
Nyhedsbrev fra Kvindefredsligaen juli 2015
Kære medlemmer – vi mangler vores blad fred & frihed, det kan vi kun være enige om!
For alligevel at give indblik i, hvad vi har beskæftiget os med her i foråret og forsommeren, udsender vi
dette nyhedsbrev med nedslag i de vigtigste begivenheder som et supplement til vores hjemmeside
www.kvindefredsliga.dk. Vi modtager i øvrigt gerne indlæg og artikler, som kan publiceres på hjemmesiden
som erstatning for vores blad!

28. april var det 100-årsdagen for stiftelsen i Haag af Women’s International League for Peace and
Freedom, WILPF, hvis danske sektion er Kvindefredsligaen, ligeledes grundlagt i 1915. 100-året er blevet
fejret såvel internationalt i Haag med kongres og efterfølgende konference som herhjemme, hvor Kvinde-
museet den 27. maj åbnede udstillingen „Fred – Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 1915 –
2015“ og hvor også Kvindefredsligaens Skive-kreds traditionen tro fejrede fødselsdagen på selve dagen
den 28. april.

Women’s Power to Stop War -  WILPF’s Internationale 100-
års kongres i Haag 22. – 25. april og efterfølgende konference
26. – 28. april 2015



WILPF’s
Verdenskongres
i Haag 2015
Nye mål for de næste 4 år

Kongressen i Haag  21 - 15 april fandt sted i
værdige rammer i Fredspaladset i Haag

Den nye internationale ledelse

Ledelsen forsøges valgt, så alle
verdensdele er repræsenteret.

Fra venstre til højre:
Kasserer Kerry McGovern, Australien
Vicepræsidenterne
Catia Cecilia Confortini USA og
Sameena Nazir, Pakistan
Præsident Kozue Akibayashi Japan
Vicepræsidenterne
Joy Onyesoh, Nigeria og
Margrethe Tingstad, Norge

Følgende lande var repræsenteret:
Albanien, Aotearoa (NZ), Australien, Bolivia, Cameroun, Den Demokratiske Republik Congo, Danmark,
England, Frankrig, Fransk Polynesien, Holland, Indien, Israel, Italien, Japan, Libanon, Mexico, Nepal,
Nigeria, Norge, Pakistan, Philipinerne, Palestina, Sverige, Spanien, Schweitz, Tyskland, USA

Kongressen er WILPF’s øverste myndighed, hvor der gøres status og nye mål sættes.
Programmet for perioden frem til næste kongres fastlægges, den nye ledelse vælges, udtalelser og resolu-
tioner vedtages.
I år, som er 100 året for WILPF’s fødsel, skulle  også et nyt Manifest vedtages. (Manifestet kommer i
oversættelse på hjemmesiden.)
Det overordnede politiske program bliver afstemt på forhånd, men med 29 forskelige lande, repræsenteret,
hvoraf nogle er involveret i konflikter med hinanden, bliver der diskussioner når vi kommer ned i detaljen,
hvad er vigtigst? Vi er som et minisamfund, og man kunne ønske at verdens konflikter, som på kongressen,
kunne løses ad dialogens vej. Nord/Syd, hvid/farvet, sprogbarrierer, alt dukker op, og løses.

Det internationale arbejdsprogram
Hovedpunkterne i programmet er, som de tidligere år, Menneskerettigheder, Nedrustning, Kvinder, fred og
sikkerhed, Crises Response Program og Miljø. Udkastet, som alle sektioner har haft tid til at sætte sig ind i,
blev vedtaget med nye tilføjelser om flygtninge- og migrationsproblemerne, der kraftigt er øget i kølvandet af
de nye krige og konflikter. Hele situationen med de mange bådflygtninge blev diskuteret og taget op som
programpunkt. Vi har endnu ikke fået det fulde godkendte program, men det kommer på hjemmesiden. Vi
har desværre ikke kapacitet til at oversætte de lange rapporter, kun hovedindholdet.
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Hver  del i programmet og i det administrative arbejde har en hovedansvarlig person/sektion:
- Permanent vedtægtskomite- Standing Constitution Committee - Lynette Lane, Australien
- Permanent økonomikomite- Standing Finance Committee - Inge Stemmler, Holland
- Permanent personalekomite- Standing Personnel Committee - Lorraine Mirham, UK
- Miljø-arbejdsgruppe, Environment Working Group - Edel Havin Buekes , Norge og Lorraine   Mirham. UK
- Mellemøsten-arbejdesgruppe, Middle East Working Group - Inge Stemmler, Holland
- Africa Regional Group - Annie Matundu Mbambi, DRC og Sylvie Ndongmo, Nigeria

