
Nyhedsbrev fra
Kvindefredsligaen

maj 2017

Gå ind på vores hjemmeside
og følg med i hvad der sker
både nationalt og
internationalt!

Nyhedsbrevet, som dækker perioden fra april 2016 til maj 2017, er en orientering til medlem-
merne om, hvad vi har beskæftiget os med i Kvindefredsligaen, siden vi sidst udsendte et
nyhedsbrev for godt et år siden. De områder, vi arbejder med, kan også følges på vores
hjemmeside www.kvindefredsliga.dk, som løbende bliver opdateret og udbygget. Det samme
gælder facebookprofilen, som redigeres af Nana Albæk, mens Isa Romby Nielsen er aktiv på
twitter, så brugerne af disse sociale medier også løbende får information og billeder om
Kvindefredsligaens – og Kvinder i Sorts – aktiviteter.
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Kvindefredsligaen i
101 år
28. april 2016 blev 101-års dagen for
Kvindernes Internationale Liga for Fred
& Frihed fejret ved et åbent arrange-
ment i KVINFOs bibliotek i Køben-
havn.

På programmet var Jytte Nielsen,
forskningsbibliotekar ved KVINFO,
som fortalte om Kvindefredsligaens
historie og om starten på WILPF,
Women’s International League for
Peace and Freedom, i 1915, hvor 1200
kvinder fra hele Europa under 1. ver-
denskrig mødtes i Haag for at diskutere
muligheden for fred.

Derefter gav en kvinde fra Syrien,
Noura Bittar Søborg, os et indblik i, hvilke
konsekvenser moderne krigsførelse har. I 2011 flyttede hun selv fra et krigshærget Syrien til Danmark.

Nana Albæk og Isa Romby Nielsen, Young WILPF DK, som havde planlagt arrangementet, lagde efter-
følgende op til en diskussion om „Hvordan kan vi få ’fred’ tilbage på den politiske dagsorden – i Kvinde-
fredsligaen vil vi gerne udfordre diskursen om, at krig er den eneste løsning på verdens konflikter“.

Nana Albæk arrangerer Kvindefredsligaens fødselsdagsbord.

1. Maj-fest 2016 i Sydhavnen
Kvindefredsligaen delte "salgsbord" med KULU, Kvindernes U-Landsudvalg,
på Karens Minde Valby

En solfyldt 1. maj på Karens Minde

Foto:Tove
Krag

Foto: Tove krag
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Seminar om feministisk
udenrigspolitik

 I forbindelse med Kvinderådets store arrangement
Talk Town i København i maj 2016 arrangerede
Kvindefredsligaen - i samarbejde med KULU,
Kvindernes U-landsudvalg – den 20. maj en velbe-
søgt paneldebat i Fotografisk Center med over-
skriften Feministisk Udenrigspolitik - hvorfor det?

I 2014 lancerede Sverige, med udenrigsminister
Margot Wallström i front, som det første land i
verden en feministisk udenrigspolitik. En uden-
rigspolitik med det formål at styrke pigers og kvin-
ders rettigheder og repræsentation og adgang til
ressourcer på globalt plan. I en tid med stærke
antifeministiske strømninger blev det en vigtig
politisk markering, som fik global opmærksomhed.
Men hvad indebærer en feministisk udenrigspoli-
tik egentlig? Og hvilke erfaringer har Sverige
gjort, siden de lancerede strategien for halvandet
år siden?

Oplægsholdere var Janice Goodson Førde, for-
kvinde, KULU og Isa Romby Nielsen, Kvinde-
fredsligaen, Ulla Sandbæk, Alternativet. Trine
Pertou Mach var ordstyrer.

Fra venstre, Janice Goodson Førde, Isa Romby Nielsen
og Ulla Sandbæk

Fra FN’s Verdensfredsdag 21. september
2016

Kvindefredsligaen på „fredssejlads“ i Københavns Havn arrangeret af fredsministerium.dk .

