Kvindernes Internationale
Liga for Fred og Frihed
2019 - Året der gik

Kvinde i Sort startede året med en demonstration
den 4.1. på Æggetorvet i København
KVINDER I SORT
Nej til dansk krigsdeltagelse
Børnene ud af
Udsendelsescenter Sjælsmark
Som led i den internationale koalition vil Danmark også i 2019 være involveret i flere af stormagternes
krige i Mellemøsten
Vores krigsindsats har langt fra bragt fred, og ikke mindst kvinder og børn er krigens ofre: De er de allermest ubeskyttede og sårbare både i flygtningelejrene og på de farlige flugtruter, hvor seksuelle overgreb
finder sted i uhyggelig grad.
Danmark forsøger af al magt at holde flygtninge ude af landet. Lykkes det alligevel nogle af disse ulykkelige mennesker at nå frem, gør regeringen alt for at få dem ud igen. Med finansloven for 2019 indføres
der nye stramninger som signal til de danske vælgere om den inhumane flygtningepolitik, som nu er
blevet Danmarks indsatsområde.
De omkring 500 asylansøgere, der hverken kan sendes hjem eller opnå asyl, anbringes under umenneskelige forhold på ubestemt tid i udrejsecentrene Sjælsmark og Kærshovedgård.
Ikke mindst børn tager skade i disse inhumane centre. Og som situationen er i dag, hvor der ingen lovgivning findes for længden af ophold i udsendelsescentrene, kan man i realiteten være fastlåst der på livstid.
Dette for at presse disse mennesker - enlige og børnefamilier - til at forsvinde frivilligt. Det er umenneskeligt, og må og skal ændres i det nye år.
Kvinder i Sort, København, 4. januar 2019
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Den 30.1. deltog vi i en høring på Christiansborg om:
„Systematisk brug af seksuel vold som krigsvåben“
Denne inhumane og bestialske måde at føre krig på fik
for alvor opmærksomhed under krigen i det tidligere
Jugoslavien. Siden har den bredt sig, og er nærmest blevet en selvfølge.
Vores generalsekretær, Madeleine Rees, som er ekspert
på området, skulle have været en af oplægsholderne,
men hun blev desværre forhindret.
In 1998, Rees started working as Head of Office in
Bosnia and Herzegovina and as gender expert for the
Office of the High Commissioner for Human Rights. She
helped to expose human rights abuses related to the sex
trade in Bosnia by testifying in support of Kathryn
Bolkovac, a United Nations International Police Force

monitor who was hired to help end sexual abuse and
forced prostitution in Bosnia. Bolkovac revealed use of
prostitutes and participation in sex trafficking by
members of the United Nations Mission in Bosnia and
Herzegovina. Kilde: Wikipedia
Hele skandalen blev senere til filmen:
„The Whistleblower“ som ligger på youtube.
*
Madeleine Rees blev i 2014 udnævnt til: Officer of the
Order of the British Empire (OBE), en orden som hvert
år gives på Dronning Elisabeths fødselsdag. Hun fik den
netop for sit arbejde for menneskerettigheder og specifikt for kvinders rettigheder.

8. marts: Kvindernes Kampdag

Kvindefredsligaen deltog i demonstrationen
„Feminist Take Over“
hvor Nana og Emma Albæk var der med banneret, som deres
morfar lavede til Kvindefredsligaen engang i 80’erne
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„De nordiske lande siger
Nej til Atomvåben“
28.3. – 31.3. deltog Tove Krag og Ida Harsløf i nordisk fredsmøde på Åland

Mødedeltagerne foran Ålands Fredsinstitut hvor seminaret blev afholdt.

Finlands Fredsforbunds møde om
Atomvåben nedrustning:
Her var 22 deltagere, som fra FI repræsenterede
De 100’s Komité, Finlands Fredsforbund, WILPF
Finland, Kvinnor för Fred og Ålands Fredsinstitut,
fra Norge, Norges Fredsråd, og IKFF, Norge, fra
Sverige, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen og IKFF, Sverige
mens Tove Krag og Ida Harsløf fra Kvindefredsligaen var eneste repræsentanter for Danmark
Efter præsentation af aktiviteter mod atomvåben i
hvert nordisk land, hvilket for Danmarks vedkommende nærmest er lig 0, da der ingen opmærksom-
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hed har været om, at Danmark i juli 2017 sammen
med øvrige NATO-lande på opfordring fra USA
stemte NEJ til traktaten med forbud mod brug af
atomvåben.
Der var enighed om (sam)arbejde videre med fokus på de manglende regeringsunderskrifter på
traktaten. Dette ved 1) at samarbejde med andre
fredsorganisationer i hvert enkelt land om stort
arrangement 6.8.2020 i 75-året for Hiroshima, og
2) arbejde med ICAN Cities for Peace, se den norske hjemmeside http://www.icannorway.no/
untitled/cities-appeal/#.XK4Dc5gzaM-,

