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För fred på kvinnors villkor - för fredliga konfliktlösningar 
    information och studier om fredsfrämjande utveckling 

Gun-Britt Mäkitalo och Edla Lantto från KFF i Kiruna blev hanfängs-
lade när de demonstrerade utnanför Natos högkvarter i Bryssel.   

1000 demonstranterna, från 17 EU-länder 
möttes av poliser och vattenkanoner -  
500 fängslades!  

Det nya Europa?  Styrt av Nato?
 



Kvinnor för Fred 
Adress: Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
Tel:076/117 97 27 

Redaktion: Breda gatan 6
115 21 Stockholm 
tel/fax: 08/667 97 27 
E-post- kff@telia.com
www.kvinnorforfred.com

    Postgiro: 439 12 25-2

Kvinnor för Fred, som bildades 
1978, arbetar för fred på  kvinnors 
villkor. Föreningen är partipolitiskt 
och religiöst obunden. 

Kvinnor för Fred är medlem i 
många nationella och internationella 
freds-, kvinno- och solidaritetsor-
ganisationer och ingår i ett nätverk 
med internationella förgreningar.  
 
Kvinnor för Fred kräver stopp 
för kärnvapen och kärnvapenprov, 
kämpar mot militär  rustning och 
vapenspridning, kräver stopp för  
vapenproduktion och vapenexport 
och en omställning från militär till 
civil produktion. 

Kvinnor för Fred arbetar för kvin-
nors medverkan i konflikthante-
ring, för mänskliga rättigheter för 
barn, kvinnor och män, för ökat 
inflytande för FN och OSSE i alla 
fredsprocesser och för en framtida 
fredskultur. 

Medlemsavgift 170 kr/år i Riksksor-
ganisationen+ en mindre avgift på 
platser med lokalgrupper. 
För stödmedlem är avgiften 
100 kr/år inklusive KFFs tidning
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Kära fredsvänner

Så har då äntligen ett stort antal länder (110) beslutat sig för att säga nej till 
den fullständigt omänskliga klusterbomben som hittills dödat och skadat 
tusentals människor – mest civila – kvinnor och barn. För barnen är de  ex-
tra farliga  eftersom ej detonerade bomber ligger kvar i markerna länge och 
lockar nyfikna ungar att plocka upp dem. Om de inte mister livet omedel-
bart blir de invalidiserade.

I sista stund kände även den svenska regeringen sig tvingad att säga nej 
– men det är ändå en skam att det tagit så lång tid, att det inte för länge se-
dan varit en självklarhet att sluta använda dessa vidriga vapen.  USA, Israel, 
Kina och  Ryssland  ställer sig fortfarande utanför - samtliga både tillverkar 
och har stora lager av klustervapen i sina militära lager.

Tyvärr tror jag att  även Sverige varit tillverkare av dem  - som bekant kall-
las de då bombkapsel 90 och sitter i JAS-39 Gripen.

Världens vapenarsenal är större än någonsin - vapenindustrin går på hög-
varv och pengarna fyller fickorna på vapenhandlarna världen över - Sverige 
inte undantaget. Vem är alla dessa vapen avsedda för? För vem tillverkas de 
- hur många döda och sårade kalkylerar man kallt med? 

Visste ni att Sovjet redan 1942 använde klustervapen mot tyska bandvagnar 
- det var under andra världskriget - och att USA använde klustervapen i 
Kamboja, Laos och Vietnam på 60 - 70 talen. Bara i Laos lär det fortfarande 
finnas nio miljoner högexplosiva .blindgångare kvar i markerna. 

Gun-Britt Mäkitalo och Edla Lantto, från KFFs livaktiga lokalgrupp i 
Kiruna, har varit i Bryssel för att, tillsammans med tusentals aktivister från 
hela Europa, symboliskt inta Natos högkvarter för en dag. Cirka 50 perso-
ner lyckades ta sig in på området, 500 greps av polisen, däribland Gun-Britt 
och Edla som dessutom blev iförda handfängsel. Många fick också  känna 
på polisernas orimliga brutalitet. 

Kanske ser vi här en framtidsbild av det ”nya Europa” som nu verkar helt 
underställt Nato - ett Nato som, om  Folkpartiet får som de vill, Sverige 
skall bli medlemmar i. 