Foto: Ida Harsløf

Foto: Ida Harsløf
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I forbindelse med IPB-kongressen mødtes de europæiske
WILPF sektioner for at diskutere -

International Peace Bureau
afholdt verdenskongres i
Berlin 30.9. - 3.10. 16

Kvindefredsligaen deltog
med workshoppen
The Refugee Crises is not
Gender Neutral

De tre oplægsholdere: Tove Krag, Ida Harsløf og fra
IKFF Norge Kari Ness

På baggrund af rapporten „Women Refugees at
Risk in Europe“ fra Nobel Peace Women, WILPF
og UNHCR belyste workshoppen flygtende piger
og kvinders særligt sårbare situation, og hvad
Kvindefredsligaen her i Danmark og globalt bidra-
ger med på flygtninge- og asylområdet.

Sonia McFarlan, Danmark YOUNG WILPF
deltog også og knyttede kontakt med andre
YOUNG-WILPF-ere fra Eurppa.

blandt andet konsekvensen af BREXIT og Euro-
pas fremtid.

Vi var 8 nationer repræsenteret på WILPF-mødet i Ber-
lin.

-
De nye mure er katastrofale for både flygtninge og
asylansøgere, og der var enighed om at styrke im-
plementeringen af UNSCR Resolution 1325 om
Kvinder, Fred og Sikkerhed i EU.

Der var ligeledes enighed om at takke nej til
samarbejde med NATO om Res. 1325.

WILPF arbejder videre med krisehåndtering.
Målet er yderligere at styrke den måde hvorpå
kvinder i civilsamfundet organiserer sig og direkte
deltager og videregiver faktuelle oplysninger, så
en tidlig advarsel under konflikter og i omstillings-

processer (det arabiske forår) når de relevante fora
på nationalt og internationalt plan.

Udtalelser fra Kvindefredsligaen
I forbindelse med Nordisk Råds møde i København
1. – 3.november 2016 sendte hver af de nordiske
sektioner i slutningen af oktober udtalelsen Nor-
den uden for Nato til deres respektive politikere i

rådet, ligesom udtalelsen blev sendt til præsidiet.
Der kom mildest talt få reaktioner på denne hen-
vendelse, men de nordiske sektioner arbejder
videre med udtalelsen.

Foto: Ida Harsløf
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NORDEN UDEN FOR NATO

De nordiske sektioner af Women’s Intenational League for Peace and Freedom, WILPF, i
Danmark, Finland, Norge og Sverige er imod NATO og ønsker, at et samlet Norden skal stå
uden for NATO. 
 WILPF er en af verdens ældste fredsorganisationer og blev stiftet i 1915. WILPF er imod
NATO, og udtaler i sit Manifest 2015, at:

„NATO er en stigende trussel, aggressiv og ekspansiv, rustet med kernevåben for at forsvare
medlemsstaternes interesser i et voksende geografisk perspektiv. NATO må afvikles,  i lighed
med alle militæralliancer og udenlandske baser“.
      
Norge og Danmark er medlemmer af NATO. Erfaringerne fra Norge og Danmark viser, at
medlemskab i NATO er uforeneligt med arbejde for fred, nedrustning og forbud mod atomvå-
ben.

NATO er en militær alliance og har deltaget i krige i en række lande, blandt andet
Afghanistan, Libyen og Syrien, med USA i førersædet.

NATOs krigføring har ikke ført til fred eller demokrati, men til enorme lidelser for lokal-
befolkningen, miljø-ødelæggelser, flygtningestrømme – og menneskelige tab og store udgifter
for NATO-landene selv. I de seneste år har vi også set, at NATO opptræder aggressivt
mod Rusland og lande i øst og derved udgør en fare for ny kold krig. Den danske og den nor-
ske sektion af WILPF har den holdning, at Danmark og Norge skal gå ud af NATO. 

Sverige og Finland er ikke medlemmer af NATO, men har for nylig indgået værtslandsaftaler,
som øger samarbejdet med NATO. De svenske og finske sektioner af WILPF har været mod-
standere af værtslandsaftalerne og er imod, at landene bliver medlemmer af  NATO.

 WILPF arbejder for retfærdig fred, menneskelig sikkerhed og bærekraftig udvikling med et
ligestillingsperspektiv; denne målsætning kan ikke forenes med medlemskab af NATO.
 
