner relateret til Responsibility to Protect*-dagsordenen samt det danske
engagement i opfølgningen på Sikkerhedsrådsresolution 1325 (vedtaget år 2000) om kvinder, fred og
sikkerhed. Danmark lægger vægt på kvinders inddragelse i alle niveauer af fredsskabelse og fredsopbygning og har også som mål at forebygge seksuel vold
og bekæmpe straffrihed for disse forbrydelser.
Danmark arbejder målrettet for at fremføre budskabet
om, at kvinder først og fremmest er en meget væsentlig ressource for opbygningen af fredelige og velstående samfund. Derfor er et afgørende element i bekæmpelsen af overgreb og fremme af varige løsninger
på konflikter, at kvinder spiller en ligeværdig rolle i
samfundet – både i beslutningstagen og i samfundsøkonomien. Beskyttelse mod overgreb, adgang til retssystemet og til retshjælp samt god regeringsførelse,
der garanterer borgere muligheden for at ytre sig, organisere sig og deltage, er afgørende for, at de mest
udsatte kan deltage i genopbygningen af deres samfund.
FN’s generalforsamling mødes hvert år, og jeg deltog i arbejdet i oktober i år. Et af emnerne på dagsordenen var en resolution om kvinder og nedrustning, og
vi var sammen med civilsamfundsorganisationen
Reaching Critical Will (se faktaboks) den 10. oktober
vært for en rundbordssamtale om, hvordan man kan
sikre, at kvinder bliver inddraget bedre. Jeg fremhævede i den sammenhæng, at der nogle gange bliver sat
kunstige skel op – ingen af os er fra Venus eller Mars
(eller fra nogen anden planet): Vi deler denne ene verden, og vi er forpligtet til at bruge alle stærke ressourcer til at forbedre den, herunder kvinderne.

Bioteknologi
I vores del af verden er trafikken farligere end risikoen
for at blive slået ihjel af våben. Men endnu farligere
end trafikken er bakterier, som hvert år dræber mange
mennesker. Landene i Vestafrika har i år oplevet et
farligt udbrud af ebola-virus, og mange kan nok huske, hvordan „breve med hvidt pulver“ opskræmte
alle. Frygten for, at sygdomme og bakterier anvendes
som våben er reel, og skræmmende. I Danmark er vi
ikke verdensmestre til alt, selv om vi nogen gange kan
have lidt svært ved at acceptere det, men et af de om-

råder, hvor vi er helt fremme i frontlinjen, er inden for
sikring af biologisk materiale. Vi har gennemført en
stringent ordning for udstedelse af licenser til bioteknologiske virksomheder og forskningsinstitutioner. Det
minimerer risikoen for, at biologisk materiale falder i de
forkerte hænder, eller at teknologi bliver misbrugt til
dunkle formål. Kontrollen skal selvfølgelig ikke hindre
udvikling af nye produkter. Mens bioteknologien har
potentiale til at gøre stor skade, hvis det anvendes af
terrororganisationer, har den også en afgørende vigtig
potentiale til at forbedre vores levevilkår. Uden bioteknologi har vi ingen chance for at forbedre den generelle sundhedstilstand for den menneskelige befolkning,
og vi vil være forsvarsløse over for de naturligt forekommende udbrud af smitsomme sygdomme. Derfor
skal biosikkerhedsforanstaltninger ikke stå i vejen for
lovlig forskning og udvikling inden for biovidenskab.
Danmark har et tæt samarbejde med Kenya, og vi
sigter mod at bruge vores erfaringer til at nå ud til
andre lande for at identificere mulige biosikkerhedsforanstaltninger og biosikkerhedshuller. De danske
erfaringer kan bruges til at finde effektive løsninger,
der styrker den internationale sikkerhed og sundhed.

Nuklear sikkerhed
Også inden for sikring af radioaktivt materiale kan vi
være godt tilfredse med Danmarks arbejde på at sikre,
at der er kontrol med dét, vi har. Det er ikke meget, for
der er jo ikke atomkraftværker (eller atomvåben) i
Danmark. Og Danmark har sørget for, at der slet ikke
er noget højt beriget uran i Danmark. Selv om det derfor er en overkommelig opgave, vi har, i forhold til
andre lande med større mængder radioaktivt materiale,
kan vores system godt inspirere andre. Vi har en kontinuerligt opdateret database med oversigt over alt det
materiale, der er, og alle de personer, der har adgang
til det.
Sådan er det desværre ikke alle steder i verden, og
derfor arbejder jeg også med emner som nuklear sikkerhed - for selv om vi i Danmark har godt styr på
tingene, er nukleart materiale jo noget, som i den grad
omfatter os alle.
Når man tænker på sine børn og børnebørn og verdens
fremtid osv., kunne man godt ønske, at atombomben
aldrig var blevet opfundet, men det hjælper sjældent at
tage udgangspunkt i ønsketænkning … Så derfor gælder det om at sikre, at der er så mange aftaler og så
godt styr på radioaktivt materiale, som verdens lande
kan blive enige om. Det er selvfølgelig positivt, at der
i dag er meget færre atombomber end under Den kolde
Krig, men der kan og bør gøres mere for at bringe
antallet ned. Der er ikke nogen, der forventer, at nogen
af de stater, der råder over verdens anslåede arsenal af
16.000 atombomber, rent faktisk giver sig at smide
med dem, men radioaktivt materiale er farligt, og også
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i fredstid kan der ske ulykker. Og hvis terrorister kan
skaffe sig adgang til radioaktivt materiale, vil der kunne blive produceret „hjemmelavede atombomber“. Og
DEM vil der desværre muligvis være nogle, der vil
være mere end villige til at anvende. Så der er al mulig
grund til at arbejde for at mindske antallet af atomvåben og sikre, at der er god kontrol med dem og alt
andet radioaktivt materiale. Også her bidrager Danmark bl.a. ved økonomisk at yde støtte til Det internationale Atomagentur i Wien.
Kemiske våben er forbudt - men ligesom der er nogle,
der overtræder færdsels- og alle mulige andre love, er
der også lande, der ikke overholder deres forpligtelser
på det her område. Danmark har ydet et stort bidrag
ved at medvirke til at destruere kemiske våben, der er
blevet fjernet fra Syrien. Det er forfærdeligt, at mennesker udsættes for at blive angrebet med kemiske
våben, og det er meget svært at vide, hvor og hvor
meget af de typer giftstoffer, der findes. Og for hvert
våben, der heldigvis bliver uskadeliggjort, er der mennesker, der ikke vil kunne blive angrebet med dem.

At være nedrustningsambassadør
Som jeg skrev i indledningen, er der folk, der spørger,
hvad mit arbejde egentlig består i, og når jeg forklarer
det, er der også dem, der griner, og siger, om det ikke
et lidt uheldigt tidspunkt at arbejde for nedrustning,
våbenkontrol osv. – for er verden ikke et sted, hvor der
dagligt bruges flere og flere våben i flere og flere konflikter? Til det er der bare at sige, at ja – der er alt for
meget aggression og alt for mange våben, der bliver
anvendt, men det gør det jo ikke forgæves at arbejde
for at ændre. Vi danskere ligger i toppen af verdens
„lykkebarometer“, og når forskere fra hele verden
kigger ud i vores novemberregn for at finde forklaringer på dét, er en af de ting, de fremhæver, vores store
grad af sikkerhed – når vi står op om morgenen, har vi
en meget stor grad af sikkerhed for, at vores liv ikke
bliver slukket brat af et våben, inden dagen er omme.
Hvis alle havde den sikkerhed, ville mange af verdens
problemer være til at løse. Og derfor giver det for mig
rigtig god mening, at Danmark bidrager til, at verdens
regeringer søger at udbygge deres samarbejde og opbygge tillid, sådan at der bliver flere folk, der hver dag
kan stå fortrøstningsfuldt op til, at de ikke bliver udsat
for vold fra våben. Det vil skabe en mere sikker verden, hvor også Danmarks sikkerhed er større.
*Responsibility to Protect, R2P - „Ansvar for at beskytte“ - er et folkeretligt princip, som blev enstemmigt vedtaget på FN’s Verdenstopmøde i 2005.
Susanne Rumohr Hækkerup har siden 2014 haft posten som Danmarks ambassadør for nedrustning, ikke-

spredning og våbenkontrol. Hun var 2010 – 2014
Danmarks ambassadør i Mexico og inden da blandt
andet ansat i såvel Udenrigsministeriet som i Forsvarsstaben.
Susanne Rumohr Hækkerups aktiviteter kan følges på
Twitter #DKambdisarm
*