Landsmøde 6. april 2019

Annelise Ebbe fik overrakt et diplom af Ida Harsløf medens Tove Krag stod parat med blomster

Annelise Ebbe blev æresmedlem
Annelise Ebbe har været medlem af Kvindefredsligaen siden starten af 90erne.
I løbet af de mange år har hun været forkvinde i Danmark og international vicepræsident og præsident.
Hun har gjort en kæmpe indsats for freden og for kvinders ligestilling, og vi takker hende meget.
Annelise Ebbe har valgt at trække sig som aktiv i Kvindefredsligaen og hellige sig sine børnebørn.

Årests Kafkat-pris
Samme dag som landsmødet blev afholdt modtog Rektor Henrik
Vestergaard Stockholm årets Kafkat-pris af Retspolitisk Forening
Rektor for Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergård
Stockholm, modtog prisen fordi han trodsede regeringens påbud om at udviste asylbørn ikke måtte
gå i skole. Han beholdt de somaliske piger Roda
og Ruwayda så de kunne fortsætte deres skolegang
i 10. klasse.

Henrik Vestergård Stockholm holdt en
takketale hvor han sluttede med at sige:
“Jeg håber inderligt, at andre ville gøre
det samme for mig, hvis jeg stod i den
situation med min familie. Dybest set
handler det om, at vi skal behandle andre,
som vi selv ønsker at blive behandlet. Det
gælder såvel for rektorer som for politiske
magthavere i det her land“.

Vi fra Kvindefredsligaen kunne gå lige over gården og deltage i overrækkelsen efter et godt og
visionært landsmøde.
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De Nordiske landes
samarbejde for fred
Den 9. april lancerede Nordisk
Ministerråd en rapport som skal
fremme de nordiske landes samarbejde om fred og konfliktløsning

Tove Krag, Katarina Blomqvist og Ida Harsløf var til
stede, og vores samlede indtryk var, at det var
smukke ord med megen god vilje om Norden som et
fredeligt fællesskab, hvilket passer meget dårligt ind
i realiteterne med den stigende oprustning og det militære fællesskab der udfolder sig under de store
NATO øvelser i det nordlige Skandinavien.
Rapporten viser at Danmark er meget mere militant end de andre nordiske lande og også at Danmark
ikke tager UNHCRs Resolution 1325 om Kvinder, fred og sikkerhed lige så alvorligt som de gør i de
andre nordiske lande.
I rapporten taler de om landenes Key Words når det gælder freds- og konfliktløsning, altså hvad landene
vægter mest.
Denmark: Stability, Sweden: Peacebuilding, Norway: Reconciliation, Iceland: Resolution,
Finland: Mediation
Rapporten findes på https://www.norden.org/da/node/36032

Oplægsholderne var fra venstre:
Erkki Tuomioja, parlamentsmedlem og tidligere udenrigsminister
og docent i politisk historie ved universitetet i Helsinki.
Christine Schmidt Simonsen, Norsk Arktisk Fredsinstitut.
Isak Svensson, Professor at Department of Peace and Conflict Research Uppsala.
Magnea Marinósdóttir, Rådgiver i Ligestillingsspørgsmål i Island.
Christian Friis Bach, tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp.
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Talk Town København 2019 Fra torsdag d. 9.- til søndag d. 12. maj
Onkel Dannys Plads, 1711, København V.
Festivalen er en samtaleby om køn, ligestilling og
feminisme; et forum for dialog på tværs af faglig og
personlig erfaring; et sted for nysgerrighed,
netværksdannelse og dialog. Talk Town er talks,
paneldebatter og workshops, krydret med sociale og
kunstneriske events som koncerter, fællesspisninger
og performances.