Den 27. oktober 2016

De nordiske sektioner af Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF

Aase Albæk, Ida Harsløf
og Tove Krag, Danmark
Arja Laine, Finland
Liss Schanke, Norge
Annika Skogar, Sverige

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Vesterbrogade 10, 2.
1620 K V
+45 2910 9705
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk
www.wilpf.dk
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Den følgende udtalelse – Danmarks nej til indledende forhandlinger om forbud mod
atomvåben
– blev sendt 10. november 2016 til politikere og presse som reaktion på, at Danmark - sammen med 37
andre lande – stemte nej i FN den 27. oktober 2016 til indledende forhandlinger om et forbud mod atom-
våben. 123 lande stemte for, mens 16 lande undlod at stemme. Arbejdet for et forbud er efterfølgende
gået i gang i FN i marts 2017.

10.11.2016
Danmarks nej til indledende forhandlinger om forbud mod atomvåben

Den 27.oktober 2016 vedtog FN’s Generalforsamling en resolution om i 2017 at starte forhandlinger om
et forbud mod atomvåben, „ Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations“.
For stemte 123 lande, imod 38, og 16 lande undlod at stemme.

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed finder det bemærkelsesværdigt og bekymrende, at
Danmark, i modsætning til Sverige, var blandt de 38 lande, som stemte nej til denne vigtige beslutning.
Ni lande har tilsammen mere end 15.000 atomvåben, der fordeler sig som følger:

USA6.700
Rusland7.300
Storbritannien215
Frankrig300
Kina260
Indien 100 – 120
Israel80
Nord Korea10
Kilde: www.icanw.org

Med den viden vi har haft siden 1945 om de ødelæggende følger af en atombombe, både på kort og lang
sigt, burde det have været både den første og sidste a-bombe som blev produceret dengang. Sådan er det
desværre ikke, som man kan se af de ovenstående tal. Men når 123 lande er blevet enige om, at det kan
være nok, burde Danmark have været blandt disse.
Der findes i dag, og har gjort det i mange år, atombomber nok til at udslette jorden flere gange. En atom-
krig vil, uundgåeligt, medføre dette.
Terrorbalancen i verden er ustabil, og alligevel siger 38 lande, heriblandt Danmark, nej til blot indle-
dende forhandlinger om et forbud mod atomvåben.
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed fordømmer den foragt for menneskeliv, der ligger i
den danske regerings nej til indledende forhandlinger om et forbud mod atomvåben.

Vi henstiller på det kraftigste til regeringen at den tager beslutningen op til revurdering.

På vegne af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed,
Dansk afdeling af Women’s International League for Peace and Freedom

Aase Albæk
Tove Krag
Ida Harsløf

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Vesterbrogade 10, 2.
1620 K V
+45 2910 9705
wilpfdk@gmail.com
www.kvindefredsliga.dk
www.wilpf.dk
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Young
WILPF DK

Kvinder i Sort i København er fortsat i en fast
rytme med manifestationer den første fredag i må-
neden på skiftende steder i byen. Temaerne har
overvejende været Nej til dansk krigsdeltagelse,
Krig skaber flygtninge med fokus på kvinder og de
danske asylstramninger.
Herudover har Kvinder i Sort været aktive:

20. juni, FN‘s verdensflygtningedag, ved Runde-
tårn i København sammen med kvinder fra asyl-
center Kongelunden. Tema: De lange ophold i
asylcentrene.

5. august, dagen før Hiroshimadagen, på Rådhus-
pladsen i København. Tema: Vi må aldrig
glemme Hiroshima og Nagasaki. For en atomfri
verden.

25. – 27. august med i alt 5 manifestationer på
Kulturmøde Mors 2016. Kvinder i Sort, Køben-
havn sammen med Kvinder i Sort, Skive. Tema:
Den danske krigsdeltagelse i relation til den
restriktive danske flygtningepolitik.

Young WILPF med Nana Albæk, Sonia McFarlan
og Isa Romby Nielsen i spidsen planlægger i øje-
blikket at skabe et seminar, som de vil turnere med
på landets efterskoler.

Tanken er, at man med et konflikthåndtering-
skursus vil snakke fredelige konflikthåndterings-
løsninger på verdens- såvel som på hverdagsplan.
På denne måde kan WILPF advokere for, at man
som ung tager stilling til, hvordan man som ung
synes, at verdensledere bør håndtere konflikter.