Nye arbejdsgrupper
- Permanent organisationsudviklingsgruppe: Standing Committee on Organisational Development - Heidi
Meinholtz ,Convenor, Tyskland, CJ Minster, Tyskland
- 1325 Arbejdsgruppe - Abigail Ruane, USA
- Communicators' Network, som varetager kommunikationen sektionerne imellem, - Nina Hansen, Geneve
- Academic Network - Barbara Trojanowska, Geneve
- Young WILPF Network- Zala Zbogar, Storbrittanien

De overordnede områder i arbejdsprogrammet: Menneskerettigheder, Nedrustning, Kvinder, fred og
sikkerhed, Crises Response Program og Miljø udarbejdes af de involverede sektioner/personer og kontorer.
Mange af de nye tiltag i programmet, som for eks. arbejdet med flygtningespørgsmålet, kvinderne i det
arabiske forår, Syriens kvinder, var allerede igang, men skulle blot vedtages og skrives ind i programmet.

Menneskerettigheder
På nedenstående web-adresse findes det internationale program, med fokus på menneskerettigheder.
http://www.wilpfinternational.org/wp-content/uploads/2014/12/HR-Programme-Brochure-FINAL.pdf, og
opdateringer findes på www.peacewomen.org
Herhjemme vil vi fokusere på de herværende flygtninge og asylansøgere.

Nedrustning
Internationalt arbejdes på udryddelse af masseødelæggelsesvåben gennem at følge nedrustningskonfe-
rencerne i FN, ved at bruge WILPF’s ret til at konsultere regeringsrepræsentanterne og indgive statements.
Senest var det forhandling om forbud mod a-våben, hvor Danmark ikke selvstændigt stemte for, som de
andre nordiske lande, men stemte med EU. Der arbejdes også på afsløring af ulovlig våbenhanel og -trans-
port. Se opdateringer på: www.reachingcriticalwill.org
Her har vi i DK arbejdet sammen med FN Forbundet om våbentransport.

Kvinder fred og sikkerhed i krigs og konfliktområder
Projektet Peace Women, under ledelse af Maria Butler, arbejder fortsat med FN’s Nedrustningskommissions
Resolution 1325, specielt med at få kvinder med i beslutningsprocesserne i de konfliktramte lande.

Crisis and response programme: bedst oversat med Opfølgning på og behandlig af kriser
Dette program skal primært: Bringe kvinder sammen, så de kan dele deres erfaringer og derigennem udvikle
strategier til at organisere sig, så deres stemmer/meninger kommer med i debatter på alle niveauer.
MENA projektet (Middle East and North Africa) er en del af dette arbejde, og handler om støtte til kvin-
derne i middelhavslandene.

Miljø
Her fokuseres på militærets ødelægelse af miljøet verden over. Det gælder både under øvelser, (bl.a. i
Nordatlanten) i kampområderne og efter krigenes afslutning, hvor klyngebomber og også stadigvæk land-
miner, ligger ueksploderede og dræber og lemlæster masser af mennesker og lægger store landområder øde.

Resolutioner og udtalelser
Der vedtages på hver kongres en række resolutioner og udtalelser, der dels sendes til diverse regeringer/FN
og dels bruges som arbejdsgrundlag. Følgende resolutioner blev vedtaget:

Resolution on The Human Right to Health and Safe Food
Vi ønsker at FN og medlemsstaterne forbyder brug af pesticider som Round Up, glyphosate der, selv i små
doser, kan forårsage deformationer.



Kongresdeltagerne foran Fredspaladset.

Resolution on Girl Soldiers
Vi advokerer for, at pigesoldater dels kan opnå flygtningestatus, og at man anerkender at de som kvindelige
soldater har større udfordringer end mænd, som for eks. voldtægt. Vi kræver at FN og medlemslandene yder
støtte til kvindelige ex-soldater.

Resolution on Protecting democracy and the public interest from secret trade agreements
Vi ønsker beskyttelse mod hemmelige handelsaftaler. Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA), fri
handelsaftale mellem en række lande i Pacifik området, og TTIP, Transatlantic Trade and Investment
Partnership, som gør det muligt for multinationale selskaber at sagsøge lande ved særdomstole og kræve
økonomisk erstatning, hvis nye regler begrænser deres forventede profit.

Resolution on Yemen
Vi kræver øjeblikkelig våbenhvile og hurtig hjælp til genoprettelse af selvstyre i Jemen, samt
øjeblikkelig stop for våbenhandel med de lande som er indvolveret i bombninger af Jemen.

Resolution on Russia and Ukraine
Vi ønsker stop for våbenhandel med med alle involverede parter.