Igen i år var vi repræsenteret på årets „Talk Town“
holdt workshop sammen med Dansk Palæstinensisk forening, DAPAVO.
Amneh Hauer inviterede en palæstinensisk kvinde, Itaf Awad til at afholde workshop om:
Opening the Hart as a Path to Peace.

„Feminisme og Ramadan“
Fredag aften arrangerede vi langbord med arabisk mad tilberedt af Emma- og Nana Albæk sammen med
frivillige fra DAPAVO og Etaf Awad.

Da det var Ramadan kunne vi først spise kl. 21.00, så bordene var smukt pyntede med lyskæder.

Under middagen fortalte unge indvandrere
om deres liv mellem to
kulturer.

Søndag stod Kvinder i Sort
på Onkel Dannys Plads
hvor Etaf Awad deltog i
demonstrationen og i den
efterfølgende kaffe.
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Afslutningen på Talk Town i København 2019.

Mellemfolkeligt Samvirkes JUBILÆUM
Den 25. maj fejrede MS 75 års jubilæum
Det blev blandt andet fejret med en række indlæg om historien bag og om starten på foreningen.
Kvindefredsligaen var inviteret som oplægsholder, dels fordi vi er medlemmer, og dels fordi Ida Harsløf
kendte historien fra sin barndom under krigen, hvor hendes mor, Grethe Harsløf, var kredsformand for
Kvindefredsligaen i Århus og var medstifter af MS fra starten da det hed „Fredsvennernes Hjælpearbejde“. Senere blev hun også kredsformand for MS i Århus.

Fra højre: Martin Mørch fra Kvækerne , Ida Harsløf fra Kvindefredsligaen og Tom Paamand fra Aldrig Mere Krig
fortalte om hver deres foreningers tilknytning til Mellemfokeligt Samvirke op gennem tiden.
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DEN STORE KLIMADEMONSTRATION 25. MAJ 2019
Mange tusind, gamle som unge, var samlet for at høre Greta Thunberg
tale, og sammen gå rundt om regeringsbygningen for at indkredse
magten og kræve at klimakrisen bliver taget alvorligt.

Kvindefredsligaen var også med og bidrog til den helt fantastiske stemning. Alle generationer var repræsenteret og
deriblandt Gerd Gottlieb med sit barnebarn Birk Venøbo helt til venstre.

Optoget var endeløst, og de første nåede ind på pladsen foran Christiansborg da de sidste forlod den.

Folkemødet på Bornholm 11.–16. juni

Produktion og brug af våben ødelægger klimaet

I år havde Folkemødet FN’s
Verdensmål som „paraplytema“ .
Kvindefredsligaen valgte at
lave nedenstående flyer med
oplysninger om militærets
bidrag til forureningen.
Den blev flittigt delt ud ved
arrangementer om klimaspørgsmål.

Hvorfor hører vi aldrig om militærets
klimaforurening?
B-52 Stratocruiser, Tungt bombefly med lang rækkevidde
bruger ved normal flyvning 13.320 l. brændstof i timen
En M-1 Abram tanks bruger 227 l. i timen
En tankdivision er på 348 tanks
På årsniveu var de CO2-udledninger i Irak, som forårsagdes
af krigen, større end 139 landes udledninger tilsammen.
Kilde: Heikki Tervahattu’s research, University of Helsinki
http:/id3486-securedata.net/fprado/armosite/abrams.htm

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Det koster mindre end en krone om dagen at være medlem
www.kvindefredsliga.dk

Vi var mange fra Kvindefredsligaen
som deltog i Folkemødet, men de
mange „kasketter“ vi bærer, Kvindefredsliga, Kvinder i Sort, Bedsteforældre for Asyl, Kvinde til Kvinde, Human
Rights March m.m., valgte vi at lægge
hovedkræfterne hos Bedsteforældre for
Asyl, som i år havde fokus på børnenes
urimelige forhold i Udrejsecenter
Sjælsmark.