Projektet skal ses som en pendant til
regeringens ønske om flere militær-
deltagere, og fokus kommer derfor til at
være på, hvorledes vi sammen kan skabe
en retfærdig, solidarisk og fredelig ver-
den.

På seminaret vil der blive skabt et
mindre overblik over eksisterende kon-
flikter, magtalliancer og om, hvordan
menneskerettighedsovertrædelser til sta-

dighed bliver holdt i ave.
En del af projektet vil også indebære et gratis

medlemskab for unge under 18 år. Dette medlem-
skab skal ses som en solidaritetserklæring og der
planlægges at kalde det „Ven af WILPF“.

På tegnebrædtet ligger også, at vi vil skabe et
kontinuerligt filmarrangement med fokus på femi-
nistiske film. Arrangementerne skal efterfølgende
åbne op for en debat og samtale om, hvilke fx pro-
blematikker filmen har belyst.

Kvinder i Sort april
2016 – 30. april 2017

5. september, Danmarks officielle flagdag, ved
Børsen i forbindelse med fejringen af de danske
soldater på Christiansborg Slotsplads. Tema:
Nej til dansk krigsdeltagelse. Krig er foragt for
liv, fred er at skabe.

21. januar 2017 i forbindelse med indsættelsen af
Trump som amerikansk præsident. Deltagelse i
Women´s March/Sisters Marches fra Den ame-
rikanske Ambassade til Christiansborg. Mar-
chen var et led i de verdensomspændende
kvinde-marcher samme dag i solidaritet med de
mange minoritetsgrupper, som havde været truet
under Trumps valgkamp.

21 januar demonstrerede 7.000, deribland Kvinder i
Sort og  Kvindefredsligaen mod præsident Trumps
kvindepolitik

Foto: Ida Harsløf
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Kvinder i Sort i Skive

Kvinder i Sort Skive deltog i Kulturmøde Mors sammen med Kvinder i Sort København. Det blev en
stor og positiv oplevelse, idet vores 5 demonstrationer i løbet af de 3 dage på Mors blev modtaget yderst
positivt af de mange deltagere i kulturmødet, ligesom der kom mange positive reaktioner på løbesedlerne
med temaet Nej til dansk krigsdeltagelse. Krig er foragt for liv, fred er at skabe.

KiS kive og København demonstrerer sammen ved  åbningen af Kulturmøde Mors Foto: Tove Krag

Margit Andersson står her med KiS-løbeseddel ved
Adelgade i Skanderborg

Ny Kvinder i Sort-gruppe i
Skanderborg
Margit Andersson, medlem af Kvindefredsligaen,
har taget initiativ til en Kvinder i Sort-gruppe i
Skanderborg. Planen er at stille op parallelt med
Kvinder i Sort, København og med samme tema.
Første manifestation var 7.4.17 ved Kulturhuset i
Adelgade, hvor Margit Andersson stod alene med
fredsduen og løbesedler med tema: Nej til dansk
krigsdeltagelse. Oplevelsen var „vigtig og lære-
rig“, skriver hun. Et fornemt eksempel på, at vi
hver især kan gøre en forskel.

I år var det 10-året for 8. marts-initiativet, og
igen i år stillede initiativet op på Rådhusplad-
sen i København den 8. marts med den nu 10-
årige parole:

KRIMINALISER
SEXKØB NU!

Kvindefredsligaen gik med banner med i den
efterfølgende demonstration fra Rådhusplad-
sen ad Vesterbrogade og videre ad Istedgade
tibage til Rådhuspladsen.

 8. marts-initiativet

Tove Krag på Rådhuspladsen i København
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NYHEDSBREV
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed 2017

Kvindefredsligaens Kvinde til Kvinde-indsamling fortsætter med at støtte arbejdet i kvindecentre for

romakvinder og -børn i Serbien. Nogen af disse centre har fået en ekstra økonomisk byrde, idet de nu

også hjælper flygtende kvinder og børn, ikke mindst de mange syrere, der søger beskyttelse i Europa.