Faktaboks
Reaching Critical Will er den
internationale kvindefredsliga
WILPFs nedrustningsprogram,
som arbejder for nedrustning og
våbenkontrol globalt samt for
nedbringelse af udgifterne til
militær og oprustning og som
også arbejder med et kønsaspekt i
relation våbenbrug og nedrustning.
Se mere på
www.reachingcriticalwill.org
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Nyt fra og om Kvindefredsligaen

Kvindefredsligaens hjemmeside
www.kvindefredsliga.dk er blevet nydesignet og omlagt, så den nu kan rumme betydeligt mere materiale end tidligere. Blandt andet er der nu links til videoer på YouTube med fx udtalelser af WILPF’s generalsekretær Madeleine Rees, ligesom vi som noget nyt har oprettet en blog med titlen Ligablik-Blog i håb om at få en dialog i gang
med både Kvindefredsligaens medlemmer og med omverdenen i øvrigt. Indlæg er velkomne!

Nyt postkort som PR
Kortet, som er layoutet af Ida Harsløf, har følgende
tekst på bagsiden, hvor der også er plads til modtageradresse og til at skrive en meddelelse:
Kvindefredsligaen arbejder for fredelig konfliktløsning.
Vores perspektiv er feministisk.
Da kvinder og børn er de mest udsatte i alle konfliktsituationer, er et af vores vigtigste projekter at udbrede
kendskabet til – og fastholde den danske regering på –
FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder,
Fred og Sikkerhed, som WILPF, den internationale
kvindefredsliga, var drivkraft i at få vedtaget i FN i
2000.
Kom og vær med.
Det koster mindre end 1 krone om dagen at være medlem!
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2, 1620 København V.
Kontakt gerne Kvindefredsligaens kontor på telefon
3323 1097 eller via mail wilpfdk@gmail.com, hvis
du vil have en stak kort for at kunne være med til at
synliggøre Kvindefredsligaen!
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I forrige nummer af fred & frihed bragte vi en artikel
om rugemødre, idet vi ønskede at beskrive nye måder
at være familie på og de problemer, det kan give. På
de næste sider kan man læse om begrebet ”transnational adoption”. Adoption er jo ikke noget nyt,
men for nylig er der opstået en bevægelse rundt om
i verden blandt unge og voksne adopterede, der
sætter spørgsmålstegn ved adoption på tværs af
kulturer. Første del af emnet er en artikel skrevet af
adjunkt Lene Myong, som forsker i problemet. Anden del er citater fra bogen HUN ER VRED – et
vidnesbyrd om transnational adoption af forfatteren Maja Lee Langvad, født 1980. Begge de unge
kvinder er adopteret fra Sydkorea.
Citaterne er plukket fra forskellige afsnit af bogen af
Lisbeth Algreen med tilladelse fra forfatteren.

Transnational adoption
er ikke ’sidste udvej’
Af Lene Myong, adjunkt, ph.d., Institut for
Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Jeg blev adopteret til Danmark i 1973. Det samme år
den daværende S-regering indførte et stop for al indvandring til Danmark. Stoppet kom aldrig til at indbefatte transnational adoption. For hverken dengang eller
nu anses adopterede som indvandrere. Tværtimod steg
antallet af adoptioner op gennem 1970’erne og
80’erne, alt imens det blev stadig sværere for andre
indvandrere at få adgang til Danmark.
Transnationalt adopterede er med andre ord efterstræbte. Vi udgør en stor værdi for det danske samfund. Dette ses også i den verserende adoptionsdebat,
som afspejler en grundlæggende kamp om Vestens
fortsatte adgang til børn fra det globale syd.
Efterspørgslen på børn til adoption har været i stigning
op gennem det 20. århundrede. I takt med at antallet af
dansk-fødte børn til bortadoption er faldet, har efterspørgslen orienteret sig i andre retninger. I 1950’erne
og 60’erne adopterede danskere børn fra det daværende Vesttyskland, mens de store årgange af adopterede
fra Sydkorea ankom i 1970’erne og 1980’erne. I disse
år er tendensen, at det transnationale adoptionsmarked
for alvor gør sit indtog i afrikanske lande som Etiopien,
Sydafrika og Nigeria.
Opdyrkning af nye adoptionsmarkeder må forstås i
lyset af det adopterede barns værdi. En værdi, som

bliver omsat på mange måder. Ved at formidle adoptioner kan adoptionsindustrien ekspandere sine aktiviteter
til andre velfærdsområder og skabe arbejdspladser, alt
imens de afgivende lande slipper for selv at afsætte
penge til opbygning af et socialt velfærdssystem. For
adoptanterne derimod har barnet primært en følelsesmæssig værdi. For det at blive forældre giver adgang til
social anerkendelse og (for de fleste) en stor personlig
tilfredsstillelse.
I den forstand udfører vi som adopterede et stykke
følelsesmæssigt arbejde i de familier, vi bliver en del
af. Vi gør vores adoptanter til forældre. Samtidig bidrager vi til at opretholde samfundets idealer om kernefamilie og forældreskab. De gamle velgørenhedsfortællinger om adoption som en god gerning er på
retur. I dag gør mange adoptanter klart, at de adopterer
af egoistiske grunde. Den egoistiske længsel finder
dog stadig sin retfærdiggørelse i en forestilling om, at
adoption er den sidste løsning for udsatte børn fra fattigere lande.
Troen på at alternativet til adoption kun kan være død
og livslang institutionalisering gavner dog først og
fremmest de lande, som efterspørger børn til adoption.
Det er en logik, som styrker rigtigheden ved adoption,
og som gør, at den danske stat vedbliver med at poste
penge i adoptionssystemet frem for at undersøge,
hvordan varige og mere hensigtsmæssige alternativer
kan støttes i afgiverlandene.
At arbejde for alternativer er ikke et argument for, at
mennesker skal forblive, hvor de er født, tværtimod.
Man kunne også invitere de udsatte familier, der overvejer bortadoption, at flytte til Danmark i samlet flok.
At den mulighed aldrig nævnes illustrerer, at det først
og fremmest er barnet, som er efterstræbt fra dansk
side, og at transnational adoption ikke kun handler om
barnets tarv, men mest af alt om at imødekomme efterspørgslen på børn.
En forening som Adoption & Samfund, der primært
repræsenterer adoptivforældre, anvendte op til deres
landsmøde i 2013 et slogan som lød ’Adoption’ en
familieform der er værd at kæmpe for’. Og det er et
slogan, som på mange måder afspejler den politiske
konsensus, der har hersket omkring transnational
adoption. Nemlig at adoption er en familieform. Og at
den er værd at kæmpe for.
Men adoption er ikke kun en familieform. Adoption er
også en form for magtudøvelse, som både afvikler og
skaber familier, og som ’under dække af barnets tarv’
forflytter børn. Frem for at stå stejlt på den moralske
ret til at adoptere og tage for givet, at adoption per
definition udgør en hensigtsmæssig løsning, er det
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nødvendigt atforholde sig langt mere kritisk til de politiske projekter, som adoption bliver en del af.
Den igangværende debat om adoption tyder på, at den
politiske konsensus omkring adoption slår forsigtige
sprækker. Forslag om at rydde op i de danske adoptionsbureauer og give mulighed for åbne adoptioner er
velmenende og indebærer også en større anerkendelse
af de biologiske forældre. Det er dog lappeløsninger i
forhold til et system, som er lagt an på at skaffe børn
til forældre i vesten.
Det lange seje træk der består i at omkanalisere midler
fra adoption til projekter, som i højere grad arbejder på
at skabe bedre vilkår i afgiverlandene, vil kræve et

politisk opgør med mange årtiers vanetænkning og en
afgivelse af retten til at adoptere. At et sådant synspunkt ofte opfattes som kontroversielt og direkte skadeligt er tankevækkende. Hvorfor er det så illegitimt at
diskutere reelle alternativer til adoption?
Der er mange ting, jeg ikke har til fælles med de adopterede børn, som i dag hentes til Danmark. Men vi
deler det vilkår, at der på grådig vis bliver gjort krav
på vores kroppe, identiteter og kærlighed. Det er rimeligheden af dét krav, som den igangværende
adoptionsdebat handler om.
Teksten er en revideret version af en kommentar bragt
i Politiken den 20. april, 2013.

