
Referat fra landsmøde lørdag den 10. oktober kl. 10. – 12.30. 

Virtuelt på jitsi-meet, den udbyder alle humanitære organisationer bruger 

 

Til stede: Aase Albæk, AA. Emma Albæk, Thomsen, AE, Gerd Gottlieb, GG, Hanna Lindstrøm, 

HL, Hind Al Naimi Kjær, HK, Ida Harsløf, IH, Katarina Blomqvist, KB, Nana Albæk Thomsen, 

NA, Pia Lonnakko, PL, Solvejg Sieg Sørensen, SSS. 

Afbud: Birgit Poulsen og Rita Larsen. 

Velkomst 

IH startede med mindeord for Tove Krag som som vi mistede 30.9. Tove vil blive dybt savnet i 

Kvindefredsligaen. 

1. Valg af stemmetællere. 

Vi valgte ikke at udpege stemmetællere, da alt på dagordenen ville kunne klares ved 

konsensus. 

2. Ordstyrer blev GG, referenter KB og SSS. 

Da vi havde to nye medlemmer med til mødet havde vi en navne- og præsentationsrunde. 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden udarbejdet i flg. vedtægternes § 6 stk. 3.
 

Forslag om at vi snakker fremtidigt arbejde under udvalgsberetninger blev 

godkendt. Krystalnatten 2002 fik et selvstædigt punkt under Udvalgsberetninger. 

4. National, nordisk og international beretning 

Ida inviterer de nye medlemmer til et introduktionsmøde for at høre mere om ligaens arbejde. 

a. National beretning (Udsendt i Årsrapporten 2019) 

b. Nordisk beretning (Udsendt i Årsrapporten 2019) 

c. International beretning (Udsendt på forhånd.) 

KB fortalte kort om det europæiske møde for at støtte om de trængte feminister i 

Ungarn, og forsøget på at starte en WILPF sektion i Ungarn, samt om det sidste møde i 

det europiske WILPF projektet ”Women Vote Peace” (se www.wilpf.org) 

5. Kassererens regnskabsaflæggelse 

a. Regnskabet var allerede godkendt ved det ultrakorte virtuelle landsmøde i maj. 

b. Budget 2020, blev også godkendt ved mødet i maj men AA redegjorde for den 

økonomiske situation. Det budgetterede underskud er væk, da der ikke har været dyre 

aktiviteter grundet Covid-19. Der er afsat 15.000 kroner til donationer og heraf er der 

1.500 kr. tilbage 

c. Der er kommet 6 nye medlemmer. 

d. AA foreslog at der gives 10.000 til Kvinde til Kvinde projektet. Vedtaget. 

6. Mobile-Pay 

a. EA fortalte at Mobile-Pay fungerer som det skal. 

b. Hjemmesiden som IH og TK passede, får nu nye kræfter. PL og EA vil træde ind i stedet 

for TK. 



c. Facebook: IH opfordrede alle til at dele relevante opslag med Kvindefredsligaens 

Facebook profil: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. 

7. Udvalgsberetninger 

a. Kvinde til Kvinde. Der opstår i denne tid hele tiden kvindegrupper/projekter som det 

vil være relevant at støtte. Der blev aftalt at vi tænker over et nyt indsamlingsmål, og 

drøfter mulighederne på et senere HS-møde.  

b. Kvinder i Sort. Udsendt med årsrapporten. 

GG, det praktiske arbejde, med at forfatte og kopiere flyers og hente bannere, er sårbart 

uden Tove Krag. IH træder ind i KiS. Alle er velkomne at deltage, klædt i sort. 

c. Krystalnatten. 9.11. Tove Krag repræsenterede både Kvinder i Sort og 

Kvindefredsligaen i Krystalnat initiativet. Begge org. deltager. Se flyer. 

Kvindefredsligaen donerer 500 kr. til Krystalnatten og kommer dermed på initiaitvets 

hjemme- og Facebook side.  

d. Krystalnatten i Århus. HL, arbejder på at lave en fredsvagt på den jødiske kirkegård i 

Århus på Krystalnatten for at forhindre hærværk. 

e. UNSCR Resolution 1325. om Kvinder, fred og sikkerhed (Udsendt i Årsrapporten 

2019) FNs resolution 1325 fylder 20 år. I den anledning skal der udarbejdes en ny 

handlingsplan for Danmark. Civilsamfundets grupper, under ledelse af OXFAM- IBIS, 

har udarbejdet en rapport med forslag og anbefalinger til handlingsplanen. Det 

kulminerede med en stor konference på Christiansborg november 2019. (se. 

Årsrapporten) Vores ønsker: at flygtningekvinder i Danmark bliver tænkt ind i 1325, at 

lokale kvindeorganisationer skal have midler at arbejde for, og at 1325 generelt skal 

have flere midler. Et stærkt ønske er at NGO’erne får en plads i den ministerielle 

arbejdsgruppe for 1325, for at agere vagthund fremadrettet. IH, KB og PL arbejder 

videre. 