Kvinder på flugt er særligt udsatte
Ifølge UNHCR 2016 var der i 2013 23 millioner indbyggere i Syrien. I marts 2016 havde 4.8 millioner

mennesker forladt landet, og 6.6 millioner var internt fordrevne. Kvinder, specielt i alderen mellem 15 og

49 år, udgør mere end 1 million af de 4.8 millioner.1)

Vold og udnyttelse
Størstedelen af disse kvinder og piger er strandet i flygtningelejre ved grænserne i Syd- og Østeuropa.

Under hele flugten, såvel med båd som langs de ulovlige ruter på land, er kvinderne udsat for seksuel vold

og udnyttelse både af menneskesmuglere og af mandlige flygtninge.

Ankommet til disse lejre er de igen i fare, da de forhold, som de skal leve under, er umenneskelige. Der er

f.eks. ikke separate toiletforhold eller soverum, hvilket betyder, at kvinder og piger på ny er i stor risiko

for overgreb. Yderligere er 11% af kvinderne gravide, enten fra før flugten eller som følge af voldtægt

under flugten. Der er ikke specielle faciliteter eller hjælp for disse kvinder og piger.

Hjælp til flygtninge på „Balkan-ruten“
Et af de centre, Udruzenje Roma Novi Becej, som Kvinde til Kvinde støtter, ligger i byen Novi Becej i

provinsen Vojvodina tæt på grænsen til Ungarn.

I et takkebrev fortalte centret, at de i kraft af deres frivillige medhjælpere også var begyndt at  at hjælpe

de mange flygtninge, der kom forbi deres by på vejen ad „Balkan-ruten“ mod Nordeuropa, selvom

centret stort set ingen ekstra midler havde.

I  november 2016 modtog Kvindefredsligaen en ny mail fra centrets leder, Danica Jovanovic, hvor hun

fortæller, at centret ved siden af det „almindelige“ arbejde for at styrke romakvinder og -børns position i

familie og samfund stadig prøver at hjælpe flygtninge. Nu er der ikke længere tale om flygtninge på gen-

nemrejse, men om strandede flygtninge, der ikke kan komme videre fra Serbien samt om tilbagesendte

flygtninge (ifølge Dublin forordningen), som man prøver at hjælpe, men som man ikke har midler til.

Derfor beder Danica Jovanovic på centrets vegne om økonomisk hjælp.

Vi sender bønnen om hjælp videre til dig
Med vores kendskab til disse centre for romakvinder og nu også for ulykkelige kvinder og børn der har

været nødt til at flygte, finder vi, at der fortsat er al mulig grund til at støtte deres arbejde.

Derfor rækker vi på ny raslebøssen frem til fordel for deres værdifulde arbejde.

På forhånd tak! I.H.

Serbiens romakvindecentre
hjælper også kvindelige flygtninge og børn

1)Women Refugees at Risk in Erope, March 2016, a report from Nobel Womens Initiative,

http:/nobelwomensinitiative.org/new-report-refugees-at-risk-europe/

Du kan bidrage til Kvindefredsligaens Kvinde til Kvinde-indsamling

reg.: 1551 konto: 0679070
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TALK TOWNTALK TOWNTALK TOWNTALK TOWNTALK TOWN
18-20 MAJ 201718-20 MAJ 201718-20 MAJ 201718-20 MAJ 201718-20 MAJ 2017

Panelet foran en bemærkelsesværdig og stærk fotoudstilling fra en flygtningelejr, arrangeret af Nana Albæk

Nordisk samarbejde
De nordiske WILPF-sektioners årlige møde blev sidste år afholdt 8. – 10. 2016 april i
Stockholm og 18. – 19. februar 2017 år i København.
Det vigtigste emne i Stockholm var:
Hvordan får vi FRED på verdensdagsordenen igen.
Hvordan ændrer vi holdningen i befolkningen? Her spiller retorikkens en rolle. Mediernes konstante og
bastante råben vagt i gevær når det gælder terrorisme skaber frygt og fører mere vold og oprustning med
sig. Den diffuse frygt skaber utryghed ved alt fremmed og vi lukker os om os selv.