Citater fra Maja Lee Langvads bog:

HUN ER VRED

I forordet til bogen HUN ER VRED skriver Maja Lee Langvad: Bogen er skrevet på baggrund af årene
2007 – 2010, hvor jeg boede i Seoul. Her var jeg en del af et adoptionskritisk miljø, der bestod af aktivister, kunstnere og akademikere.
Hun er vred over at være en importvare
Hun er vred over at være en eksportvare
Hun er vred over, at adoptionsbureauer i såvel afgiver- som modtagerlande tjener penge på transnational adoption
Hun er vred på sine biologiske forældre over at have afgivet hende til adoption, fordi hun er en pige
Hun er vred over, at det ifølge traditionel koreansk tankegang er kvindens skyld, hvis et ægtepar kun har døtre
Hun er vred over, at hun ikke blev en dreng
Hun er vred over, at enlige mødre er blevet overtalt til at afgive deres barn til adoption mod betaling
Hun er vred over, at mødre har skrevet under på at afgive deres barn til adoption uden at kende deres juridiske
rettigheder
Hun er vred over en generel forestilling om adopterede som succesfulde
Hun er vred over en generel forestilling om adopterede som stakler
Hun er vred over at få at vide, at hendes biologiske familie snakker om en ferie, de skal på, hvor hun ikke kan
komme med, fordi hendes storesøstre ikke har fortalt deres mænd om hende
Hun er vred på den koreanske kultur
Hun er vred på den amerikanske kultur
Hun er vred på dem der mener at vide, hvad der er bedst for børn fra ikke-vestlige lande
Hun er vred på sig selv over at betragte sin adoptivmor som kolonisator
Hun er vred på sig selv over at betragte sig selv som en, der er blevet koloniseret
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Hun er vred på dem, der tror, at hun ikke føler sig godt tilpas i Danmark, siden hun er flyttet til Sydkorea. At være
flyttet til Sydkorea handler for hende om at forstå sin egen historie og dermed også Sydkoreas historie. Om overhovedet at få adgang til sin egen historie
Hun er vred over, at hun ikke føler sig godt tilpas i sit adoptivland
Hun er vred over at få at vide, at hun er vred. Det har hun ligesom ikke brug for at få at vide
Hun er vred på Na-yeongs far over, at han afgav Na-yeong til adoption uden samtykke fra hendes mor
Hun er vred på sine biologiske forældre over at sige til hende, at hun skal flytte tilbage til Danmark for sin
adoptivmors skyld. Det sårer hende, når de siger det. Hun er jo netop flyttet til Sydkorea for at opbygge et forhold til dem
Hun er vred på sig selv over ikke at lade sig assimilere i det sydkoreanske samfund
Hun er vred på adoptivforældre der fortæller deres barn at han eller hun er blevet bortadopteret af kærlighed
Hun er vred på adoptivforældre, der fortæller deres barn, at han eller hun er blevet bortadopteret af mangel på
kærlighed
Hun er vred på adoptivforældre, der dæmoniserer deres barns biologiske forældre
Hun er vred på adoptivforældre, der idealiserer deres barns biologiske forældre
Hun er vred på adopterede der idealiserer deres adoptivforældre
Hun er vred på adopterede, der dæmoniserer deres adoptivforældre
Hun er vred på adoptivforældre, der har opdigtet en historie om, at deres barn ville være sultet ihjel, hvis han eller
hun ikke var blevet bortadopteret
Hun er vred på adoptivforældre, der har opdigtet en historie om, at deres biologiske forældre døde i en bilulykke
Hun er vred på sig selv over at tro, at hun vil kunne opbygge et tæt forhold til sine biologiske forældre
Hun er vred på sig selv over at føle, at det er hendes egen skyld at hun ikke har et tæt forhold til sine biologiske
forældre
Hun er vred over, at hun er vokset op i en kultur, hvor skuespillerne stort set altid er hvide
Hun er vred over, at hun ikke har haft nogen asiatiske rollemodeller i sin opvækst
Hun er vred over, at hun ikke har lært om Koreas historie i skolen
Hun er vred på sin adoptivmor over, at hun ikke introducerede hende til koreansk kultur, sprog, historie m.m.
Hun er vred på sig selv over at bebrejde sin adoptivmor, at hun ikke introducerede hende til koreansk kultur,
sprog, historie m.m.
Hun er vred på sin adoptivmor over, at hun ikke deltog i arrangementer i Korea Klubben med hende som barn.
Det kan godt være, at hendes adoptivmor ikke brød sig om den dyrkelse af koreansk kultur, som hun mener fandt
sted i Korea Klubben, men derfor kunne hun godt have deltaget i arrangementerne. Det vigtigste var jo, at hun fik
mulighed for at møde andre koreanske adopterede
Hun er vred på adoptivforældre, der fraråder deres barn at søge efter sine biologiske forældre
Hun er vred over, at hun blev adopteret af et par, der var ved at gå fra hinanden, da de fik hende
Hun er vred på sin adoptivfar over, at han ikke gjorde mere for at bevare kontakten til hende, efter de gik fra hinanden
Hun er vred på sig selv over at synes, at det er finere at være koreaner end kineser
Hun er vred på sig selv over at synes, at det er finere at være japaner end koreaner
Læs selv mere i bogen af Maja Lee Langvad: HUN ER VRED – Et vidnesbyrd om transnational adoption, Forlaget Gladiator, 251 sider, 329 kr.
En tak til Maja Lee Langvad for generøs tilladelse til at måtte citere fra HUN ER VRED.
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Kvinder i politik i Jordan en grundsten i demokratiet
Af Gitte Young, kommunikations- og programrådgiver, KVINFO
Hvis kvinder vil ind i politik, har de også brug for
støtte fra deres mand, far, bror eller familien, siger
Naderah Rawashdeh. Hun er den eneste kvinde i Jordan, der er valgt ind i byrådet uden for kvindekvoten.
Hun er blot én af de kvinder, hvor livet har fået en ny
drejning, efter at hun har fået politisk træning i et af
KVINFOs partnerskabsprojekter, der arbejder for at få
flere kvinder ind i politik.
Da jordanerne sidste år afholdt lokalvalg, blev resultatet særligt opmuntrende for Naderah Rawashdeh, der
var opstillet og bor i regionen Karak. Hun blev nemlig
valgt ind i byrådet som den eneste uden for den kvindekvote, der ellers giver 25 % af pladserne til kvinder.
Samtidig fik hun næstflest personlige stemmer – lige
efter borgmesteren. Ud over i byrådet sidder Naderah
Rawashdeh også i en rådgivende komité og er formand
for en kvindeforening. Men inden hun er kommet hertil,
har hun gennem mange år deltaget i politisk træning,
som organisationen Zenid* står for i Jordan, og som
KVINFO har støttet siden 2008.
Naderah Rawashdeh besøger for første gang Danmark
i januar 2014. Her fortæller hun om, hvad træningen
har betydet for hende, og hvilke udfordringer og største hindringer jordanske kvinder står over for, når det
handler om at gå aktivt ind i politik. For løsningen på
nogle af udfordringerne mener Naderah Rawashdeh
nemlig selv at have fundet.
„Jeg fordeler tiden ligeligt mellem mit politiske arbejde,
husarbejde og dyrkning af et lille landbrug; oliven,
grøntsager og korn, som jeg sælger – her hjælper mine
børn til og tjener penge på den måde. Min mand laver
også mad og gør rent og har altid gjort det. Han støtter
mit politiske arbejde, og det gør min egen familie også“,
fortæller hun.
Patriarkalsk tankegang, tradition og kultur står ofte i
vejen for kvinders politiske deltagelse, mener Naderah
Rawashdeh, og hun fortsætter:
„Det nytter nemlig ikke noget, at kvinder gerne selv
vil en hel masse, hvis der ikke er støtte fra manden,
faderen, broderen eller familien i det hele taget. Og
endelig er der religionen, som bliver brugt som påskud
til at holde kvinder nede. For selvom Islam og Koranen
rummer rettigheder og muligheder for kvinder, bliver