Bedsteforældre for Asyl havde de dage folkemødet varede blandt
andet en lang række oplæg og interviews med både eksperter og politikere.
Bente Rich, speciallæge i børneog ungdomspsykiatri (th) fortæller
Pernille Skipper og Morten Østergård om hvilke konsekvenser det
har for børnene at opholde sig I
Udrejsecenter Sjælsmark.
Røde Kors er netop udkommet med
en undersøgelse som tydeligt fortæller om de uoprettelige skader
børnene pådrager sig i den
utrygge, oplevelsesfattige, konfliktfyldte og uvenlige atmosfære der
hersker i udrejsecentret.
Nogle tal fra rapporten:
Indsovningsbesvær. 51%
Mareridt, 50 %
Sandsynligheden for en psykiatrisk
diagnose som følge af opholdet,
61%.
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Leder af Refugees Welcome, Michala Bendixen, der for sin indsats bl.a. har modtaget Rådet for
Menneskerettigheders hæders-pris 2011, og forfatter Knud Lindholm Lau fortalte om de klemte og glemte børn.
Børneportrætterne i baggrunden er fotos af børnene i Sjælsmark, taget af børn i centret.

Tove Krag havde – efter at have været med i De Femtens julemandshær 2018 til Sjælsmark – kontaktet
gruppen om eventuelt at deltage for Bedsteforældre for Asyl på Folklemødet. De kom klædt ud som
Krølle Bølle trolde, demonstrerede rundt om på folkemødet til fordel for børnene på Udrejsecentret
Sjælsmark og indtog Speakers Corner, hvor de talte børnenes sag. De omskrev også „Danmark nu
blunder den lyse nat“ som de sang fra partiet Venstres scene med Bertil Haarder som en noget forbløfftet
forsanger. Det var en meget bevægende tekst de havde skrevet.
Se De Femtens videofortælling om Folkemødet på:
https://www.facebook.com/DeFemten/videos/vb.616128255517789/487420402010605/?type=2&theater

Kunstnerbruppen De Femten som Krølle Bølle trolde.
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Kvinder I Sort stillede også i 2019 op, når partilederne talte på hovedscenen.
Hovedbudskabet i år var: Asylbørn er krigens ofre.

Brita Bastogi, Human Rights March, talte om de nådesløse og, synes det, uendelige israelske angreb på Palæstina,
og konsekvenserne heraf for befolkningen.
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Indsamlingen Kvinde til Kvinde er
Kvindefredsligaens projekt som støtter
kvindeinitiativer ude i verden
I Kvinde til Kvinde har vi som princip,
at vi kun støtter projekter som vi har
personligt kendskab til.

NYHEDSBREV 2019

Organisationen,
PWWSD har hovedkontor i Ramallah på den besatte Vestbred, og arbejder
både med psykisk og social rådgivning og med at styrke kvinders position
økonomisk og politisk.
Kvinder og børn
Volden mod kvinder og børn øges fortsat, og de mange konflikter medfører
blandt andet begrænset adgang til basale sundhedstilbud som for eksempel
hjælp under graviditet og fødsel.
Kvindernes situation
Den øgede vold styrker de i forvejen patriarkalske strukturer og fastholder
mange kvinder i en undertrykt tilværelse. Derfor inddrager PWWSD også
mænd i deres projekter.
Børnene
For børnene medfører opvæksten under de konfliktfyldte forhold, ofte med
vold i hjemmet, svære angsttilstande og indlæringsproblemer.
En yderligere skærpelse
Efter at præsident Trump har anerkendt Israel som „hovedlandet“ og USA har
flyttet sin ambassade til Jerusalem, er situationen blevet endnu alvorligere for
det palæstinensiske folk.
Solidaritet
Gennem en donation, stor eller lille, får du her muligheden for at vise din
solidaritet med de palæstinensiske kvinder og børn, og vi ved at det er en
kæmpe opmuntring for dem at opleve, at de ikke er glemt af omverdenen.
Samtidig styrker det PWWSD´s vigtige arbejde.

BANKFOVERFØRSEL 1551 0679070
ELLER
MOBILEPAY 90630

Vi håber meget på din støtte

Indsamlingen Kvinde til Kvinde fortsætter I 2019 støtten
til den palæstinensiske kvindeorganisation
Palestinian Working Women’s Society for Development
(PWWSD)

Det var en fin festival
hvor følgende
organisationer var
inviteret til at holde
oplæg:

Århus Mod Krig og Terror

Women Against Nuclear Power,
Finland
Kvindefredsligaen
Kvinder for Fred, Finland
NOA
Den Grønne Studenterbevægelse
Århus mod Krig og Terror
Oplægsholderne kom på hver
deres måde ind på hvorledes klima
og dermed mennesker påvirkes af
våbenproduktion, militærøvelser
og krigsførelse.
Ida Harsløf fra Kvindefredsligaen
holdt oplæg om: Faren ved lav
radioaktiv stråling.
Hun viste blandt andet et kort fra:
U.S. Weather Service Composite
Map - Actual Fallout Patterns
of Atomospheric Test carried
out between 1945 - 62. (Kort over atomnedfald efter overjordisk atomprøvesprængning mellem 1945 62.) Billedet er taget kun få timer efter testsprængningen. Det fortæller hvor hurtigt nedfald spredes, og
vindretningens betydning. Det leder tanken hen på Tjernobyl-ulykken 1986 og spredningen helt til
nordlige Skandinavien.
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Konference om
kvinders reproduktive rettigheder
tir. 29. okt. 2019 på Christiansborg
Folketingets Udenrigsudvalg afholdt i samarbejde med Folketingets
Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder, Udenrigsministeriet, Sex og Samfund samt United Nations
Population Fund Activism (UNFPA) en åben konference om seksuel
og reproduktiv sundhed og rettigheder i humanitære kriser.
Formålet med konferencen var at fremme et
stærkere fokus på seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder i danske humanitære
indsatser.
De reproduktive rettigheder omfatter ikke bare
retten til abort, men også retten til at bestemme med hvem man vil giftes og hvor og
hvornår. Bestemme om man vil være gravid
med hvem og hvornår, og hvis man vil, at man
så kan føde under betryggende forhold. I det
hele taget bestemme over sin egen krop og sit
eget liv.
Der var et meget kompetent panel med både
danske og internationale oplægsholdere.
Dr. Alvaro Bermejo, eksekutiv direktør, International Planned Parenthood Federation, understregede hvor vigtig en feministisk tankegang og
Kronprinsesse Mary indledte konferencen med en informativ tale. Hun lagde vægt på den manglende forståelse i handling er. Han mente at det er en nødvendigverden for, at kvinder er mere udsatte for overgreb og har hed hvis kvinders forhold både her og ude i verandre behov end mænd. De menstruerer, bliver gravide og den skal ændre sig, og hvis vi skal opnå reel
skal føde - alt sammen under flugt.
ligestilling. Det er første gang jeg, fra en talerstol på Christiansborg, har hørt ordet „feminisme og feminist“ brugt, ikke nedsættende og
Panelet bestod af:
latterliggjort, men som et selvfølgeligt faktum.
H.K.H. Kronprinsessen
Udviklingsminister Rasmus Prehn erklærede sig
enig, og gentog det nogle dage senere på konfeRasmus Prehn, Minister for udviklingssamarbejde,
rencen om „Kvinder, fred og sikkerhed“.
Dr. Alvaro Bermejo, eksekutiv direktør, International
Planned Parenthood Federation

Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors
Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Jesper Brix, Direktør, Læger Uden Grænser
Peter Klansoe, international programdirektør, Dansk
Flygtningehjælp
Anders Thomsen, landedirektør for Somalia, UNFPA
Nadine Cornier, teknisk humanitær chef, UNFPA
Anna Frellsen, administrerende direktør, Maternity
Foundation

Fra Kvindefredsligaen deltog Katarina Blomqvist
på billedet og Ida Harsløf .
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UNSC’s Resolution 1325
om Kvinder, fred og sikkerhed
i krigs- og konfliktområder
I starten af 2019 tog org. OXFAM-IBIS initiativet til at indkalde civilsamfundsorganisationer til forberedende møde i forbindelse med revision af Danmarks
handlingsplan for FN’s Sikkerhedsråds Resolution 1325 om Kvinder, fred og
sikkerhed i krigs- og konfliktområder, som udløber i 2020.
Det kulminerede i november med et 2 dages seminar med en konference på Christiansborg d.7.11 og workshops med oplæg d. 8.11. Året igennem har blandt andet
Kvindefredsligaen arbejdet frem mod at kunne præsentere regeringen for en række
forslag til hvad den nye handlingsplan skulle/kunne indeholde.

Panelet på Christiansborg d. 7.11.