I Iran lever kvinnorna farligt! Kampanjen mot landets kvinnorörelser har 
trappats upp och kvinnor som vågar hävda mänskliga rättigheter - ex årets 
Palmepristagare - Parvin Ardalan och Nobelfredspristagaren Shirin Ebadi - 
hotas av landets revolutionsdomstol, med två års fängelse för att de med sin 
”kamp för kvinnors rättigheter” hotar den nationella säkerheten. Domarna 
kommer att överklagas. Ardalan väntar redan nu på att två tidigare domar 
skall tas upp i högre instans. Det är hög tid att svenska kvinnoorganisationer 
gör något för att få de iranska myndigheterna att sluta skrämma kvinnorö-
relsen till tystnad!

Som ni ser består detta nummer till stor del av årsmötesförhandlingar; verk-
samhetsberättelse, årsmötesprotokoll, ekonomisk redogörelse mm. Den som 
vill kan lösgöra mittpartiet och bevara det som en särskild handling.

Till slut dristar jag mig - så här när sommaren står i blom - att påminna alla 
som inte redan hunnit betala årets medlemsavgift - gör det nu!  Tillståndet 
i den enda värld vi känner har inte blivit bättre sedan den dag, för 30 år 
sedan, KFF började - tvärtom! 
Vi måste höja våra röster för att höras - även om det så bara består i att 
stödja en kvinnofredsorganisation med ett medlemskap. 

En skön sommar med 
välbehövlig avkoppling 
och vila önskar

Bibbi Steinertz

När män talar 
om försvar
menar de krig!

När kvinnor talar 
om försvar 
menar de fred! 
Berit Ås
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I början av juni avslutades den stora 
konferensen om klustervapen i Du-
blin. Målet var att enas om ett förbud 
mot system som sprider stora mäng-
der sprängladdningar, som sedan 
dödar och skadar civila. Men starka 
krafter har försökt sabotera förhand-
lingarna.

 Till exempel valde länder som USA, 
Israel och Ryssland – samtliga med 
klustervapen i sina militära lager – 
att inte alls delta. Andra länder häv-
dade att deras försvarsmöjligheter 
skulle påverkas negativt om de skul-
le tvingas skrota sina klustervapen, 
och krävde därför att få uppskov.

Det fanns även farhågor att den 
svenska regeringen skulle skada 
processen genom att kräva undantag 
för Bombkapsel 90, ett klustervapen 
som Jas 39 Gripen kan bestyckas 
med.
 
”Ett historiskt avtal”
I onsdags stod det ändå klart att det 
skulle bli ett i det närmaste totalt för-
bud mot klustervapen, som omfattar 
såväl produktion och handel som 
lagring och användning. 110 länder 
står bakom detta beslut (som for-
mellt antas idag) och avtalet blir se-
dan juridiskt bindande när 30 länder 
ratificerat det.

– Detta är ett historiskt avtal och en 
upprättelse för de människor som 
har drabbats av de förödande effek-
terna av klustervapen som vi sett i 
krig under de senaste decennierna, 
säger Anna Ek, ordförande i Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen.
Hon uppmärksammar att avtalet 
skulle ha dröjt många år till om inte  
en rad kampanjer engagerat männis-
kor ned till gräsrotsnivå.
– Att vi har nått så här långt på så 
kort tid visar att vanliga människor 
kan göra något utöver det vanliga.
 
USA bearbetade 
NATO-allierade 
USA deltog alltså inte, men har ändå 
i kulisserna verkat för att undermi-
nera konferensen. Bland annat ge-
nom att bearbeta NATO-länder. 

Enligt människorättsorganisationen 
Human Rights Watch (HRW) har 
diplomater i Dublin berättat att ut-

rikesminister Condoleezza Rice och 
president George W Bush försökt 
övertala kollegor i andra länder att 
opponera sig mot ett förbud.

Storbritannien krävde inledningsvis 
mycket riktigt undantag för två typer 
av klustervapen, varav ett används i 
Irak, men valde sedan att ge sitt stöd 
till den kategoriska förbudslinjen.
Det gjorde även andra av USA:s al-
lierade, som Danmark, Frankrike, 
Nederländerna och Tyskland.
– I slutänden hade amerikanerna 
väldigt lite stöd i Dublin, kommen-
terar Steve Goose på HRW. Det är 
ett nederlag för administrationen. 
Konferensen kommer att ge ett starkt 
förbud, och det finns ingenting Vita 
huset kan göra åt saken.
 
Även om USA inte skickade en 
delegation till Dublin, och inte un-
dertecknar avtalet, lär dess innehåll 
komma att få konsekvenser globalt 
sett. För alla världens länder, inklu-
sive dem som anser sig ha fortsatt 
rätt att rusta med klustervapen. USA 
kommer, enligt avtalstexten, inte att 
kunna lagra klustervapen på baser i 

Det fanns farhågor att avtalet skulle saboteras, däribland av Sverige. 
Men nu är det klart. Klustervapen, som dödat tusentals civila, förbjuds.
 

allierade länder, om dessa har under-
tecknat avtalet.
Steve Goose konstaterar att flera län-
der uteblev, men tror ändå att klus-
tervapen nu definitivt är på väg ut ur 
den militära historien.
– Avtalet kommer att stigmatisera 
dem, på samma sätt som förbudet 
mot personminor har gjort det hart 
när omöjligt att använda dem.
 