den i de forkerte hænder brugt som våben mod kvinderne og deres rettigheder,“ siger hun.
Jordanske kvinder som Naderah Rawashdeh er blot én
af de mange, som har medvirket i KVINFOs partnerskabsprojekter inden for fremme af kvinders politiske
deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika. Fra 2008 har
KVINFO arbejdet med emnet i Jordan, men siden hen
er også Ægypten, Tunesien og Marokko kommet til.
Yemen bliver i 2014 den næste samarbejdspartner
omkring kvinders politiske deltagelse.

Støtte til den enkelte og udfordringer for de
mange
Naderah Rawashdeh er klar over, at hun er heldigere
stillet i forhold til andre jordanske kvinder, selvom
hun hverken har nogen formel uddannelse eller nogensinde har haft et lønnet job uden for hjemmet.
„Jeg har altid læst, holdt mig orienteret og dygtiggjort mig – man kan vel kalde det for en form for selvstudie, og med mine politiske sejre er jeg ’vokset’
yderligere“, tilføjer hun.
Det jordanske samfund skal ifølge Naderah Rawashdeh skabe rammer og strukturer, der gør det muligt for
den enkelte at engagere sig aktivt i politik, men den
enkelte familie skal også fordele opgaver, tid og roller
mellem sig, så der er rum til et politisk engagement,
understreger hun. Naderah Rawashdeh er selv gift og
har seks børn – to sønner og fire døtre – i alderen 7 –
27 år.
Efterhånden er Naderah Rawashdeh også selv begyndt
at fungere som underviser hos Zenid, dér hvor hun
selv har deltaget og modtaget undervisning for første
gang for 10 år siden.
„Dengang vidste jeg hverken noget om kvinders politiske rettigheder eller havde erfaring med politisk arbejde. Efterhånden som jeg har fået mere viden, ønsker jeg også at dele det med andre. Men det vigtigste,
som jeg har fået med mig, er selvtillid og troen på, at
jeg er 100 % herre over mine egne beslutninger,“ siger
Naderah Rawashdeh.

KVINFOs aktiviteter
Ud over de jordanske træningsaktiviteter som Naderah
Rawashdeh har deltaget i, spænder KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika, når det gælder kvinders politiske indflydelse, fra mentoringprogrammer
mellem erfarne og uerfarne politikere over udvekslingsbesøg og studieture til støtte af initiativer, der
fremmer kvinders rettigheder i forbindelse med lovændringer og konstitutionsskrivning.
Da der er store regionale forskelle på de enkelte
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lande, er det selvsagt heller ikke entydigt, hvilke løsninger, der er ideelle, og hvor indsatsen fremover skal
ligge. Katarina Blomqvist, leder af KVINFOs Mellemøst- og Nordafrika-afdeling nævner forskellige bud på
fremtidens projekter:
„Der er både brug for at arbejde overordnet med strukturer og systemer, der hindrer kvinders politiske deltagelse på lige fod med mændene, og for at ophæve barrierer og skabe forudsætninger for politisk repræsentation. Det kan for eksempel ske ved at arbejde for at
indføre kvoter.“
„I lande, hvor kun få kvinder tager del i det politiske
arbejde, er det også vigtigt at træne kvindelige politiske kandidater og kvindelige vælgere i at bruge deres
politiske rettigheder og muligheder for at få indflydelse. Og endelig kan generel holdningsbearbejdelse,
fx ’Stem på en kvinde-kampagner’ også være en måde
at arbejde på - for det er jo vigtigt, at de kvinder, som
vover springet og stiller op til politiske valg også har
en chance at blive valgt,“ slutter Katarina Blomqvist.

*The Queen Zein AL Sharaf Institute For
Development (ZENID Jordan), som udbyder træningsprogrammer såvel lokalt, som regionalt og
internationalt.
Med tak til KVINFO for tilladelsen til at bringe artiklen, som tidligere har været publiceret i KVINFOs
onlinemagasin på womendialogue.org.

Siden 2008 har KVINFO arbejdet for at
fremme kvinders politiske deltagelse under
Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ. For
nogle af deltagerne har deres liv taget en helt
anden drejning, efter at de begyndte at interessere sig for politik og fik redskaber og støtte til
selv at agere.
Læs mere om KVINFOs arbejde i MENA-landene (Nordafrika og Mellemøsten) på
www.kvinfo.org

Den 3. Revle:
Længst mulig i eget liv - at leve i den 3. og den 4.
alder på den måde, man har levet livet
Foto: Ida Harsløf
Af Karen Henriksen
En ny generation banker på
For godt 4 år siden gik min gode nørrebrofælle, Lisbeth Simonsen, og jeg i gang med at diskutere at flytte
i seniorbofællesskab.
Vi er en ny generation ældre med godt helbred, og vi
er vant til at tage hånd om vores egen situation, og vi
venter ikke med at handle, til situationen bliver uholdbar.

Nu var det ikke sådan, at boligselskaberne i København eller Københavns Kommune bare stod parat med
pladser i et bofællesskab. Langt fra. Mens der i resten
af landet er oprettet 2 – 300 senior-bofællesskaber
siden midt i 90-erne, så er der kun et par enkelte velfungerende i København og et par stykker, der ligner.
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Kan man nu forstå det? Udvikling af en boligform, der
giver tryghed og mulighed for fælles aktiviteter, hvor
folk er så glade for at bo, så de fleste skal bæres ud,
og hvor man holder sig ved godt helbred i længere tid,
er gået uden om København.

Selvgjort er velgjort – men hvor tog det tid

konfliktforståelse. Beboerne er parat til at indgå i
konfliktløsning, hvis man ikke kan løse problemer
i mindelighed.
4. Fælleshuset bruges også i udadvendte aktiviteter
med vore naboer.

Vi gik derfor i gang med at definere nogle hovedprincipper for det seniorbofællesskab, vi gerne ville blive
gamle i. Vi har i mange år været aktive på Nørrebro,
og det vil vi gerne blive ved med at være. Her føler vi
os godt tilpas, her har vi vores netværk. Vi ønsker ikke
at være os selv nok, vi vil gerne bruge de ressourcer,
vi har – ikke bare til glæde for os selv, men også for
vore omgivelser. Vi ser os selv som en gave til København!

Fællesspisningen er det bærende element i fællesskabet. Man kan følge med i hinandens liv, man kan få
gode ideer til aktiviteter, og man kan hygge sig med
hinanden. Mange enlige har ikke lyst til at lave mad
og spise alene. Nu sikrer vi os et sundt måltid mad, og
vi skal kun bidrage til madlavning f.eks. hver 5. uge.
Mange har ment, at niveauet for spisninger lå for højt,
men dér har vi været faste i kødet. Vi var overbeviste
om, at vi kunne finde nok mennesker, der var interesserede i vores måde at gøre tingene på. Og vi fik ret.

