
Nyhedsbrev fra Kvindefredsligaen februar 2016
Nyhedsbrevet, som dækker perioden fra juli 2015 til årsskiftet, er en orientering til medlemmerne om, hvad
vi har beskæftiget os med i Kvindefredsligaen det seneste halve år, dvs. siden vi sidst udsendte et nyhedsbrev.
Hvad angår synlighed og kommunikation har Ida Harsløf arbejdet med en opdatering af både layout og
indhold på vores hjemmeside www.kvindefredsliga.dk, og nyt er det også, at Kvindefredsligaen er kommet på
Facebook.
Vores Facebookprofil bestyres af Nanna Albæk Thomsen, og er man ikke selv på facebook, modtager Nana
Albæk Thomsen gerne input, på adressen: nanathomsen1234@hotmail.com.

Isa Romby bestyrer vores twitter og modtager input på: isarombynielsen@gmail.com. Begge dele findes på
hjemmesiden

Tidsskriftet fred & frihed, som jo ikke længere udkommer, forsøger vi at videreføre i mindre målestok med
indlæg og artikler på hjemmesiden. Her findes nu også et „Kort Nyt“, som Tove Krag står for.
Kort Nyt kan findes via ikonet på forsiden af hjemmesiden.

Foto: Mette Kramer Kristensen

Ovenstående billede er fra klimamarchen i København lørdag den 29. november 2015, den globale aktionsdag
for klimaet i forbindelse med starten på klimatopmødet COP21 i Paris.  Kvindefredsligaen deltog med banner
og Kvinder i Sort med hovedbanner samt „Kvinder for et bedre klima.“

På billedet fra demonstrationen ses Aase Swane, mangeårigt aktivt medlem af Kvindefredsligaens hovedstyrelse og af
Københavnskredsen. Hune deltog med barnebarn og hund i cykelrickshaw – lånt hos „Cykling uden Alder“ –  og kørt af hendes datter,
Julie Swane.



Udstillingen „FRED“ på Kvindemuseet i anledning
af vores 100-års fødselsdag, blev vist 27.5 til 31.12
15.
Udstillingen var en  succes og har været velbe-
søgt.
Den var sat op som både informativ, med under-
tekster på både dansk og engelsk, og som
Kunsthalle“ med alle papirer og artefakter i glas
og ramme, hvilket gjorde udstillingen meget smuk.
Se yderlige fotos på www.kvindefredsliga.dk

Kvindemuseet i Århus. Vi takker museumsleder Bodil Olesen for et
inspirerende samarbejde

Kvindefredsligaen i 100 år

De stiftende kvinder med Clara Tybjerg yderts tv.

Øverste række midt. forkvinde Else Zeuten modtages i 1949  af
FN’s første generalsekretær Trygve Lie.
Nerderste række th. Nordisk Forum i Malmø 2014

Fotos: Tove Krag og Ida Harsløf

Tre plakater fra hver deres periode: 1947 med tydelige referencer til den nyligt overståede krig, „Stem kvinder ind på Rigsdagen“  må være fra
perioden fra 1947 til 1953, hvor man skiftede fra Rigsdag til Folketing, og den sidste fra midt i 70’erne da vi, i ligestillingens navn, smed
„Kvindernes“ i „Ligaens“ navn væk. Sidstnævnte er tegnet af Gerda Nystad, de andre kunstnere er ukendte.



(Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse, skærpelse af reglerne
om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtningenes opholdstilladelse
m.v.)

fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

I forbindelse med høring af lovforslag L 87 vil Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Dansk
Sektion af Women’s International League for Peace and Freedom, gøre opmærksom på, at forslagets punkt 2
om udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med beskyttelsesstatus vil krænke FN´s
Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed, som Danmark i øvrigt som første land i
verden udarbejdede en handlingsplan for efter vedtagelsen i FN i år 2000.

I følge det fremsatte forslag vil de flygtninge, som får ophold efter Udlændingelovens nye § 7. 3 først få
mulighed for at søge om familiesammenføring efter 3 års ophold i Danmark.
Dette vil – hvilket praksis viser - hurtigt kunne komme til at betyde op til 4 - 5 års ophold, inden denne mulig-
hed er en realitet, når sagsbehandlingstiden medregnes (i flg. Udlændingestyrelsen udmeldes pt. tid til første
interview til nyankomne asylansøgere i november 2016, dvs. der er op til 11 måneders ventetid på første
interview). Dette har bl.a. Institut for Menneskerettigheder allerede vurderet som værende i strid med retten
til et familieliv.

Fra Kvindefredsligaens side ønsker vi yderlige at gøre opmærksom på Danmarks ansvar ifølge
FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed.