Resolution on Climate Change, Environmental Justice and Peace
Vi ønsker, at klimaflygtninge anerkendes, og at kvindelige eksperter er med i alle forhandlinger og beslutnin-
ger.

Resolution on Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East
Ud af de 12 lande I mellemøsten er Israel den eneste stat med a-våben. 67% af Jorden er a-våbenfri zone.
Vi ønsker Mellemøsten som a-våbenfri zone.

Resolution on Constitution of Nepal,
Stop vold mod kvinder, og straf til voldsmændene.

Resolution on Seeking Asylum is a Human Right
Vi udtrykker bekymring for Europas behandling af flygtninge.

Resolution on Sudan
Valget i Sudan 2015 var ugyldigt. Regeringen har boykottet Den Afrikanske Union og dermed udelukket
internationalt ledede dialoger. Vi udtrykker bekymring for, at valgsvindelen i Sudan skal smitte af på andre
afrikanske stater.

I anledning af 100-års fødselsdagen afsluttedes Kongressen med afsløringen af en buste af en af
WILPF’s hollandske grundlæggere, Aletta Jacobs. Den står nu og kan beses i Fredspaladset.
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Nogle af de mere konkrete idéer fra konferencen, som vi har sat
os for at arbejde videre med i den danske sektion, følger her:

- overveje i sektionen, hvordan der kan arbejdes med kontakten til politikere/regeringen, skubbe dem, lægge
pres på dem, hvilket ikke er blevet mindre aktuelt efter valget

- sende flere pressemeddelelser ud, forsøge at påvirke mediebilledet („Reclaim the ME in Media!“)

- definere en „feministisk udenrigspolitik“ og arbejde for og med den - den europæiske WILPF-gruppe har
besluttet gå ind i dette arbejde og afstemme en holdning med Margot Wallström, Sveriges udenrigsminister,
der ved sin tiltrædelse den 3. oktober 2014 meldte ud, at hun i høj grad vil have „kvinder, fred og sikkerhed“
med i sit arbejde og i øvrigt føre en „feministisk udenrigspolitik“

- lobbyarbejde for Margot Wallström for at skaffe Sverige plads i Sikkerhedsrådet, samarbejde med den
svenske ligasektion, IKFF Sverige, om, hvor vi kan komme ind

 - fastholde fokus på den danske krigsdeltagelse

- fastholde fokus på, at pt. er der på verdensplan kun er kvinder med i 3 % af fredsforhandlingerne

- intensivere arbejdet for flygtninge og asylansøgere i Danmark

Ved den efterfølgende konference samledes , som i 1915, omkring 1.000 kvinder, som repræsenterede en
bred facet af kvindeorganisationer fra hele verden. Programmet omfattede blandt andet paneldiskussioner
med kvindelige Nobelpristagere, møder i arbejdsgrupper og workshops, regionale møder, film, udstillinger,
musik og en markedsplads.

Den store kongressal

Her er der åbent for alle medlemmer til aktivt at være med i arbejdet og til at videreudvikle
idéer. Kontakt Tove Krag på 21669445 eller Ida Harsløf på 20420995.
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– en udstilling på Kvindemuseet,
Domkirkeplads i Århus,
27. maj – 30. december 2015

Den både spændende og udstillingsmæssigt
nyskabende udstilling kan ses på Kvindemuseet året
ud.

Læs Ida Harsløfs tale ved udstillingsåbningen på
www.kvindefredsliga.dk og se mere om udstillingen
på www.kvindemuseet.dk/dk/oplev/udstillingen/
2015/maj/fred/

„Fred – Kvindernes Internationale Liga
for Fred og Frihed 1915 – 2015“

Kvinder i Sort fra København og Skive demonstrerer på Lille Torv i Århus 27. maj
i forbindelse med åbningen af udstillingen på Kvindemuseet (se også løbesedlen fra 27.5.15)