Men – Nørrebro er næste fuldt udbygget. Vi deltog i
utallige møder med politikere, embedsmænd, boligselskaber m.fl., og forslag om, at vi havde større chance
for at lykkes, hvis vi ville til Nordhavn eller Amager
Fælled, vandt ingen genklang hos os. Ældre skal have
lov til at blive i det kendte miljø og ikke sendes til
bydele, der først om 10 eller 20 år har fundet sin identitet.

Fællesskab betyder en vis afgivelse af frihed, individualitet og suverænitet. Vi skal finde en god balance
imellem privathed og fællesskab, for de er hinandens
forudsætninger for et godt liv, men ved at udstikke
nogle hovedprincipper på forhånd, tror vi, at vi vil
tiltrække mennesker, som er parat til at vægte balancen på nogenlunde samme måde.

For godt 3 år siden gjorde Nørrebro Lokaludvalg os
opmærksomme på en egnet byggegrund, og vi fik os et
boligselskab, Domea, med erfaring med seniorbofællesskaber, og vi fik en arkitekt, som tegnede et projekt,
som ramte plet med vore intentioner.

Fra 2 til 8 til 45

Efter en lang proces er vi nu så vidt, at vi bare venter
på den endelige beslutning i Københavns Borgerrepræsentation i februar 2015 om bevilling af ca. 6 mio.
kr. i grundkapital. Derefter kan vi endelig købe vores
grund, lave tegningerne helt færdige og komme i gang
med byggeriet. Og om lidt over 2 år kan vi flytte ind i
et helt nyt seniorbofællesskab på hjørnet af Tikøbgade
og Lundtoftegade på Nørrebro. På det tidspunkt har
det taget os godt 7 år, fra vi startede, og kors, hvor har
det krævet mange, mange møder og mange, mange,
mange op- og nedture.
Sikken en fest, det skal blive.

Den 3. Revle – vores bæredygtige seniorbofællesskab
Vi besluttede tidligt nogle hovedprincipper for vores
bofællesskab:
1. Bæredygtige løsninger i byggeriet og i vores
hverdag.
2. Fællesspisning alle hverdage – alle beboere bidrager i en fast madlavningsturnus. Sammen med
huslejen betales for fællesspisningen.
3. Forpligtelse til at deltage i et fælles kursus i

Undervejs har der været mange, der var meget interesserede i at komme med. Vi har et meget attraktivt tilbud: Der er lange ventelister til det almene byggeri. Vi
har ældreegnede boliger med elevator. Bor man i provinsen og gerne vil til København pga. børn eller de
kulturelle tilbud, så kan vi være en genvej. I bofællesskaber viser erfaringen, at det er ret nedbrydende, hvis
der er mennesker, der flytter ind for lejlighedens
skyld, for derefter at vende fællesskabet ryggen. Kunsten for os var finde mennesker, der ville forpligte sig
over for fællesskabet.
I november 2012 oprettede vi vores forening med
vedtægter og et årligt kontingent på 1.000 kr., en størrelse som kunne sikre en vis seriøsitet hos deltagerne.
6 medlemmer sluttede sig til os i det næste halve år, og
vi besluttede at holde gruppen så lille, at vi var arbejdsog beslutningsdygtige. Da vores interesseliste voksede
op over de 50, inviterede vi til et orienterende møde i
januar 14, og her besluttede vi uforpligtende at lave en
spisegruppe. 15 mennesker + vores gruppe mødtes 4
gange i løbet af foråret til spisning, og Sankt Josefs
aktivitetscenter åbnede gæstfrit sine døre.
I foreningen havde vi mange diskussioner om, hvordan vi skulle udvide gruppen: Skulle det ske lidt efter
lidt f.eks. ved optagelse af nogle fra spisegruppen,
eller skulle det ske i ét hug. Vi valgte det sidste, fordi
det gav de bedste muligheder for at sammensætte en
alsidig gruppe, og fordi vi så kunne lave en samlet
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Foto: Gerd Gottlieb
Hjørnet af Lundtoftegade og Tikøbgade, hvor seniorbofællesskabet Den 3. Revle om ca. 2 år vil kunne slå fælleshusets døre
op for aktiviteter i lokalmiljøet

introduktion igennem en forberedende studiekreds.
Målsætningen var at være klar med en samlet gruppe
efter jul, fordi det blev den sidste mulighed for at få
indflydelse på den endelige udformning af lejligheder,
fælleshus og udeareal.
Vi fik et hårdt og tidskrævende arbejde i august – oktober i år. Nørrebro Lokaludvalg bevilgede 6.000 kr.
til opreklamering af et offentligt møde i begyndelsen
af september. Vi annoncerede i flere blade, på hjemmesider, satte løbesedler op relevante steder osv. Der
tilmeldte sig mere end 100 til mødet. EL-Forbundet,
vores kommende naboer, stillede gratis deres lokaler
til rådighed. Det var dejligt at møde så mange interesserede mennesker, men også nedslående både for os
og for deltagerne, at vi kun havde 26 lejligheder at
tilbyde. Derfor lovede vi at afholde endnu et møde
senere for folk, der selv ville gå i gang med nye projekter.
72 enlige/par søgte optagelse, og det var meget, meget
svært at vælge. Efter grundig personlig forberedelse
brugte vi en aften og den følgende dag til at gennemgå,
diskutere og beslutte, og vi kunne godt have brugt en
dag mere. Nogle kriterier:
- Aldersspredning. Over halvdelen af ansøgerne
var under 65 år. Vi endte med et aldersgennem-

snit på lidt over 65 år, men højeste alder er desværre kun 75 år.
- Kun 16 % af ansøgerne var mænd, så for at skabe
en rimelig mandegruppe, blev mændene i nogen
grad favoriserede. Lidt under 1/3 af de optagne er
mænd.
- Ansøgernes ønsker til størrelse af lejlighed skulle
der også tages stilling til.
Til det rent faktuelle kom så selvfølgeligt – og meget
væsentligt – de enkelte ansøgeres begrundelser for at
ville bo i Den 3. Revle. Fordi det var så svært, endte vi
derfor med at optage nogle suppleanter, idet der må
forventes et vist frafald hen ad vejen.

Forberedende studiekreds
De optagne har alle forpligtet sig i forhold til de 4
hovedprincipper samt at ville deltage i en forberedende
studiekreds over 6 gangs + et besøg i et bofællesskab.
Vi har netop afsluttet studiekredsen, og det var en
utrolig positiv og opløftende oplevelse at møde vore
nye fæller. Det er mange at lære at kende, og derfor
har alle bidraget med ½ side om sig selv til Den 3.
Revles Blå Bog, og den bliver flittigt brugt.
Else Hammerich, Center for Konfliktløsning, har fungeret som studiekredsleder. Hun har ført os igennem
mange øvelser for at lære hinanden at kende, og vi har
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stiftet bekendtskab med forskellige måder at samarbejde på og beslutte. For deltagerne har det også været
en proces, hvor de har prøvet efter hos sig selv, om
dette projekt er noget, de vil være en del af. Der har
ikke skullet tages beslutninger, men initiativgruppen
har selvfølgelig også redegjort for de beslutninger, der
allerede er taget, og hvilke der endnu står åbne for
diskussion og beslutning. Efter endt studiekreds har
man nu mulighed for at melde sig ind i foreningen
med ret til en bolig, og vi regner med, at der også efterhånden vil blive plads til de 6 suppleanter, for der
kan ske meget i folks liv i de kommende 2½ år.

Ingen dans på roser
For initiativgruppen har det været en udfordrende proces. Vi har startet noget, som ingen af os har prøvet
før, og der er mange meninger og holdninger, der skal
bøje sig mod hinanden. Vi har haft både skuffelser og
glæder, og heldigvis for processen kan vi godt lide
hinanden. Alligevel har der været perioder, hvor vi har
været under et stort tidspres, som vi ikke selv har været herre over, og det er bestemt ikke godt for en beslutningsproces. Derfor har vi også haft brug for hjælp
udefra, når det var svært for os at komme videre. Men
det er også helt i pagt med vore målsætninger. Konflikter er en naturlig del af livet, vi skal finde gode
veje til at håndtere konflikterne, så vi ikke svækkes,
men bliver stærkere af det. Vi er stor tak skyldig til
Center for Konfliktløsning og dets medarbejdere for
hjælp til studiekredsen, det kommende kursus i konfliktforståelse og for hjælp til gruppen.

