
Sekretariatets beretning 2021 
Sekretariatets rolle 
Sekretariatets arbejde består i 

• At være et koordinerende udvalg, der løbende følger op på, at de forskellige praktiske ting, der skal ske 

i løbet af året, for at vi kan afholde kvindelejr på Femø, også sker. 

Seminarer, hjemmeside, tilmelding, bestilling af bus, nyhedsbreve, besvarelser af spørgsmål mm. 

• At bakke op om de forskellige funktionsgrupper og ugeteams, og hjælpe til at finde løsninger, hvis der 

skulle opstå usikkerhed, løse ender eller problemer omkring gruppernes arbejde. 

• At stå til rådighed som ”bagkontor” for femøarbejdet, og hjælpe med at skabe klarhed i svære 

situationer og finde en vej videre. F.eks. hvis der er et ugeteam, der har behov for at sige fra. 

Hvad er der sket i året 
• Der har været kvindelejr på Femø i 2021  For 50. gang! 

• Jubilæumsåret er blevet fejret. 

-Jubilæumsportal, -sten på Femø og reception med taler, sange og TV-dækning. – Og avisartikler. 

F.eks i Information. 

-Jubilæumsskrift og kæmpe jubilæumsfest i Kvindehuset. Rekord mange festende kvinder i gården. 

• Besøg på Strandagergaard på Femø og afrapportering.  

• Ny høker og møder omkring ny samarbejdsaftale, men desværre var opgaven for stor for det lille 

driftskollektiv .  

• Der er lavet en masse praktisk arbejde! 

Nyt på lejren 
• Mange nye møbler på lejren.  

• Ny  solcelle-oplader. Primært til lejrens PC’er.  

Private kan også benytte muligheden, så længe kapaciteten tillader. 

• Andet år med nye rutiner ang. bestilling til køkken og værtshuset.  

• Nye situationer omkring ”laden” og adgangen til den. 

 

 

Support af uger, ugeteams og aktivister. 
Vi har måtte forholde os til et par forskellige episoder omkring enkelte, konkrete personer… 

Der har været eksempler på stalking og på fysisk grænseoverskridende opførsel. Sekretariatet er løbende 

tilgængelige for ugeteams og indgår i dialog med de involverede når det er muligt. 

International uge 
Vi har brugt en del kræfter på at håndtere en konflikt omkring international uge. Jeg vil her forsøge at give 

en kort beretning af forløbet. 

(Denne konflikt er samtidig baggrunden for de to forslag, som I kan se, at en gruppe af syv internationale 

kvinder har sat på dagsordenen , under et senere pkt.) 



 

Ugeteamet på International uge har i mange år været sammensat af internationale kvinder og kvinder 

bosiddende i Danmark. Pga. mulige grænselukninger i forbindelse med corona opstod der i foråret tvivl om, 

hvorvidt der var et ugeteam for International uge 2021. I modsat fald var det nødvendigt at aflyse ugen.  

På forårsseminaret den 9. maj meldte et lille hold af kvinder bosiddende i Danmark sig som ugeteam, og 

blev af seminaret tildelt ansvaret for International uge 2021, og for at reklamere for ugen, så der kom nok 

deltagere. 

Umiddelbart efter seminaret fik sekretariatet flere henvendelser og beretninger om: 

-  en tiltagende dårlig stemning i og omkring det ugeteam, som havde fungeret i årene op igennem 

det sidste årti  

-  at ugeteamet gennem disse år havde delt sig op i et ”praktisk ugeteam”, (både internationale og 

danskboende kvinder, som repræsenterede ugen på seminarer) og et ”teoretisk ugeteam”, 

(primært internationale kvinder). 

-  at det ”teoretiske ugeteam” havde en ubehagelig og dominerende måde at styre de deltagende 

kvinders og børns adfærd. 

-  at teamet havde nogle helt bestemte værdier og havde udarbejdet nogle meget akademiske og 

komplekse beskrivelser af, hvad der er korrekt, og hvordan alle bør agere i fællesskabet.  

