
Tale ved den Russiske ambassade 5.3. 2022 

Så er krigen en realitet, og det som vi troede aldrig kunne ske, at et land angriber og 

invaderer et land i Europa, det er sket. Det er en rystende oplevelse, som vi ikke troede, vi 

skulle opleve igen. 

For vi ved jo at Krig er ensbetydende med vold, fattigdom, flugt, ødelagte liv, usikkerhed og 

mangel på en fremtid. Der er ingen vindere her– kun tabere 

Vi har altid i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, haft mennesket og dets 

beskyttelse mod militær og patriarkalsk vold som mål.  

Før krigen brød ud sendte vi, de europæiske afdelinger af Kvindeligaen sammen med vores 

søstre i Ukraine en opfordring til vore landes regeringer om både at de-eskalere konflikten.  

og at de skulle leve op til de løfter i de gav da de underskrev FNs sikkerhedsråds resolution 

1325 om Kvinder, fred og sikkerhed i krigs og konfliktzoner.  

I resolutionen står der bl.a. at kvinder skal være med ved forhandlingsbordet på alle plan 

både før, under og efter en krig. Det skete så ikke-  

Danmark implementerede resolutionen i 2005.  

 

Vi havde møde med kvinder fra Ukraine aftenen før krigen brød ud, og det var 

hjerteskærende at opleve deres bekymring og angst, og det føltes fattigt at sidde på zoom og 

bare kunne give sympati og løfter om hjælp, en hjælp vi dengang troede kun var økonomisk. 

Lige fra begyndelsen, i 1915 under første verdenskrig, var vi som en pacifistisk feministisk 

kvindefredsforening imod støtte til krigsforberedelse og krigstjeneste af enhver art.  

Men nu er krigen der, så nær på, og så kommer mange i et dilemma, et dilemma som vi er 

nødt til at leve med, for der er ingen nemme løsninger, når først krigen er i gang og 

forhandlingerne har slået fejl. 

Vi skal kunne se ukrainerne i øjnene og tilbyde hjælp, men ikke våben. 

Det er et dilemma, og vi må alle gøre op med os selv og vores samvittighed hvor vi står. 

Men vi må ikke lade os påvirke af Danmarks og NATOs beslutning om våbenleverencer. 

 Og vi må ikke lade det splitte os fredselskende mennesker- 

For lige nu er det krigsforbryderen Putin og hans grusomme angrebskrig mod Ukraine og 

mod folkeretten, vi skal samles om, det er dét der er det væsentlige.  

Og vores fælles stemme for fred skal tordne så vores politikere kan høre det.  

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

NATO påstår at den 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 økonomisk politik.  

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

og investere i miljøbeskyttelse og i sociale og økonomiske rettigheder 

Vi kan ikke ruste til fred – kun til krig,  

Vi ved at militariseringen i verden, hele krigsmaskineriet for en stor del er drevet af profit, 

dødens købmænd lever højt i disse dage  

-og vi ved også, at internationale love og beslutninger alt for ofte har været underlagt krigens 

profit.  

Det er grotesk at der i 2022 efter vedtagelse af FN’s 17 verdensmål, stadig tænkes mere i 

profit end i mennesker. 

Globale militærudgifter udgjorde i 2020 1739 milliarder USD, det svarer til 150 

storebæltsbroer. 

Ydermere er overskuddet fra våbenproduktion og -salg et stort incitament til at opretholde 

krige for både regeringer, virksomheder og enkeltpersoner. 

For at opnå varig fred er vi nødt til at definere sikkerhed væk fra den patriarkalske, militære 

definition den har i dag,  

Pave Frans sagde for nylig 

”Jeg fordømmer dem som har tillid til våbnenes djævelske og perverse logik”. 

Vi kan kun være enige!  

Så vi kræver af jer på den russiske ambassade:  

Sig til Putin at han skal standse krigen, trække tropperne tilbage og gå til forhandlingsbordet.  

 

Krig er aldrig løsningen.   

Tak for ordet, Ida Harsløf 