Udadvendte aktiviteter
Der er så mange ting, vi glæder os til. En af tingene er
de udadvendte aktiviteter. Kvarteret har allerede budt
os velkomne. På baggrund af en artikel i lokalavisen
skrev ”vores” vejlaug uopfordret til Lokaludvalget og
til Borgerrepræsentationen og anbefalede projektet. De
så store muligheder i vores tanker om at bruge vores
fælleshus som en slags forsamlingshus for kvarteret,
hvor vi kan lave søndagscafé, sproggrupper, huse
mødregrupper, lave gymnastik, debatmøder m.m.m.

Flere buffere i København
Det er en stor glæde for os, at vi tilsyneladende har
været murbrækkere for en ny udvikling i Københavns
Kommune. Kommende bogrupper får nu en meget
lettere gang igennem bureaukratiet. En proces fra foreløbig godkendelse til prækvalifikation til endelig beslutning, som for os har taget 16 måneder i alt, ser ud
til fremover at kunne klares på ½ år. Vi har været med
til at sætte fokus på det store behov for mere fællesskab i nybyggeriet og for oprettelse af bofællesskaber.
Nu er der tænkt nye boligformer ind i kommunens
udbud af almene boliger samt mulighed for at oprette
seniorbofællesskaber i både eksisterende og kommende byggeri. Og kommunen har arbejdet seriøst
med spørgsmålet om anvisningsretten, som viser, at
det nu er forstået også i København, hvad der er det
bærende i et bofællesskab.
Vi var aldrig kommet så vidt, hvis vi ikke havde taget
skeen i egen hånd. Kun ved ihærdigt samarbejde med
politikere i Borgerrepræsentationen er det lykkedes os
at bane vejen for, at der kunne bygges seniorbofællesskaber, og så vi selv kunne få opfyldt drømmen om at
flytte sammen i vores 3. alder og blive boende i den 4.
alder.

Nyt netværk
Der er lange ventelister til de mange bofællesskaber –
især de bynære. Skulle du, kære læser, være interesseret i denne boform, og du er over de 65 år, så har du
ikke mange chancer. Fællesskaber sander til, hvis alle
bliver rigtig gamle samtidig, derfor ønsker alle en stor
aldersspredning. Så du må tage skeen i egen hånd. Det
er også derfor, vi har givet en hjælpende hånd til bl.a.
de mange, vi var nødt til at give afslag til. Ved et møde
i november med godt 80 deltagere blev der taget initiativ til et netværk og til nye projekter. Så bare på
med vanten!

Foto: Gerd Gottlieb
Karen Henriksen (i midten) sammen med andre af de kommende beboere i Den 3. Revle ved møde 21.11.14 i den forberedende studiekreds

Karen Henriksen er pensioneret lærer og aktiv i Human Rights March. Som medinitiativtager til Den 3.
Revle er hun parat til at besvare yderligere spørgsmål
om projektet på: den3.revle@gmail.com
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Kort Nyt
Af Tove Krag

havde brugt tid og energi på at forhindre, at sådan en
udtalelse skulle vedtages. Det var et chok for mig.“
Udenrigsministeriets magasin Udvikling august/september 2014. Læs hele artiklen om Phumzile MlamboNgcuka på www.udvikling.dk

Verdens flygtningesituation
Aktuelt er 51,2 millioner mennesker rundt om i verden
på flugt ifølge NRC, Norwegian Refugee Council,
som giver følgende overblik over situationen:
Lande med flest flygtninge
Jordan 2,7 millioner
Palæstina 2,0 millioner
Pakistan 1,6 millioner
Libanon 1,3 millioner
Iran 0,9 millioner
De 10 lande, hvor flest er drevet på flugt
Syrien 9 millioner
Colombia 6,1 millioner
Palæstina 5,3 millioner
DR Congo 3,5 millioner
Nigeria 3,4 millioner
Afghanistan 3,3 millioner
Sudan 3,1 millioner
Somalia 2,6 millioner
Irak 2,5 millioner
Den Centralafrikanske Republik 1,2 millioner
Flest flygtninge i forhold til befolkning
Palæstina 46,4 %
Jordan 37,2 %
Libanon 27,2 %
Nauru (østat i Mikronesien) 5,3 %
Tchad 3,4 %
NRC og Kristeligt Dagblad 19.12.14

Kultur må aldrig blive en undskyldning
Phumzile Mlambo-Ngcuka, direktør for UN Women
med hovedkontor i FN-byen i Nordhavn, har nu siddet
et år i chefstolen, og hun må konstatere, at kvinders
rettigheder verden over er under pres, og at hun fortsat
har en stor opgave foran sig.
FN’s særorganisation UN Women skal fremme ligestilling og kvinders rettigheder på et tidspunkt, hvor
området møder kraftig modstand. „Vi vidste, at vi ikke
havde vundet på alle fronter, men vi havde ikke forventet et decideret tilbageskridt på dette område. Det
er kommet bag på mig, i hvor høj grad religion og
kultur igen bruges til at undertrykke kvinder, og hvor
meget magt religiøse og konservative grupper har fået
i de seneste år,“ siger Phumzile Mlambo-Ngcuka og
henviser til sidste års FN-konference om vold mod
kvinder, hvor det var svært at blive enige om en fælles
udtalelse.
„Tænk, at man skulle møde en forsamling, som bestod af de klogeste og bedst uddannede fra hvert land,
og så kunne vi ikke blive enige om, at vold mod kvinder
burde ophøre. Ja, der var endda nogle grupper, som

Phumzile Mlambo-Ngcuka har siden august 2013 været direktør for UN Women, FN’s særorganisation forkvinder, som
Danmark i 2013 støttede med 66 millioner kroner

To milliarder af verdens befolkning er fejlernærede
Ud af verdens befolkning på lidt over 7 milliarder
mennesker får omkring to milliarder ikke tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler, hvilket er lig med
fejlernæring. Det fremgår af Det Globale Sultindeks,
som udsendes af Det Internationale Forskningsinstitut
vedrørende Fødevarepolitik, IFPRI, samt to beslægtede organisationer, som kalder fænomenet for „den
skjulte sult“, idet det ofte er vanskeligt at påvise den.
Fejlernæring svækker immunsystemet og hæmmer
den fysiske og intellektuelle udvikling. Fejlernæring
kan i værste fald medføre døden. Hertil kommer de
afledte negative virkninger: Mennesker, som kronisk
får en mangelfuld kost, er ikke i stand til at yde et
fuldt bidrag til samfundsøkonomien, fastslår IPFRI.
Indekset er baseret på en undersøgelse af fejlernæring i befolkningerne i 120 udviklingslande og mellemindkomstlande og desuden indgår hyppigheden af
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undervægt og dødsfald blandt børn under fem år.
IFPRI-undersøgelsen viser også, at flere end 800
millioner mennesker på kloden er kronisk underernærede, idet de simpelthen ikke får nok mad.
Udvikling, udgivet af Danida, Dec/Jan 2014

Også problemer med underernæring i forbindelse med flygtninge i Afghanistan
175 millioner kroner manglede WFP, World Food Programme, som er FN’s Fødevareprogram, i oktober
måned for at kunne udlevere mad til omkring 1 million
afghanere, hvoraf størsteparten er internt fordrevne.
Konsekvensen heraf er, at en dagsration skæres ned
fra 2.100 til 1.500 kalorier.
www.wfp.org og Politiken 15.10.14