8. Indkomne forslag 

a. Der er intet forslag om nyt kontingent så årskontingent  2021 forbliver det samme: 

Husstand kr. 380 – Enkeltmedlem kr. 330 - Arbejdsløs, pensionist, eller studerende kr. 

240 

b. Mindedonation. i Toves Navn. Vi besluttede at donere 1000 kr. i Toves navn til Kvinder 

i Sort i Armenien. Gruppen har udsendt en indtrængende appel om hjælp til de tusindvis 

af flygtninge, primært kvinder og børn, der er strømmet fra selvstyreenklaven Nagorno 

Karabakh til Armenien i kølvandet på den nyopblussede krig mellem Armenien og 

Aserbajdsjan. Kvinder i Sort, København vil også donere 1.000 kr.  

c. Arbejdsgang. Der kommer ofte internationale henvendelser med kort varsel, fx breve 

der skal underskrives. Hovedbestyrelsen og andre interesserede får det hele ud og man er 

velkommen til, men ikke forpligtet til, at reagere med mindre IH gør opmærksom at det 

er påkrævet. Vi forsætter med at støtte Marianne Laxen fra den finske sektion, som ofte 

gør opmærksom på at hver sektion skal have tid til at tage stilling. 

9. Fremtidigt arbejde 

a. Talk Town 2021. HK vil gerne være med. IH efterlyser forslag til hvad vi skal arrangere 

til Talk Town i maj 2021. 

b. Folkemøde 2021.Vi har tradition for at være sammen med Bedsteforældre for Asyl, som 

næste år tager til Folkemødet på Møn i august. 

c. Borgerforslag, om totalt forbud for atomvåben. IH holdt tale på Christianborgs 

Slotsplads til Folketingets åbning den 6.10.,om den alvorlige atomtrussel, og om det 

vigtige i at Danmark skriver under, 



på FN’s traktat om totalt forbud mod atomvåben. Send opfodringen videre til at skrive 

under på borgerforslaget. www.borgerforslag.dk Der skal samles 50.000 underskrifter 

inden 20.1. 2021. 

d. Nordisk samarbejde. Nordisk Netværks møde om flygtninge d. 12.10. kl 18. IH 

og SSS deltager. 

Nordisk møde om russisk samarbejde d. 15.10. IH og KB deltager. 

e. 100 året for demilitarisering af Ålandsmødet, KB 

I 2021 er det 100 år siden Ålandsøerne fik selvstyre og blev demilitariseret område 

ifølge beslutning i Nationernes Forbund. Det kunne fejres på nordisk plan. Vi kan evt. 

søge penge hos Nordisk information om kundskab og køn, (NIKK). 

f. Vores mandagsmøder holdes første mandag i måneden, alle er velkomne til at være 

med. Vi har både holdt det på kontoret og virtuelt. Næste møde er et virtuelt møde 2. 

november kl. 16. Ida sender indkaldelse og dagsorden. 

g. Asylnetværk / Bedsteforældre for asyl. GG orienterede om: 

Moria katastrofen i Grækenland, hvor Danmark i modsætning til flere andre europæ-

iske lande nægter at tage imod nogle af de forulykkede. 

Børnefamilierne fra Udrejsecenter Sjælsmark, der alle nu er overflyttet til Udrejse-

center Avnstrup, hvor vilkårene stadig er trøstesløse og nedbrydende. Det selv-hushold 

(egen madlavning) som familierne var stillet i udsigt, er endnu ikke realiseret.  

Påbegyndte hjemsendelsessamtaler i Udlændingestyrelsen med syriske flygtninge. 
Danmark er som det første land i Europa parat til at hjemsende syriske flygtninge, 

selvom vi ikke har en hjemsendelsesaftale med Assadstyret. Det gælder flygtninge med 

den særlige §7-3 opholdstilladelse (generel beskyttelse), som hyppigt er tildelt de 

syriske kvinder, og det er derfor også især kvinderne, der vil få inddraget deres 

asylstatus og sendt i de danske udsendelsescentre med henblik på hjemsendelse. 

10. Valg: 

Aase Albæk, Emma Albæk Thomsen og Nana Albæk Thomsen blev genvalgt til 

Hovedbestyrelsen for 2 år. 

Hind Al Naimi Kjær og  

Hanna Lindstrøm blev valgt til suppleanter for 1 år. 

Intern revisor Jens Schelde fortsætter 

Samlet hovedbestyrelse er som følger: 

Forkvinde: Ida Harsløf (valgt 2019) 

Næstforkvinde: Solvejg Sieg Sørensen (valgt 2019) Kasserer: Aase Aalbæk (valgt 2020) 

HS medlemmer: 

Emma Albæk Thomsen (valgt 2020) 

Nana Albæk Thomsen (valgt 2020) Gerd Gottlieb (valgt 2019) Katarina Blomqvist (valgt 

2019) 

Suppleanter 

Hind Al Naimi Kjær, Hanne Lindstrøm og Rita Larsen 

http://www.borgerforslag.dk/