Talerne var: Nr.2 fra venstre, Helen Kezie-Nwoha Ise, Den afrikanske Unions netværk for kvindelige
Fredsmæglere. (FEMVISE) Hun understregede den betydning Resolution 1325 fremadrettet vil have for
Uganda. Abeer Muhammed Muhammed Al-Kibsi, DANIDAs strategiske partner fra Yemen, også medlem af den yemenitiske kvindepagt for fred og sikkerhed fortalte om erfaringer, udfordringer og løsninger i arbejdet med Resolution 1325.
Pernille Kardel, Ambassadør, tidligere souschef på FN-missionen (UNAMA) i Afghanistan, og medlem
af Nordiske Kvinders Konfliktløsnings Netværk
Alle i Panelet var enige om at Resolution
Alex Shoebridge, Peacebuilding Adviser, OXFAM-IBIS
1325 om Kvinder, fred og sikkerhed er en
Trine Bramsen, Forsvarsminister.
vigtig resolution til sikring af kvinders
medindflydelse og deltagelse i beslutninger på alle planer både før under og efter
en krig.
Hvorledes dette skulle gøres var der delte
meninger om. Trine bramsen mente at
flere kvinder i militæret er løsningen,
medens oplægsholderne fra krigsførende
lande mente at NGO og civile organisationer var mere egnede til at støtte kvinderne, hvilket er i overensstemmelse med
Resolutionens oprindelige hensigt.
Den 8.9.19.var der en række oplæg fra forskellige organisationer. Her er det Dansk Flygtningehjælp, der - som også
kvindefredsligaen - plæderer for at man i resolutionen medtager danske asylansøgere og flygtninge. På billedet
ovenover ses fra venstre Dorte Smed, som begrundede inkluderingen af kvinder i dansk varetægt, med at kvindernestadig var præget af flugten fra krigsområderne og at opholdet i de danske hjemrejsecentre ikke levr op til Resolution 1325’s indhold. Zohreh Faizi, forkvinde for Foreningen af Afghanske Jurister i Danmark samt Founder and
Project Manager, Kabul og Maja Rettrup Mørch, Dansk Flygtningehjælp.
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Fra venstre: Henriette
Laursen, Direktør for
KVINFO, Sara La
Cour, Forkvinde for
Foreningen for Kvindelige Veteraner og
Mai Rasmussen,
kommunikationsmedarbejder KVINFO.

KVINFO havde valgt følgende overskrift til deres oplæg.

Kvinder i frontlinjen, Kønsspørgsmål i forsvaret og Women Human Rights Defenders.
De ville belyse den diskrimination og seksuelle vold mod kvinder som finder sted indenfor det danske
forsvar. Her foralte Sara La Cour, stifter af Kvindelige Veteraner, om sine rystende oplevelser som udsendt til Basralejren i Irak.
For eks fortalte hun om hvorledes hun i lejren, hvor hun burde føle sig tryg, fjenden var jo udenfor, blev
advaret om voldtægt hvis hun gik alene om aftenen. Det tog hende 10 år at turde stå frem og berette om
det. Det er vigtigt at oplyse om overgrebene og finde løsninger på det.
Samtidig belyste det også vigtigheden af at støtte feministiske organisationer i Mellemøsten og Nord
Afrika.

Arezo Mirzad Cordaid
og Ida Harsløf efter en
meget lang dag med oplæg
og diskussioner om hvad vi
og de udenlandske gæster
kunne ønske kom med i
den den danske
handlingspaln for Resolution 1324 om Kvinder ,
fred og sikkerhed.

Arezo Mirzad Cordaid, som er „Afghanistan programme manager“ på den tredje nationale handlingsplan
i Afghanistan, fortalte om situationen lige nu.
Hun sagde: „Krigen har ødeligt rigtig meget og situationen nu er værre end før. Bortset fra de mange ofre
er infrastrukturen og mange byer ødelagt, regeringen forhandler nu med Taliban og kvindernes situation
er dermed også forværret. Skolerne I byggede er kun underskoler og hjælper ikke pigerne videre, og
mange af dem er bombede igen“.
Jeg spurgte om vi skulle have holdt os væk.
„Ja, I skulle ikke blande jer, det er en kamp mellem kulturer som ingen udefra kan forstå“. Det var beskæmmende at høre, men jo også hvad mange af os selv mener. Hvad med de skoler til pigerne vi byggede, spurgte jeg. „Mange af de skoler havde kun piger den første dag under indvielsen, så kom drengene
til, og så gik de kun til tredje klasse. Andre blev bombet af Taleban“ Til spørgsmålet om hvad hun kunne
ønske af Danmarks 1325-indsats sagde hun. Øremærkede penge til lokale kvindegrupper, de har indflydelse og samarbejder med landsbyformændene. Øremærkede midler er blandt andet hvad vi har ønsket i
den nye handlingsplan, så må vi bare håbe at de ansvarlige i regeringen lytter til os.
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Aldrig mere en Krystalnat
For en værdig flygtningepolitik
- Børn ud af asylcentrene
Lørdag den 9. november klokken 16.30-18.00. samledes en stor gruppe mennesker
for at mindes ofrene for Krystalnatten.
Manifestationen finder sted for at mindes ofrene fra dengang og for at minde offentligheden om, hvad der skete – og at det kan ske igen, hvis vi ikke er os bevidste om, hvad der dengang drev den udvikling frem.