Foto: Gerd Gottlieb



   Kvinder i Sort

er et internationalt fredsnetværk af kvinder mod krig, militarisme og terrorisme. Netværket har dybe
historiske rødder i flere kontinenter og i flere former for kvindeorganisering, dybest i Women’s
International League for Peace and Freedom, stiftet i Haag i 1915, hvis danske sektion er Kvinder-
nes Internationale Liga for Fred og Frihed, ligeledes stiftet 1915.
I Danmark er der Kvinder i Sort-gruppe i København og Skive.
Når vi i dag står i tavs demonstration her i Århus, er det både for at vise vores demonstrationsform
med et aktuelt emne belyst ved en flyer og for at gøre opmærksom på udstillingen FRED – Kvinder-
nes Internationale Lige for Fred og Frihed 1915 – 2015, som i dag åbner på Kvindemuseet, hvor
den vil kunne ses året ud.
I Danmark startede Kvinder i Sort-manifestationerne i september 1998 på initiativ af Kvindefreds-
ligaen. Kvinder i Sort i København demonstrerer hver første fredag i måneden, se
www.kvinderisort.dk . For information om demonstrationer med Kvinder i Sort i Skive, se nedenstå-
ende.
Se næste dato og sted på www.kvinderisort.dk eller på Facebook.
Kontakter i København: Mathilda Feldthaus, mathilda@feldthaus.dk, 4870 8384 / 2861 0729 og
Gerd Gottlieb, gerdg@mail.dk, 4541 4384 / 2094 8744, i Skive Solvejg Sieg Sørensen,
sieg.moerch@gmail.com, 9759 7160/2331 5971.

www.kvinderisort.dk
www.womeninblack.org

                                                         www.kvindefredsliga.dk

KVINDER I SORT

Krig avler terror
Styrk FN
Kvinder med i fredsprocessen
Siden 2. oktober 2014 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 voldtæg-
ter og andre former for modbydelige krænkelser ofre i denne udvikling.
Både Assad-regimet og IS må og skal stoppes nu. 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, Århus, 27. maj 2015
* www.aina.org/news/ den 23.8.2014



Grundlovsoptog i København den 5. juni 2015

Det blev et festligt optog i lige så strid modvind som kampen for
kvinders ligeret er, og har været.
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 Vi var 10.000 kvinder  i optoget fra Grønningen til slotsgården foran  Christiansborg, hvor forkvinden for dansk
Kvindesamdfund, Lisa Holmfjord, og Dronning Margrethe holdt både historiske og humoristiske taler.

Ud over de unge kvinder klædt i
hvidt med røde bånd, der, som i
1915, førte an i optoget, var
mange af de øvrige deltagere
klædt ud i dragter fra  „næsten“
1915

Den 5. juni, Danmarks Grundlovsdag, deltog både Kvinder i Sort og Kvindefredsligaen i det store
optog i anledning af 100 året for kvinder valgret.

Der var blæst og trængsel i
slotsgården under talerne
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Folkemødet i Allinge 11. – 14. juni

Kvinder i Sort stillede op på Cirkuspladsen i Allinge ved de politiske partiers taler på hovedscenen

FN’s verdensflygtningedag den 20. juni
For 9. år i træk stillede Kvinder i Sort op i København sammen med kvinder fra asylcentrene med en
løbeseddel med flg. tekst:

„I dag, den 20. juni, er det FN’s Verdensdag for Flygtninge. I den anledning demonstrerer danske kvinder
og kvinder fra asylcenter Kongelunden i fællesskab for asyl til de afviste asylansøgere, som fortsat ikke kan
tilbagesendes, og som har årelange ophold i asylcentrene bag sig.
I 2013* havde 727 afviste asylansøgere – hvoraf adskillige er børn - siddet i centrene imellem 3 og 15 år.
De har været gidsler for såvel VK-regeringens som for SR-regeringens stramme asylpolitik.  29 af dem
havde i 2013 siddet fast i det danske asylsystem i 15 år eller mere.
De har ikke kunnet tvangsudsendes i løbet af de mange år på grund af situationen i deres hjemlande, og de
får stadig ikke fast ophold i Danmark. De sidder fastlåst i en elendig situation. Deres liv smuldrer rent
bogstaveligt i et „Asylcenter Limbo“ her i Danmark.
De har alle lidt alvorlig psykisk og fysisk overlast under de lange ophold i asylsystemet. Dette gælder ikke
mindst kvinderne, som ofte har sværest ved at bryde isolationen i livet i centrene.
Vi markerer FN’s Verdensdag for Flygtninge med krav om reel beskyttelse af flygtninge i Danmark ifølge
de internationale flygtningekonventioner, og vi kræver amnesti til de asylansøgere, som i mere end 3 år har
siddet som gidsler i det danske asylsystem.
Disse menneskers skæbne er vores ansvar. De skal have opholdstilladelse! Kun derved kan de måske
endnu nå at få et menneskeværdigt liv.
Kvinder i Sort, København, 20. juni 2015
*Iflg. statistiske oplysninger fra ministeriet ultimo marts 2013. Siden 2013 har det ikke været muligt at få nye tal for
opholdstiderne fra ministeriet.“

København den 29.7.15
For Kvindefredsligaen
Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag

Løbesedlen, som blev uddelt i 1000 eksemplarer i Allinge, havde samme tema som i Århus:
Krig avler terror - Styrk FN - Kvinder med i fredsprocessen
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