Ifølge den officielle målsætning i den danske handlingsplan for resolution 1325 (Denmark’s National Action
Plan for Implementation of UN Security Resolution 1325 on Women, Peace and Security 2014 – 2019) har
den danske indsats fokus på resultater, og Danmarks væsentligste tiltag i 2014 – 19 skal blandt andet være

*  at sørge for, at kvinders og pigers specielle behov før, under og efter væbnede konflikter i højere grad
anerkendes, og at alle internationale operationer og humanitære indsatser skal omfatte et klart kønsperspektiv.
Vi må gå ud fra, at dette – ud over at omfatte syriske kvinder i nærområderne - også gælde for enlige
kvinder og børn, som søger asyl i Danmark?

*  at beskytte piger og kvinder mod vold, herunder kønsrelateret vold som voldtægt, tvangsægteskab og
andre seksuelle overgreb.

Hvad angår ensomkommende kvindelige asylansøgere, herunder kvinder med børn samt uledsagede mindre-
årige, er det et faktum – ifølge statistik fra Udlændingestyrelsen – at den midlertidige beskyttelsesstatus i §
7. 3, især tildeles denne gruppe: I efteråret 2015 var 40 % af modtagerne af midlertidig beskyttelsesstatus
ensomkommende kvinder og børn, uanset de kun udgør 18 % af den samlede ansøgergruppe, som fik asyl i
samme periode (Kilde: Asyltilladelser, Udlændingestyrelsen).
Kvinders mulighed for at søge familiesammenføring med tilbageblevne mænd/børn er dermed endnu ringere/
længere, da de med den midlertidige beskyttelsesstatus yderligere år for år skal igennem lange
sagsbehandlingsforløb i håb om at få fornyet ophold for endnu ét år.

Kvinder og børn som flygtninge og asylansøgere
På seneste hovedstyrelsesmøde var kommende arbejdsopgaver på dagsordenen, og der var enighed om, at
det må være en opgave for Kvindefredsligaen at have fokus på kvinder og børn som flygtninge og asyl-
ansøgere.  Nu er vi i gang med at indsamle faktuelt materiale, som vil komme på hjemmesiden, og desuden
nåede vi den 6.1.16 ind med nedenstående høringssvar til lovforslag L 87, skrevet med FN’s Sikkerhedsråds
Resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed som udgangspunkt:

Uopfordret høringssvar
til lovforslag L 87 af 10.12.2015 om ændring af Udlændingeloven



For de kvinder og børn, som i krigs- og konfliktzonerne (nærområderne) afventer deres mænds skæbne på
flugt mod sikkerhed, har lovforslaget også frygtelige konsekvenser: Der er fra såvel humanitære hjælpeorgani-
sationer som i medierne igen og igen fremlagt dokumentation for overgreb på både enlige kvinder og børn, her
ikke mindst seksuelle overgreb og tvangsægteskaber.

Den fremsatte lovændring om de (min.) 3 års ventetid på at kunne søge familiesammenføring får som konse-
kvens, at såfremt det lykkes en mand, hvis familie endnu er i overhængende fare i nærområderne, at nå frem
til at søge asyl i Danmark, vil der endnu være mindst 3 års ventetid for den sårbare tilbageblevne familie - 3
år med uvished og stor risiko for overgreb på såvel kvinderne som børnene.

Dette kan vi i Kvindefredsligaen kun læse som helt og aldeles i modstrid med de konkrete mål, som Danmark
har fremlagt for det internationale samfund med sin seneste handlingsplan for Resolution 1325 om Kvinder,
Fred og Sikkerhed.

København den 5. januar 2016

Med venlig hilsen
for Kvindernes Internationale Liga for Fred og Sikkerhed
Aase Albæk, Gerd Gottlieb, Ida Harsløf og Tove Krag
www.kvindefredsliga.dk

Efterfølgende bragte Politiken den 28. januar følgende indlæg af Gerd Gottlieb og Tove Krag på
vegne af Kvindefredsligaen:

Udlændingeloven og Danmarks ansvar som krigsførende land
Den 26.1. blev regeringens lovforslag (L87) om de nye stramninger i udlændingeloven vedtaget. I Kvindernes
Internationale Liga for Fred og Frihed må vi konstatere, at forslaget ikke på noget tidspunkt kom til at forhol-
der sig til Danmarks internationale ansvar som krigsførende land.

Danmark har forpligtet sig med sin handlingsplan for FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, Fred
og Sikkerhed til i væbnet konflikt at tage særlige hensyn til kvinder, idet kvinder er såvel særligt sårbare ofre
for krigens gru som resursepersoner i fredsforhandling og genopbygning.
Danmark har været i krig i Irak i mere end 1 år og er nu også stærkt på vej ind i Syrien. Ved udgangen af
2015 husede Irak iflg. UNHCR omkring en kvart million registrerede flygtninge. Det reelle tal er formentlig
langt større.

