
KVINDERNES INTERNATIONALE LIGA FOR FRED OG FRIHED 

ÅRSBERETNING 2016 

 

Kvindefredsligaens hjemmeside www.kvindefredsliga.dk bliver fortsat udbygget, det samme 

gælder facebookprofilen, som redigeres af Nana Albæk, mens Isa Romby Nielsen er aktiv på 

twitter, så brugerne af disse sociale medier løbende får information og billeder om 

Kvindefredsligaens – og Kvinder i Sorts – aktiviteter. 

 

Udtalelser fra Kvindefredsligaen 

Den lange ventetid i nærområderne får frygtelige konsekvenser, et indlæg ved Gerd Gottlieb og 

Tove Krag, blev bragt i Politiken den 28.1.16 som en udløber af Kvindefredsligaens (uopfordrede) 

høringssvar i forbindelse med regeringens stramninger af udlændingelovgivningen i efteråret 

2015.  

 

I forbindelse med Nordisk Råds møde i København 1. – 3.11.16 sendte hver af de nordiske 

sektioner i slutningen af oktober udtalelsen Norden uden for Nato til deres respektive politikere i 

rådet, ligesom udtalelsen blev sendt til præsidiet. Der kom mildest talt yderst få reaktioner på 

denne henvendelse. 

 

Udtalelsen Danmarks nej til indledende forhandlinger om forbud mod atomvåben blev sendt 

10.11.16 til politikere og presse som reaktion på, at Danmark - sammen med 37 andre lande – 

stemte nej i FN den 27.10.16 til indledende forhandlinger om et forbud mod atomvåben. 123 

lande stemte for, mens 16 lande undlod at stemme. Arbejdet for et forbud er efterfølgende gået i 

gang i FN i marts 2017.  

 

Oversigt over møder og konferencer 1.1. 16 – 31. 12.16, som Kvindefredsligaen har 

afholdt/medvirket i  

23.1.16 Hovedstyrelsesmøde 

16.4.16 Landsmøde 

28.4.16 Kvindernes Internationale Liga for Fred & Frihed har 101-års jubilæum og det skal fejres! 

Arrangement i KVINFOs bibliotek i København 

1.maj i Sydhavnen ved Karensminde delte Kvindefredsligaen en materialebod med Kvindernes U-

Landsudvalg, KULU 

20.5.16 Talk Town i Kødbyen i København: Kvindefredsligaen står i samarbejde med KULU for et 

seminar om Feministisk udenrigspolitik 

4.6.16 Hovedstyrelsesmøde 

21.9.16 Kvindefredsligaen deltager med banner i fredssejlads arrangeret af Fredsministerium.dk 

fra Holmens Kanal til bl.a. Papirøen 

30.9. -3.10.16 i Berlin: WILPF-møde i forbindelse med International Peace Bureau’s konference 

”Disarm! For a Climate to Peace”, hvor Ida Harsløf og Tove Krag står for workshop med tema: 

Asylum is not Gender Neutral  

http://www.kvindefredsliga.dk/


12.11.16 Hovedstyrelsesmøde 

 

Årsberetning fra Skive-Kredsen (Solvejg Sieg Sørensen) 

16. 3.16 Møde med kurdiske kvinder 

18.4.16 Fødselsdagsfejring: WILPF 102 år, Ida Harsløf fortæller om Kvindefredsligaens Fredstog til 

Kina i 1995 

November 2016 Cand. mag i russisk og statskundskab, Mikael Hertoft, gav et interessant indblik i 

de forskellige politiske forhold i Ukraine inden for de seneste år 

Slutningen af november, møde i samarbejde med Skive Bibliotek: : Læge Kjeld Hougaard, Læger 

uden Grænser, fortalte om sit arbejde i Afghanistan og Haiti 

Alt i alt nogle spændende og velbesøgte møder, læs mere i vedlagte årsberetning fra Skive 

PR: I december 2016 interview i Update med Hanne Nielsen, Birthe Krogh og Solvejg Sieg Sørensen 

fra Skive-Kredsens bestyrelse om Kvindefredsligaens arbejde.  

Young WILPF DK (Nana Albæk) 

Young WILPF planlægger i øjeblikket at skabe et seminar, som vi vil turnere med på landets 

efterskoler. Tanken er, at man med et konflikthåndteringskursus vil snakke fredelige 

konflikthåndteringsløsninger 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 et pendant til regeringens ønske om flere 

militærdeltagere, og fokus kommer derfor til at være på, hvorledes vi sammen kan skabe en 

retfærdig, solidarisk og fredelig verden. På seminaret vil der blive skabt et mindre overblik over 

eksisterende konflikter, magtalliancer og om, hvordan menneskerettighedsovertrædelser til 

stadighed bliver holdt i ave.  

En del af projektet vil også indebære et gratis medlemskab for unge under 18 år. Dette medlemskab 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 feministiske 

film. Arrangementerne skal efterfølgende åbne op for en debat og samtale om, hvilke fx problematikker 

filmen har belyst.  

 

 

Nyhedsbrev med temaet Kvindefredsligaen støtter fortsat kvinder og børn i Serbien med tekst af 

Gerd Gottlieb blev udsendt i efteråret 2016. Ligaen har i kraft af Kvinde til Kvinde-indsamlingen i 

2016 kunnet støtte centret i Novi Becej i Serbien med 14.250 kr. 

 

 

 

 

Kvinder i Sort  

Kvinder i Sort 2016 (Gerd Gottlieb) 

Kvinder i Sort i København er fortsat i en fast rytme med manifestationer den første fredag i 



måneden 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 Rundetårn i København sammen med kvinder fra 

asylcenter Kongelunden. Tema: De lange ophold i asylcentrene. 

 5. august, dagen før Hiroshimadagen, på Rådhuspladsen 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, 

København sammen med Kvinder i Sort, Skive. Tema: Den danske krigsdeltagelse i relation 

til den restriktive danske flygtningepolitik.  

 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.  

Kvinder i Sort i Skive 

Kvinder i Sort Skive deltog i Kulturmøde Mors sammen med Kvinder i Sort København. 

8. marts-initiativet 

Kvindefredsligaen deltog med banner i arrangementet på Rådhuspladsen for Kriminaliser Sexkøb 

NU! 

 

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 

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 

 

 

Aase Albæk, Ida Harsløf og Tove Krag 

 

 