Det var bevægende at høre
den dengang 11-årige
Hannah Skops oplevelse af
krystalnatten og den senere
flugt til Danmark.

Det var en vedkommende
mindehøjtidelighed hvor
bl.a. Henrik Norbrandt
læste sit eget digt.
Kvindebandet „Radiant
Arcadia“ spillede fantastisk og overdøvede
ganske Rasmus Paludan,
stifter af Stram Kurs, som
havde fået lov til at
demonstrere samme sted.
Han gjorde ellers hvad han
kunne for at overdøve os
med meget høj musik.

Kvinder i Sort og Kvindefredsligaen var, som i næsten alle foregående år,
også med.
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Oversigt over Møder og Konferencer
Kvindefredsligaen
har afholdt/deltaget i 2019
Januar
7.1. Hver den første mandag i måneden holder Kvindefredsligaen åbent kontormøde.
10.1. Ida Harsløf deltog i møde i OXFAM-IBIS, om ny dansk handlingsplan til UNSC’s resolution 1325
om kvinder, fred og sikkerhed. Danmark skal have ny handlingsplan i 2020.
22.1. Katarina Blomqvist deltog i nytårskur hos Kvinderådet.
24.1. Ida Harsløf deltog i Europæisk webinar.
26.1. Hovedstyrelsesmøde.
30.1. Ida Harsløf og Katarina Blomqvist deltog i høring på Christiansborg om „Systematisk brug af
seksuel vold som krigsvåben“.
Februar
3.2. Nana Albæk, Gerd Gottlieb og Ida Harsløf mødtes med Palestinan Women om forberedelse
af Talk Town.
Marts
8.3. Fra Kvindefredsligaen deltog Nana og Emma Albæk i 8. marts-demonstrationen
„Feminist Take Over“
28.3.–31.3. Tove krag og Ida Harsløf deltog i Nordisk fredsmøde på Åland. „De nordiske landes nej til
kernevåben“.
31.3. Tove Krag og Ida Harsløf deltog i Nordisk WILPF-møde.
April
4.4. Ida Harsløf deltog i OXFAM-IBIS-møde om national handlingsplan for resolution 1325.
6.4. Landsmøde med efterfølgende hovedstyrelsesmøde, hvor hovedstyrelsen konstituerede sig.
6.4. Landsmødedeltagerne var med da Retspolitisk Forening overrakte Årets KAF-KAT pris til
Gymnasierektor Henrik Vestergård Stockholm, fordi han trodsede regeringens påbud om, at udviste
asylbørn ikke måtte gå i skole.
12. – 14. 4. Nana Albæk deltog i europæisk WILPF-møde i Bruxelles.
„Move the Money, from War to Peace“.
Maj
10.5. I.f.m. Kvindefredsligaens projekt „Kvinde til kvinde“ arrangerede Nana Albæk og Emma Albæk
Thomsen ramadan-middag i Talk Town sammen med Palestinian Women. Dette var kombineret
med workshop med Etaf Awad og unge indvandrere, som fortalte om deres liv i to kulturer.
25.5. Deltog i den store Klimademonstration, hvor Greta Thunberg holdt hovedtalen.
15.5. I anledning af Mellemfolkeligt Samvirke’s 75 års jubilæum holdt Ida Harsløf tale om Kvindefredsligaens rolle MS’s tilblivelse. Gerd Gottlieb og Solvejg Sieg Sørensen fra Kvindefredsligaen deltog.
Juni
11–16.6. Gerd Gottlieb, Karen Englund, Tove Krag og Ida Harsløf deltog i Folkemødet på Bornholm.
Vi repræsenterede både Bedsteforældre for Asyl, Kvinder i Sort og Kvindefredsligaen.
September
7.9. Hovedstyrelsesmøde.
9.9. Ida Harsløf og Katarina Blomqvist deltog i Europæisk WILPF webinar.
19.9. Kvinder i Sort holdt møde.
Oktober
26.10. På Fredsfestivalen i Århus gav Ida Harsløf oplæg med titlen: „Atomkraft er ikke løsningen, den er
problemet“. Desuden deltog Hanna Lindstrøm, Solvejg Sieg Sørensen og Martin Mørch.