I lovforslaget til L87 behandles de enkelte punkter i relation til Danmarks internationale ansvar overfor Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN´ Børnekonvention. Men regeringens overvejelser i forhold
til Resolution 1325 manglede. Her tænkes specifikt på det punkt i lovforslaget, der omhandler retten til
familiesammenføring.

Ifølge L87 kan flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus først ansøge om familiesammenføring efter 3 års
ophold i Danmark. Dette gælder 20 % af de syriske flygtninge, men reelt bliver der tale om 4 – 5 års venten,
idet den „usynlige“ ventetid, nemlig sagsbehandlingstiden, kommer oveni. Politiet meddeler i øjeblikket de
nyankomne asylansøgere, at tidspunktet for deres indledende asylsamtale først kan forventes til november
2016. Hertil kommer fornyet sagsbehandlingstid efter de tre års ophold i forhold til ansøgningen om selve
familiesammenføringen.

At vente i 4 – 5 år i krigs- og konfliktzoner (nærområder) har frygtelige konsekvenser ikke mindst for kvinder
og børn. I den danske handlingsplan for Resolution 1325 for perioden 2014 – 2019 fastslås, at et af de væ-
sentligste tiltag skal være at „beskytte piger og kvinder mod vold, herunder kønsrelateret vold, tvangs-
ægteskab og andre seksuelle overgreb“.

Lovforslaget har simpelthen ikke forholdt sig til den udsatte situation for de kvinder og børn, som sidder i
venteposition i lejre i nærområderne. I Kvindefredsligaens optik er dette i direkte modstrid med de konkrete
mål, som Danmark har fremlagt for det internationale samfund med sin handlingsplan for Resolution 1325 om
Kvinder, Fred og Sikkerhed.



Vi har valgt at vise fotoet fra TV2 selv om det er uskarpt.

26. januar – på dagen for vedtagelse af de
inhumane stramninger i asyllovgivningen -
stod Bedsteforældre for Asyl
(www.bedsteforaeldreforasyl.dk) for en
demonstration på Nytorv i København.
Kvindefredsligaens banner var særdeles
synligt, også i det klip, som DR 1 viste i
nyhederne.
Anne Marie Helger var en uforlignelig
konferencier, og Ulla Sandbæk, aktiv i BfA’s
gruppe ved Center Sandholm, sluttede sit
indlæg med at citere flg. digt af Inger Chri-
stensen fra samlingen Logos/Handlingen, et
digt, som hun efterfølgende også, som
integrationaordfører for De Alternative,
citerede i Folketingssalen i forbindelse med
lovvedtagelsen:
 
Et samfund kan være så stenet
At alt er en eneste blok
Og indbyggermassen så benet
At livet er gået i chok
 
Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop

Protest mod
vedtagelsen af
lovforslag L87

En både barsk og humoristisk kommentar til „Smykkeloven“



UNSCR Resolution 1325 om „Kvinder fred og Sikkerhed“
Vi arbejder forsat med resolution 1325 både her og internationalt. Som man kan se i det uopfordrede hørings-
svar side 3 linker vi de kvinder som søger asyl i Danmark til de løfter i resolutionen om at støtte og hjælpe
kvinder i krigs og konfliktområder, som den danske regering har skrevet under på

Det er i år 15. år siden vi, med mange andre kvindeorganisationer, fik resolution 1325 vedtaget af FN’s
Sikkerhedsråd.

I oktober blev der gjort status og i den anledning holdt WILPF an række konferencer, foredrag og workshops
i FN-regi.

En af dem var arrangeret af WILPF’s afdeling  „Reaching Critical Will“ den 21.10 15. og hed „Arms Trade
Treaty, UN Programme of Action, and Gender-Based Violence“.
Her fortalte lederen af kvindefredsligaen i Colombia, Kathrine Ronderos, om de mængder våben, der efter 6
årtiers konflikt, nu findes i Colombia. Hun understregede hvor vigtigt det var at man i en efterkrigssituation
lagde vægt på både nedrustning og demobilisering.  Specielt for kvinderne er dette vigtigt, da alle undersøgel-
ser viser at jo flere våben der er i omløb, jo flere kvinder udsættes for vold og/eller dræbes.
Mødeleder ved denne konference var den danske Nedrustnings ambassadør Susanne R. Hækkerup.
Der er i det hele taget tæt samarbejde mellem WILPF kontoret i New York og den danske FN Mission.
Desværre kunne ingen fra den danske Kvindefredsliga deltage.

Fra højre til venstre: Katherine Ronderos, President af WILPF Colombia, Ambassadør Susanne R. Hækkerup (Danmark) og Ray
Acheson, Direktør for Reaching Critical Will. UNHQ, den 22. oktober 2015.