Et apropos til Udlændingestyrelsens omdiskuterede rapport november 2014 om Eritrea
Af Amnesty Internationals rapport om forholdene i
Eritrea fra maj 2013 fremgår, at der på det tidspunkt
var mindst 10.000 politiske fanger i landets fængsler,
hvor de afsoner „under forfærdelige forhold.“ „Kritikere af regimet, journalister og medlemmer af andre
trosretninger end de fire religioner, som styret anerkender, risikerer at blive anholdt uden at blive tiltalt,“
hedder det i rapporten, og det samme gælder personer,
som forsøger illegalt at slippe ud af landet.
Se www.amnesty.dk

Tillykke til Michala Clante Bendixen, Refugees
Welcome, som er første modtager af årets
nyoprettede menneskerettighedspris
Prisen, som er indstiftet af Rådet for Menneskerettigheder, blev overrakt til Michala Bendixen den 10. oktober, FN’s menneskerettighedsdag, ved et arrangement på Institut for Menneskerettigheder i København.
I sin velkomst sagde Therese Rytter, chefjurist og
fungerende formand for rådet, at prisen er indstiftet
blandt andet, fordi man i rådet gerne vil være med til
at anerkende den indsats, som civilsamfundet gør for
at virkeliggøre menneskerettighederne i Danmark.
Nina Boel, formand for prisjuryen sagde i sin tale til
prismodtageren blandt andet, at begrundelsen for at
vælge Michala Clante Bendixen er, at hun i de seneste
år på frivillig basis har brugt noget, der svarer til en
halvtidsstilling på frivilligt og ulønnet at besøge, støtte
og rådgive flygtninge, som har søgt asyl i Danmark.
„Michala Bendixens pen er skarp, hendes nysgerrighed er stor, og hendes respekt for flygtninge er enorm.
Hun er dedikeret og forekommer mig utrættelig. Det
siger meget om Michala Bendixens mod, integritet og
medmenneskelighed, at hun valgte at kaste sig ud i
kampen for flygtninges rettigheder i en tid, hvor
stærke politiske vinde blæste i den modsatte retning.
… Danmark har brug for modige personer, som tør gå
mod den folkelige opinion. Folk, der som Michala
Bendixen kæmper for at genskabe respekten for nogle
af landets mest udsatte og sårbare menneskers rettigheder. „
Netavisen Sameksistens 10.12.14

Folkekirkens Nødhjælp får nu en kvinde i
spidsen

Den svensk-eritreanske journalist Dawit Isaak har siddet
fængslet i Eritrea i over tretten år uden forudgående rettergang. I 2011 blev han tildelt The Golden Pen of Freedom,
den internationale pressefrihedspris, og fra Sveriges side er
der gennem alle årene forsøgt dialog med styret i Eritrea for
at få ham frigivet. Her står ærkebiskop Desmond Tutu som
støtte for Befri Dawit Isaak Kampagnen, se ww.freedawit.com

Folkekirkens Nødhjælps nye generalsekretær, Birgitte
Qvist-Sørensen, bliver første kvinde på posten. Siden
2010 har hun været ansat som international chef i organisationen, og på spørgsmålet „Du er den første
kvinde på posten. Hvilken betydning tror du, det vil
få? Kan du noget, som dine mandlige forgængere ikke
har kunnet?“, svarer hun:
„Det er først og fremmest et godt signal. Ngo-verdenen er meget domineret af mandlige ledere. Når jeg
har været ude som international chef for Folkekirkens
Nødhjælp, tror vores partnere eller de mandsdominerede regeringer altid, at det er en af mændene, der er
chef. Nu kan jeg vise kvinderne i de lande, at man godt
kan blive chef som kvinde. Så det er rigtigt godt som
rollemodel. Derudover ved jeg ikke, om det gør nogen
forskel.“
Kristeligt Dagblad 16.12.14

Børnebørn for Asyl
Ved søndagsdemonstrationen foran asylcenter Sandholm søndag den 23. november fortalte 3 repræsentan-
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ter for den nystartede bevægelse Børnebørn for Asyl
om deres projekt.
På nuværende tidspunkt består styregruppen af 10
unge, som kommer fra Østerbro, og som har kendt
hinanden siden skoletiden. Som børnebørn er de imponerede over deres bedsteforældres engagement og
indsats for at gøre Danmark til et mere medmenneskeligt land – „at strø frø,“ som de sagde.
Børnebørn for Asyl vil blandt andet gerne i gang
med en koordinerende indsats mellem de efterhånden
mange grupper, som arbejder for at forbedre kårene
for asylansøgere. Kontakt Børnebørn for Asyl på
asylt-nok@gmail.com.
Fra referat fra Bedsteforældre for Asyl, Sandholm,
23.11.14

Foto: Victoria Mercedes Colding
Fra Børnebørn for Asyls demonstration den 17.12.14 under
parolen ”IMOD regeringens asylstramninger – FOR
medmenneskelighed.” Demonstrationen startede på Blågårds Plads på Nørrebro med taler af Clara Daverkosen,
Børnebørn for Asyl, og Leif Bork Hansen, tidligere præst i
Lyngby og aktiv i Bedsteforældre for Asyl. Derefter gik man
i fakkeltog til Nytorv, hvor der var taler af forfatteren Carsten Jensen og Mohamad Mhd, som selv er kommet til Danmark som flygtning fra Syrien. Som musikalsk indslag sang
deltagerne – med operasanger Mads Elung-Jensen som
forsanger – ”Lille bange land”, og Lizette fra bandet Fri
Galaxe sang en sang om den danske asylpolitik

Mød mig i kulden …
Det er navnet på et non-profit projekt, som gennem
tværkunstneriske aktiviteter sætter fokus på unge
hjemløses hverdag for at oplyse om og skabe solidaritet med den skjulte gruppe af unge hjemløse, hvis antal er markant stigende i Danmark netop nu.
På hjemmesiden www.mmik.dk kan man – ud over
at læse om projektet og aktiviteterne – også se en dokumentarfilm fra 2014 om livet som hjemløs.
Hjemløseavisen Hus Forbi december 2014

Og lidt tal på situationen
Antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år er næsten fordoblet: Fra 633 til 1.138 i perioden 2009 –
2013.

Antallet af fattige er ifølge regeringens eget
ekspertudvalg steget med 260 % på 11 år: Fra 16.200
personer i 1999 til 42.200 personer i 2010, idet en enlig
regnes som fattig, hvis vedkommende har en disponibel indkomst efter skat på under 103.200 kr. om året.
Den største gruppe fattige er kontanthjælpsmodtagere, som udgør 12.400 personer. Den næststørste
gruppe er selvstændige, som udgør 4.300 personer.
Frelsens Hærs julehjælp er steget fra 3.906 familier
i 2000 til 8.300 i 2014. Alene i København er stigningen gået fra 1.060 familier i 2000 til 2.900 i 2014.
Fra www.frelsenshaer.dk samt netmagasinet
www.1magasin.dk

Der var ikke plads i herberget … En henvendelse stilet til justitsministeren i forbindelse med
december måneds tvangsdeportationer
„I ly af den almindelige julestemning og danskernes
kollektive forbrugsorgie sender man nu stribevis af
afghanere tilbage til en usikker og farlig tilværelse i
Afghanistan.
Den 3. december forsøgte man således under stort
politiopbud at sende en ung mand og hans mindreårige
bror ud. Den unge mand er nok født i Afghanistan,
men hans forældre flygtede i hans tidlige barndom til
Iran, hvor hans yngre bror er født i en flygtningelejr.
Ingen af dem kender således det land, hvor man forsøgte at deportere dem til og har intet netværk der.
Heldigvis nægtede luftkaptajnen at medtage dem på
grund af deres modstand og de øvrige passagerers
uro. Men de står stadig til udsendelse.
Den 7. december tvangsudviste man en familie med
fem børn, hvoraf det ene en ung pige, som for et år
siden forsøgte selvmord sammen med nogle jævnaldrende veninder. Familien blev ført til flyet under bevogtning af 13 – 14 betjente og ledsaget i flyet af civilklædte betjente. Rejsen foregik under nedværdigende
omstændigheder, hvor de endda blev ledsaget af betjente helt ud på de små toiletter. Efter Asylrets oplysninger lever familien nu på gaden i Afghanistan i vinterkulden. Det er en hel speciel måde man her tilgodeser børnenes tarv på.
Bedsteforældre for Asyl protesterer på det alvorligste over disse krænkelser af helt elementære menneskelige forhold – og efter regeringens planer vil det
åbenbart kun blive mere umenneskeligt. Det er rystende, hvad retsstaten Danmark må lægge navn til,
også under denne regering.
Vi håber, at justitsministeren vil bruge julefreden til
også at tænke over, om sådanne forhold er værdige i et
civiliseret samfund.“
På vegne af Bedsteforældre for Asyl – Ingeborg og
Jørgen Gimbel, den 16. december 2014