Foto: Tove Krag

Gruppen foran WILPF’s hus i Stockholm                                                                Foto: En forbipaserende

Kvindefredsligaen arrangerede workshoppen „FLYGTNINGEKRISEN ER IKKE KØNSNEUTRAL“
Vi havde inviteret Michala Clante Bendixen, Refugees Welcome, til at tale om flygtninge og
asylansøgernes situation når de skal ind i Danamrk. Ina Jensen, FAKTI, fortalte om med og for kvin-
derne når har fået opholdstilladelse, og Ida Harsløf, Kvindefredsligaen fortalte om de flygtende kvinder
og pigers farefulde færd fra hjemland til bestemmelsessted. Katarina Blomqvist, International chef,
KVINFO og medlem af Kvindefredsligaen, var ordstyrer.

Igen i år deltog vi i debatfestivalen om køn, ligestilling og feminisme

Bag oplægsholderne ses en fotoudstilling fra Softex flygtningelejr. Billederne, som var utroligt stærke, er
taget af både af flygtningene og græske statsborgere. Projektet var et socialprojekt som hed „Crossroads“
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Norden som fredszone
I København diskuteredes blandt andet, at samarbejdet mellem de nordiske lande, Nordisk Råd, altid har
været set som et fredsprojekt, men i stigende grad hælder det nu mere mod at blive en forsvars/krigs-
koalition hvor NATO holder store militærøvelser højt mod nord.
„Norden som fredszone – Fred rundt Øster søen“, er et projekt vi vil arbejde på, hvor de baltiske
lande også skal medinddrages i de nordiske sektioners samarbejde.
 .
I København diskuterede vi iøvrigt WILPFs organisation med henblik på forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget skal forenkle strukturen og gøre den mere tidsvarende og skal forelægges på WILPF’s kongres
i Ghana i 2018.

Andre emner var:
Rekruttering af yngre medlemmer
Situationen i Europa med højredrejning og stramning af forholdene for asylansøgere og flygtninge
Sveriges og Finlands værtslandsaftaler med NATO

Ved mødet i København deltog i alt 19 WILPF-medlemmer  fra Norge, Sverige, Finland og Danmark Foto: jens Schelde

Europæisk WILPF-samarbejde
Samarbejdet de europæiske lande imellem er en vigitg del af vores arbejde. Med den restriktive holdning
til de mange flygtninge som søger ly i europa, er det vigtigt at der er en samlet stemme som taler de
flygtendes sag.

Ud over det tildligere nævnte møde i Berlin, var der Europæisk møde i Rom i marts måned hvor Nana
Albæk deltog.
Anledningingen var 50-året for NATO, og alternativer til det militære samarbejde blev drøftet. Man dis-
kuterede hvilken rolle „Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa“ (OSCE), spiller for sik-
kerheden i Europa i dag. OSCE er den europæiske sikkerhedsorganisation, der har alle de europæiske
lande, USA, Canada og de centralasiatiske lande som medlemmer. Læs om deres senste arbejde i
Ukraine på http://www.osce.org/whatistheosce
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Mødet sluttede med en udtalelse som blandt andet indeholdt en appel til de europæiske
regeringer og institutioner, som  indeholdt:
• Stop arms trade and reduce drastically arm’s production and the militarisation of societies.

• Participate actively in nuclear disarmament negotiations and stop the logic of deterrence.

• Invest in a global strategy for better health, wealth and jobs for people.

• Create an asylum law respecting Human rights and international law and giving priority to protection,
specific needs and shelters for women and girls against patriarchal structures in their countries, on the
move and in the countries of arrival!

• Invest in Social security – move the money from war to peace!

• Support women projects and cooperation in an active European spirit!

• Ratify the Istanbul Convention and implement adequate protection measures against sexualised
violence!

• Contribute to measures to stop climate change through the full implementation of the Paris agreement

Under mødet blev der afholdt en demonstration mod NATO, som fra at være en forsvarskoalition har udviklet sig til en angrebsorganisation.
WILPF’s nye tiltag „Flyt Pengene fra Krig til Fred“ var WILPF’s budskab på banneret. Nana Albæk ses yderst til venstre.
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Arbejdet i Skive kredsen

Kvindefredsligaens kreds i Skive er utrolig aktiv, og som billedet viser, også kendt i byen og
oplandet for sit arbejde.
Ud over de mange oplysende møder kredsen afholder året igennem i samarbejde med andre organisatio-
ner, arbejder den også for og med kurdiske flygtninge.