Læs om konferencerne på: http://www.peacewomen.org/e-news/october-and-beyond-shifting-gaze-government-and-un-femdefenders-
builders-peace og rapporter på: http://www.peacewomen.org

På hovedkonferencen mellem FN’s medlemslande viste en global gennemgang af arbejdet med R. 1325, i de
respektive lande, at det i år endelig ser ud som om der er sket fremskridt.
Hovedpunkterne var: Styrket forebyggelse og reduceret militarisme, finansiering af ligestillingstiltag og sikring
af meningsfuld deltagelse af det civile samfund. Det normative rammearbejde arbejde med kvinder fred og
sikkerhed var virkelig kommet langt.
Debatten i 15. året for starten havde det største antal deltagere og talere end nogensinde før i FN’s historie.
Der var to hele dage med udtalelser, samt 110 støtteudtalelser, en ny resolution 2242, co-sponsoreret af 75
stater, blev enstemmigt vedtaget. Det var første gang, siden oktober 2013, at Rådet vedtog en resolution om
kvinder, fred og sikkerhed. 
Som i tidligere beslutninger, opfordrede UNSCR 2242 generalsekretæren, De Forenede Nationers agenturer
og medlemsstaterne til at integrere kønsperspektivet i deres arbejde, at øge repræsentationen af kvinder på
alle beslutningsniveauer, og at inddrage kvinder i alle fredsprocesser, fra forebyggelse til forhandling, til
konflikt- og post-konfliktsituationer. 

Udfordringerne er nu: At tage fat i den ekstreme vold, i den meget begrænsede vilje til finansiel forpligtelse,
og det uforholdsmæssige store fokus på beskyttelse af kvinderne, frem for deres deltagelse i beslutnings-
processerne.



KVINDER I SORT

Krig avler terror
Krig skaber flygtninge
Kvinder med i fredsprocessen
Styrk FN

I dag, den 2. oktober, er det et år siden, at Danmark igen gik i krig i Mellem- østen.

Danmark deltager i øjeblikket med F16-kampfly i den amerikansk ledede
ope-ration mod Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien – uden om FN og i selskab med ekstremt kvindefjendske
stater som Qatar og Saudi Arabien. Koalitionen af krigsførende har på det seneste meldt ud, at man er parat
til at udvide krigen.

Det sker på trods af, at alle erfaringer viser, at vores krigsindsats i Afghani- stan og Libyen samt tidligere i
Irak ikke har bragt fred, men har efterladt de invol-verede lande i et tragisk kaos med øget spillerum for
ekstremistiske kræfter.

Krig skaber ikke fred. Krig avler vold og terror, og den danske krigsindsats vil kun mobilisere endnu flere
krigere til Islamisk Stat. Ikke mindst kvinder og pi-ger er med IS’ dokumenterede voldtægter og andre former
for modby- delige krænkelser ofre i denne udvikling.

Krig skaber – som vi selv er øjenvidner til det netop nu - også flygtninge, og ikke mindst kvinder og piger er
også her de allermest ubeskyttede og sårbare på de farlige flugtruter.

Både Assad-regimet og IS må og skal stoppes nu. Derfor stiller vi op i solidari-tet 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,
appelle
rer om hjælp – ikke ved militære midler udefra, men via en bredspektret ikke- voldelig indsats igennem FN.

Kvinder i Sort, København, 2. oktober 2015

Kvinder i sort har hele efteråret stået med følgende løbeseddel



Kvinde til Kvinde har sendt nyhedsbrev 2015 - 2016 ud. Vi har fået nogen respons men vil gerne have flere.
Vi overvejer at skifte fokus, med deron senere.
Nyhedsbrevet kan læses på hjemmesiden www.kvindefredsliga.dk

Kalender for vinter og forår 2016

3. – 5. marts Møde i Bruxelles for de europæiske WILPF-sektioner
PÅ dagsordenen er bl. a. flygtningesituationen i Europa

4. marts Kvinder i Sort demonstrerer kl. 15 – 15:30 på Gl. Torv i København, se www.kvinderisort.dk

8. marts

17. marts Soroptimisterne i Århus

1. april Kvinder i Sort demonstrerer kl. 15 – 15:30 på Dr. Louises Bro ved søerne i København, se
www.kvinderisort.dk

9. – 10. april Møde i Stockholm for de nordiske WILPF-sektioner

8- april International Roma-dag, hold øje med www.kvindefredsliga.dk for aktiviteter

16. april Kvindefredsligaens landsmøde

16. – 19. juni Folkemødet i Allinge, se www.kvindefredsliga.dk om eventuel deltagelse

20. juni FN’s verdensflygtningedag, Kvinder i Sort demonstrerer i København sammen med afviste kvindelige
asylansøgere, se nærmere om sted og tid på www.kvinderisort.dk

26. – 27. august Kulturmødet på Mors

Postkort