-  at kvinder på lejren som havde en anden opfattelse end det teoretiske team, blev konfronteret og 

irettesat på en måde, som de oplevede som meget voldsomt og grænseoverskridende, og i nogle 

tilfælde som verbale overfald. 

o Eksempelvis blev der råbt ad en gruppe kvinder og børn, der sad og sang en almindelig 

kendt tysk børnesang, som slutter med at en ond heks bliver brændt.  

-  at det ”teoretiske ugeteam” efter nogle af disse episoder har afholdt langstrakte og udmattende 

møder på ugen, hvor alle skulle give teamet ret i deres udlægning, og derefter sige undskyld.  

-  at enhver form for dialog omkring denne udvikling ’blev talt ihjel’ og at dem, der måtte ønske en 

anden måde at debattere værdier på, til sidst måtte give op. 

Disse oplevelser har fået flere aktive kvinder til at trække sig fra ugeteamet og ugen de sidste par år. 

 

Vi havde mange overvejelser i sekretariatet omkring, hvad vi skulle gøre på baggrund af disse henvendelser. 

Vi mener, at et ugeteam på kvindelejren har et vist ansvar for ugen og dens deltagere, og derfor bør de 

også være i stand til at håndtere konflikter på en rolig måde i respekt for alle parters udgangspunkt. 

De forskellige beretninger gav indtryk af, at det ”teoretiske ugeteam” fra de tidligere år ikke levede op til 

dette ansvar, men at de nærmere skabte konflikter. 

Samtidig må det være det nye ugeteam for sommeren 2021, nedsat på et seminar, som skal sikres gode 

muligheder for at komme godt i gang.   

For at støtte International uge 2021 og det nye ugeteam gjorde vi følgende:  

-  De involverede internationale kvinder blev kontaktet, og vi præciserede, hvordan et ugeteam på 

lejren er organiseret som ´ét team’, og at teamet der præsenterede sig på forårsseminaret havde 

fået overdraget opgaven.  Med andre ord at teamet ikke inkluderede nogen fra det ”teoretiske 

ugeteam”.  



Vi tog dette skridt for at modvirke at det ”teoretiske ugeteam” stadig opfattede deres rolle som 

toneangivende, - med nye konflikter som følge. 

 

-  Sekretariatet inviterede de involverede kvinder og det nye ugeteam til at deltage i en online 

konflikthåndteringsproces med en professionel mediator. Der var også deltagelse fra sekretariatet.  

I processen blev det klart, at de internationale kvinder ikke var lydhøre overfor den opfattelse, at 

de skulle have været meget styrende og dominerende i de nævnte situationer.  

De lagde ansvaret for konflikterne over på alle mulige andre, og der var ikke nogen udvikling eller 

konfliktløsende imødekommenhed. 

Mæglingen forekom ufrugtbar og sommerens lejr nærmede sig, så mediationsprocessen blev sat på 

pause sommeren over. 

 

- Nu var der stor bekymring for ugens trivsel, hvis de involverede kvinder ville deltage på ugen. 

Derfor blev de to centrale kvinder fra det ”teoretiske ugeteam” kontaktet i en gennemarbejdet og 

forsigtigt formuleret mail, hvor de blev bedt om ikke at komme på dette års international uge.  

Vi tilbød dem dog at finde plads til dem på en af de andre uger, hvis de var interesserede.  

Reaktionen fra kvinderne og andre i kredsen omkring dem kom hurtigt, og den var meget voldsom og vred.  

Det var tydeligt at de opfattede vores henvendelse som en eksklusion. 

I sensommeren blev mediationsprocessen stoppet, da den ikke mere havde begge parters opbakning.  

 

 

Og så har der også været corona….  
Vi har forberedt en del generelle tiltag for at holde det ude af lejren. Og trådt til med afklaringer og med at 

finde løsninger, da det alligevel dukkede op og satte sit præg på lejrens sidste uger.  

Men det gik!  

 

Og der er vist ikke nogen, der har fortrudt, at der var kvindelejr på Femø 2021!  
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