Fra Skivekredsens årsberetning: Møder med de kurdiske kvinder
Kredsen holdt møde med en gruppe kurdiske kvinder i slutningen af marts 16. Det blev en livlig
sammenkomst med 12 kurdiske kvinder og 6 børn (3 mdr. - 6 år). Bestyrelsen præsenterede sig hver især
for gæsterne, og efter kaffe og kage lavede vi en brainstorm, for at samle ideer til, hvad vi kan lave
sammen fremover: lave mad, øve sprog, se film, gå ture  (strand, skov, by)
Vi aftalte at mødes 2 gange om måneden. Og starten var, at de kurdiske kvinder, som tidligere nævnt,
lavede maden til vores fødselsdag. Herefter mødtes vi nogle gange, gik ture og fik snakket sammen om
forskellige emner. Desværre måtte vi stoppe med at mødes i slutningen af juni, da kurderne ikke havde
tid, pga. sprogskole og praktik.

.

Tre af de gæve kvinder i Skive. Fra venstre Birthe Krogh, Hanne Nielsen og Solvejg Sieg Sørensen.

Skive Folkeblad
8. marts 2017
Prostitution er daglig
voldtægt

Solvejg Sieg Sørensen, aktiv i den lokale
afdeling af Kvindernes Internationale
Liga for Fred & Frihed, Grættrup

Udtaler Solvejg Sieg Sørensen, Kvindefredsligaen Skive
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Oversigt over møder og konferencer 1.1.16 – 30.4.17, som
Kvindefredsligaen har afholdt/har medvirket i
23.1.16 Hovedstyrelsesmøde

Marts 16 Skive-kredsen afholdt møde med 12 kurdiske kvinder og 6 børn (3mdr - 6 år)

17.3.16 Tove Krag og Ida Harsløf fortalte om Kvindefredsligaens arbejde både lokalt og globalt hos
Soroptimisterne i Århus

27.3. – 28.3.16 Nordisk møde i Stockholm. Isa Romby Nielsen og Ida Harsløf deltog fra DK

16.4.16 Landsmøde

28.4.16 Kvindefredsligaens 100+1-års fødselsdag

I Skive-kredsen blev fødselsdagen – traditionen tro – fejret med fællesspisning, og denne gang stod de
kurdiske kvinder, hvis familier også deltog, for den lækre mad. Efter middagen fortalte Ida Harsløf om
Kvindefredsligaens fredstog til Kina i 1995

I København blev 101-års fødselsdagen fejret ved det tidligere nævnte arrangement i KVINFOs bibliotek

1. maj 2016 i København deltog Kvindefredsligaen i et hyggeligt arrangement i det grønne område ved
Karens Minde

20.5.16 Talk Town i Kødbyen i København: Kvindefredsligaen stod i samarbejde med KULU for et se-
minar om Feministisk udenrigspolitik

4.6.16 Hovedstyrelsesmøde

21.9.16 Kvindefredsligaen deltog med banner i fredssejlads arrangeret af Fredsministerium.dk fra Hol-
mens Kanal til bl.a. Papirøen

30.9. – 3.10.16 i Berlin: WILPF-møde i forbindelse med International Peace Bureau’s kongres „Disarm!
For a Climate to Peace“. Ida Harsløf og Tove Krag stod for en workshop med temaet Asylum is not Gen-
der Neutral, mens Sonia McFarlan deltog i samarbejdet mellem unge WILPF’er fra en række lande

I starten af november holdt Skive-kredsen et møde, hvor cand. mag i russisk og statskundskab, Mikael
Hertoft, gav et interessant indblik i de forskellige politiske forhold i Ukraine inden for de seneste år, lige
fra venstrefløjen til de nationalistiske og fascistiske strømninger i landet

12.11.16 Hovedstyrelsesmøde

I slutningen af november kom læge Kjeld Hougaard fra Læger uden grænser og fortalte i Skive-kredsen
om sit arbejde i Afghanistan og Haiti. Mødet blev holdt i samarbejde med Skive Bibliotek

