
Tale ved 8. marts demonstration 2022. 

 

Klassekamp er kvindekamp, det ved vi alle-  

Ingen fred uden kvinder, er også blevet et slogan- som militæret nu har overtaget,  

Ingen fred uden kvinder i militæret- og det var ikke den drejning vi fredsfeminister havde i 

tankerne da vi lancerede den. 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed er den ældste kvindefredsorganisation i 

verden, vi er pacifister, feministister og vi har lige siden 1915 kæmpet for både ligestilling 

og fred og haft mennesket og dets beskyttelse mod militær- og patriarkalsk vold som mål.  

Vi vil gerne benytte denne 8.marts til at sætte fokus på de særlige behov de mange kvinder 

der befinder sig i krigs og konfliktområder og er på vej som flygtninge, de har, også de 

kvinder som opholder sig i de danske asylcentre. 

At kvinder og kvinders behov først nu er begyndt at blive tænkt ind i lovgivning, er FN’s 

flygtningelov, som blev vedtaget i 1951, et af de mange eksempler på, den er, sikkert 

ubevidst, skrevet af mænd for mænd.  

Først i 1991 udkom FN med et særtillæg med kvindelige flygtninges behov, et resultat af en 

kæmpe indsats fra kvindefredsaktivisternes side.  

Hjalp det så, nej. Jeg ved ikke engang om Danmark har tilsluttet sig den. 

I hvert tilfælde blev den ikke brugt under krigene på Balkan, hvor kvinder blev brugt som 

våben, ført bort i busser, voldtaget og sendt tilbage til deres familier når de var gravide- 

 til sorg, skam og skændsel og med en masse kvinder og børn ingen ville vide af.  

Det blev ovenikøbet afsløret at FN officerer på Balkan både arrangerede og deltog i handel 

med kvinder. 

Den mangel på opmærksomhed på kvinders situation fra FN’s medlemslande betød, at de 

samme kvindefredsaktvister arbejdede videre på tilføjelsen til flygtningeloven,  

og det blev i år 2000 til- FN’s sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed 

i krigs og konfliktområder.  

EN meget væsentlig tilføjelse blev, at kvinder ikke kun skal ses som ofre og beskyttes, men 

også som ressourcer.  

At vi, halvdelen af jordens befolkning, skal tages med på råd når de store afgørende 

beslutninger tages. At vores stemmer ikke bare skal høres, men være medbestemmende,  

og at vi skal være ligeligt repræsenteret ved forhandlingsbordene på alle planer både før 

under og efter konflikter – 



Danmark underskrev og implementerede resolutionen i 2005, men har mest tolket den som 

en hjælp til at få kvinder ind i militæret. 

Nu er Putins grusomme angreb på Ukraine kommet tæt på. Og som alle krige har den sendt 

over en million på flugt, hvilket gør resolutionen mere aktuel end nogensinde. 

Regeringen hjælper med fly og våben, men de kan ikke bruges som svøb, bleer eller 

hygiejnebind.  

Kvinder på flugt føder, bløder og tager sig af børnene og de gamle, nu mændene er holdt 

tilbage i Ukraine, og vores regeringen har en fantastisk chance for at leve op til målene i 

resolution 1325. 

De bør sætte sig ned og se med kvindeblik på hvad kvinder og børn på flugt har brug for, ud 

over mad og tøj, og så sætte penge af til det. 

Det er nemlig et af de store problemer. DK har siden 2005 lavet 4 nye handlingsplaner, men 

til ingen af dem er der afsat penge.  

Ved de fredsforhandlinger, som må komme, skal den danske regering medvirke til at både 

Ukrainske og Russiske kvinder er med ved forhandlingsbordet. 

Både Ukraine, Rusland og verden har brug for fred, og fred er ikke bare fravær af krig. 

NATO landene påstår at alliancen skaber sikkerhed mod krig. Hvilken sikkerhed? 

Begrebet sikkerhed, trænger til en ny definition, for den sikkerhed NATO og andre militære 

magter tilbyder, er ikke vores idé sikkerhed. 

Reel sikkerhed kan kun opnås hvis vi skifter til en anden feministisk økonomisk politik.  

Vi skal flytte pengene fra al krigs maskineriet til et fredens og ligestillingens grundlag  

og investere i mennesker, miljøbeskyttelse og i sociale og økonomiske rettigheder 

Stop krigen, støt kvinderne, få dem med ved forhandlingsbordet. 

Tak for ordet 

Ida Harsløf 