Tanker i øvrigt om et lands gæstfrihed
„Mens vi sad på sivtæpperne udenfor og ventede på, at
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risen skulle koge færdig, sagde jeg til Abou, at det var
kønt at se, sådan som den gamle tog imod de fremmede.
Det gør man i ørkenen, sagde Abou, – de har en
dagtur tilbage, før de er hjemme i deres landsby. Inviterer I ikke rejsende til at spise og overnatte, når de
mangler et sted at være?
Ikke alle rejsende, sagde jeg, – og som regel inviterer man kun nogen til at spise og overnatte, hvis man
selv har foreslået det et stykke tid i forvejen.
Han brummede og vidste ikke, hvad han skulle sige.
Som så mange afrikanere forstod han ikke, hvad det er
for traditioner, vi i den rige verden har, når det gælder
gæstfrihed, og han forstod endnu mindre, hvad det er
for traditioner, vi har, når det gælder mangel på gæstfrihed. Jeg kunne aldrig forklare ham det, og jeg kunne
heller ikke fremstille mig selv som bedre og mere indstillet på gæster end de fleste danskere. Det forblev et
uafklaret område imellem os.“
Jette Drewsen i „Det inderste råstof – Beretning fra
en rejse til Det Blå Folk“, side 110, udkommet hos
Gyldendal i 2004

Lad os afslutte dette sidste nummer af fred &
frihed i dets nuværende form med at se 100 år
tilbage – til år 1915, fødselsåret for Women’s
International League for Peace and Freedom
I januar 1915 grundlagde amerikanske Jane Adams
sammen med andre kvinder The Women’s Peace
Party. Inspirationen kom fra de europæiske stemmeretsforkæmpere, og partiet blev forløberen for den
amerikanske sektion af kvindefredsligaen.
Kvinderne enedes om at holde en international kvindefredskongres i Haag til erstatning for en international stemmeretskonference i Berlin, som havde måttet
aflyses på grund af krigsudbruddet. I stedet enedes
man om at indkalde til først en forberedende konference, som blev afholdt i Haag i februar 1915, hvorefter der udsendtes invitationer til selve den store kvindekonference i april 1915 til kvindeorganisationer verden
over.
Invitationen lød: „Fra mange Lande har vi faaet
Opfordring til at sammenkalde til en international
Kvindekongres for at diskutere, hvad Verdens Kvinder
kan eller bør gøre i anledning af de frygtelige Tider, vi
nu gennemlever.
Vi hollandske Kvinder, som lever i et neutralt Land
– let tilgængeligt for Kvinder fra andre Lande – har
derfor paataget os det Ansvar at sammenkalde en
saadan international Kvindekongres. Vi synes, det i
høj Grad tiltrænges, at Kvinder – i en Tid, hvor der
findes saa meget Had mellem Folkene – viser, at vi
kan opretholde vor Solidaritet og gensidige Venskab.
Kvinder venter paa at mødes. Verden venter paa deres
Bidrag til Løsningen af Dagens store Problem!

Kvinder! Hvilken Nationalitet, hvilket Parti I tilhører! Eders Nærværelse vil være af stor Betydning. Jo
større det Antal, der deltager i Kongressen, jo stærkere
deres Indflydelse. Eders Nærværelse vil vise, at ogsaa
I ønsker at nedlægge Eders Protest mod denne frygtelige Krig og at I ønsker at hjælpe til at forhindre en
Gentagelse i Fremtiden. Lad os ikke kalde forgæves
paa Eder!“
Fra Holger Terps materiale om Kvindefredsligaens
historie, se www.kvindefredsliga.dk
Således lød opfordringen for 100 år siden til verdens
kvinder. Parolen blev genfødt i kvindebevægelsens
„Sammen er vi stærke!“ i 70’erne og 80’erne – og er
også værd at tage frem nu, hvor Danmark for femte
gang siden år 2000 fører sig frem som krigsførende
nation.
Lad os med et blik på den aktuelle verdenssituation
afslutte med en opfordring til at stå sammen om følgende erklæring fra punkt 1 i det arbejdsprogram, som
blev vedtaget på kongressen i Haag april 1915:
„Vi Kvinder, forsamlede til international Kongres,
protesterer imod Krigsvanviddet og Krigsrædslerne,
der medfører en hensynsløs Ofring af Menneskeliv og
Ødelæggelse af meget af det, som Humaniteten har
været Aarhundreder om at bygge op.“

Tillykke til WILPF –
med en stor tak til vores
mange stærke og modige
formødre
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Afsender: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed Vesterbrogade 10,2. 1620 København V

Kalender
21. januar kl. 19 Filippinske kvinder på arbejde i Danmark
Foredrag ved journalist og historiker Nina Trige Andersen. Resen Sognehus, Skive.
Arr.: Kvindefredsligaens Skivekreds
31. januar kl. 11 – 16 Asylansøgere i Danmark – behov for forbedringer?
Et informationsmøde om asyl – politik og virkelighed. Kosmopol, Fiolstræde 44. Arr.:
FN-forbundet m.fl. Deltagelse gratis. Tilmelding asylfokus@gmail.com
19. februar kl. 16.30 Generalforsamling og foredrag i Kvindefredsligaens Skivekreds. Efter generalforsamlingen spisning kl. 18 (tilmelding på 23315971).
Kl. 19 foredrag ved journalist og mag.art. i socialantropologi Lis Garval: Er kvinder og
ligestilling på vej ud af dansk udviklingsbistand? Resen Sognehus, Skive
8. marts kl. 14 – 17 Kvindernes internationale Kampdag
Tema: Voldsramte kvinder. Oplæg ved leder af Holsterbro Krisecenter, Karin Houmann.
Skive Bibliotek. Arr.: Kvindefredsligaens Skivekreds i samarbejde med Kultur på
Tværs og Skive Bibliotek
8. marts Kvindernes internationale Kampdag. Kvindefredsligaen er medarrangør
af 8. marts-initiativets demonstration i København. Se www.8marts.dk
14. marts Kvindefredsligaens landsmøde. Se www.kvindefredsliga.dk
8. april. International romadag, hold øje med aktiviteter på www.kvindefredsliga.dk
11. april kl. 12 – 16 Kvindestemmer 2015. i Jazzhouse, Niels Hemmingsensgade
10, København Se www.kvinderimusik.dk
22. – 25. april WILPFs kongres i Haag
26. – 29. april WILPFs 100-års fødselsdagskonference i Haag
Se www.womenstopwar.org
28. april Kvindefredsligaens 100 års fødselsdag
Maj Åbning af Kvindemuseets udstilling om WILPF 1915 – 2015 med nedslag i den
danske Kvindefredsligas historie. Se www.kvindefredsliga.dk og www.kvindemuseet.dk
5. juni 100-årsdagen for danske kvinders valgret, optog i København og Århus, se
www.danskkvindesamfund.dk og www.kvindemuseet.dk
11. – 14. juni Folkemødet i Allinge
20. juni FN’s internationale flygtningedag. Kvinder i Sort, København står kl. 13 –
14 i tavs manifestation sammen med kvinder fra de sjællandske asylcentre. Sted se
www.kvinderisort.dk
Kvinder i Sort demonstrerer den første fredag i måneden klokken 15.00 – 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
ww.bedsteforaeldreforasyl.dk