Januar 2017 i Skive-kredsen i samarbejde med Kultur på Tværs: Sara Schlüter fra Dansk Flygtninge-
hjælp fortalte om arbejdet i nærområder i et par afrikanske lande

9.2.17 Skive-Kredsens generalforsamling efterfulgt af oplæg ved Ida Harsløf og Tove Krag om
Flygtningekrisen er ikke kønsneutral

19. – 20.2.17 Nordisk møde i København

8.3.17 Kvindefredsligaen deltog med banner i 8. marts-initiativets demonstration med hovedparolen
Kriminalisér sexkøb nu, og i 10 års jubilæumsmiddagen doneret af Hotel Axel, Guldsmeden, på Vesterbro

8.3.17 i Skive-kredsen: Kvindeliv i Afghanistan og Somalia. Tre unge piger fortalte om Afghanistan og et
par somaliske kvinder fortalte om Somalia. Derefter folkedans med instruktør og maskinmusik, et arran-
gement i samarbejde med Kultur på Tværs og Venligboerne

18.3.17 Hovedstyrelsesmøde

26.3.17 Tove Krag holdt oplæg om Kvindefredsligaens arbejde ved Fredsministerium.dk’s dialogmøde i
København

25. – 26.3.17 Nana Albæk deltog som Kvindefredsligaens repræsentant i de europæiske WILPF-
sektioners møde i Rom
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20. maj på Hovedbiblioteket, Krystalgade 15 i København: Flygtningekrisen er ikke kønsneutral, et ar-
rangement ved Kvindefredsligaen under Talk Town

2. juni Kvinder i Sort København demonstrerer ved Rundetårn, se www.kvinderisort.dk

Fondsbeløb og gaver til Kvindefredsligaen i 2016
Legat fra Thisted kommune kr. 168

Sigrid og Harry Lindholm Christensens Støttefond kr. 49.195

Tips & Lottomidler kr. 52.400

Donationer fra Kvindefredsligaen i 2016
Refugees.dk kr. 1.100

Dansk Røde Kors kr. 300

Kvinde til Kvinde kr. 10.000

Annoncekampagnen Mod køb af kampfly kr. 500

Tribunalforeningen kr. 100

Fredsministerium.dk kr. 1.250

Kvindecafégruppen i Kongelunden kr. 2.000

Kvinde til Kvinde
Romakvindecenter Novi Becej kr. 14.250

Kalender 2017
15. – 18. juni Folkemødet i Allinge, Kvindefredsligaen deltager fredag den 16.6. kl. 13:30 – 14:30 i Bed-
steforældre for Asyls telt med oplæg om Kvinder som flygtninge og asylansøgere – asyl er ikke køns-
neutralt

Desuden vil Kvinder i Sort stille op i demonstration under folkemødet, for nærmere om tid og sted kon-
takt Tove Krag, 2166 9445, under folkemødet - og mød gerne op i sort tøj og deltag!

20. juni Kvinder i Sort København demonstrerer kl. 12 – 13 ved Rundetårn sammen med kvinder fra
asylcentrene, tema: Imod de lange opholdstider i danske asylcentre

5. september På Danmarks flagdag stiller Kvinder i Sort København igen i år op ved Børsen i forbindelse
med det officielle arrangement på Christiansborg Slotsplads, se www.kvinderisort.dk

 9. september HS-møde, kontakt Kvindefredsligaen for nærmere om mødet, som er åbent for alle med-
lemmer

16. september Demonstration „Stoppa Aurora“ i Gøteborg med mulig deltagelse af Kvinder i Sort og
Kvindefredsligaen, se www.kvinderisort.dk for nærmere oplysninger

21. september FN’s Verdensfredsdag, se www.kvindefredsliga.dk eller kontakt kontoret for nærmere op-
lysninger om mulig aktivitet

For Kvinder i Sort-demonstrationer i Skanderborg, kontakt Margit Andersson, 2446 3438,
margitandersson@hotmail.com, og i Skive, kontakt Solvejg Sieg Sørensen, 2331 5971,
sieg.moerch@mail.com

Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag
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