28.10. Ida Harsløf til møde i OXFAM –IBIS.
29.10. Katarina Blomqvist og Ida Harsløf deltog i konferencen om Kvinders reproduktive rettigheder,
arrangeret af Sex og Samfund.
November
7.11. OXFAM afholdt internationalt seminar om UNSC’s resolution 1325 om Kvinder, fred
og sikkerhed i krigs og konfliktområder.
7.11. International konference på Christiansborg om UNSC’s resolution 1325.
8.11. OXFAM afholdt afsluttende seminar om Resolution 1325. Ida Harsløf deltog begge dage.
December
15.-17.12. Deltog Katarina Blomqvist i et europæisk arrangeret WILPF-møde i henholdsvis Budapest
og Wien med titlen: »Feminist Past And Feminist Future – What are we fighting with, and what
are we fighting for?«

Kvinder i Sort
Kvinder i Sort har, med enkelte undtagelser, stået hver den første fredag i måneden i henholdsvis
København og Skanderborg, og på særlige datoer også i Skive.
Ud over fredagene har Kvinder i Sort også stået på følgende mærkedage.
Talk Town i Kødbyen 9.–11. maj
Folkemødet i Allinge 14.–16. juni
Verdensflygtningedagen 20.juni
Krystalnatten 9.september
For Kvinder i Sort-demonstrationer i København kontakt:
Gerd Gottlieb, gerd.gottlieb@outlook.dk, Eller gå ind på; www.kvinderisort.dk,
I Skanderborg, kontakt Margit Andersson, 2446 3438, margitandersson@hotmail.com,
Og i Skive, kontakt Solvejg Sieg Sørensen, 2331 5971, sieg.moerch@mail.com
Fondsbeløb/gaver til Kvindefredsligaen i 2019
Tips & Lottomidler
kr. 48.802
Overført fra Sigrids fond kr. 42.500
Donationer fra Kvindefredsligaen i 2019
Bedsteforældre for Asyl
kr. 2.000
Nødherberg Maria Kirken kr. 1.800
Refugees.
kr. 1.200
Kvinde til Kvinde,
Palestinian working Women’s
Society for Developments, kr. 10.000
Kvinde til Kvinde,

kr. 15.000

Tak for et travlt og konstruktivt 2019
Aase Albæk, Solvejg Sieg Sørensen og Ida Harsløf

Husk at holde jer
opdateret om det internationale WILPF og
kommende begivenheder på vores
hejmmeside:
www.kvindefredsliga.dk

1.3. Gammeltorv -Asylbørn er krigens ofre

5.4. Gammeltorv - Asylbørn er krigens ofre

3.5. Vimmelskaftet - Asylbørn er krigens ofre

2019 med
Kvinder i Sort

2019 med
Kvinder i Sort
20.6. Rundetårn - Verdens flygtningedag
Alle fotos i Årsrapporten er taget af Gerd Gottlieb, Tove Krag og Ida Harsløf

6.12. Lyngsies Plads

Kvinder I Sort er et internationalt
netværk af kvinder mod krig,
militarisme og terrorisme. Initiativet stammer fra israelske kvinder
der i januar 1988 mødtes for at
protestere mod besættelse af
Palæstina. I dag er der Kvinder i
Sort-netværk i 31 lande.
Hver den første fredag i måneden
har Kvinder i Sort stået i henholdsvis København og Skanderborg
med budskaberne:
Krig er foragt for liv,
fred er at skabe
Nej til dansk krigsdeltagelse
Kvinder for et bedre klima.