Beslut i sista stund
Sverige valde till sist att verka för ett 
förbud, utan att begära undantag för 
Bombkapsel 90.
– Vi förväntar oss att Sverige omgå-
ende inleder processen med att skro-
ta det svenska klustervapnet samt att 
man tydligt deklarerar att man har 
för avsikt att ratificera konventionen 
snarast möjligt efter undertecknan-
det i Oslo i december 2008, säger 
Anna Ek.
– Vi gläds åt att Sverige genom ett 
godkännande av konventionen mot 
klustervapen sätter humanitära vär-
den i främsta rummet, men samtidigt 
är det är anmärkningsvärt att detta 
ställningstagande kommer i sista 
stund.
 
Andreas Gustavsson

110 länder förbjuder klustervapen!

      Vad är klusterbomber?
En klusterbomb eller kluster ammunition, består av en behållare fylld 
med många små bomber (underammunition). Behållarna kan både 
släppas från flygplan eller avskjutas från marken. När behållaren 
är mitt i luften brister den och frigör de många små bomberna, vilka 
täcker ett område stort som flera fotbollsfält. Vem som helst inom 
detta område, militär eller civil, kommer troligen att slitas i bitar.

teckning kommer 
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Iranska regeringen för en 
kampanj mot  landets 
kvinnorörelse!
I Iran trappas kampanjen upp mot landets kvinnorörelser. 
Årets Palmepristagare Parvin Ardalan har nyligen dömts 
till två års fängelse av iranska revolutionsdomstolen an-
klagad för att hon, med sin kamp för kvinnors rättigheter, 
hotar landets nationella säkerhet. 

Domen kommer att överklagas. Hon väntar redan på att 
två tidigare politiska domar skall tas upp i högre instans. 
Fyra av hennes medkämpar, i den iranska kvinnorörel-
sen, fick samtidigt villkorliga fängelsestraff, för samma 
anklagelser. Tre av dem har också dömts till kroppsbe-
straffningar med tio piskrapp. Under de närmaste tre åren 
har alla  fem kvinnorna, bl a Rezvan Haddam, Nahid Ja-
fari och Minou Mortazi, domar hängande över sig och är 
utsatta för konstant övervakning. 
Under de senaste två åren har mer än hundra kvinnor  i 
Iran arresterats och fängslats i samband med kvinnoma-
nifestationer. Förutom de fem nu dömda har tjugofem 
kvinnliga rättskämpar fått villkorliga fängelsedomar. 

Den iranska kvinnorörelsen har byggt upp ett landsom-
fattande nätverk för att samla in en miljon namnunder-
skrifter för att kräva lika rättigheter för män och kvinnor. 
Den kampen är kopplad till kravet på demokrati – samma 
krav ställs av studenter och av arbetarrörelser. 
De villkorliga domarna är till för att tvinga ledargestal-
terna till tystnad och skrämma andra aktivister från att 
inta deras plats. Det samma gäller för journalister, förfat-
tare, och förkämpar för fackliga rättigheter – alla har de 
drabbats av samma typ av politiska domar.

Irans regering blockerar också kvinnoaktivisternas kon-
takter med omvärlden. Parvin Ardalan, som fick sitt pass 
beslagtaget när hon skulle resa till Stockholm för att ta 
emot Olof Palmepriset har fortfarande inte återfått pas-
set vilket hindrar henne att delta i internationella kon-
ferenser. Parvin Ardalan och hennes medsystrars kamp 
handlar inte bara om Irans framtid utan de står också i 
främsta ledet i en världsomfattande strävan för lika rät-
tigheter för alla.

Kvinnor för Fred har undertecknat ett upprop, som bl a 
Arne Ruth, Pierre Schorri och Ulrika Knutsson ställt sig 
bakom, som kräver att den svenska regeringen entydigt 
tar avstånd från de iranska myndigheternas försök att 
skrämma landets kvinnorörelser till tystnad.

Parvin Ardalan som dömts till två års fängel-
se för sin kamp för kvinnors rättigheter.  
Foto: Olof Palmes Minnesfond

 66 ÅR MED KLUSTERVAPEN
1942 Sovjet använder klustervapen mot tyska 
tanks.
1943 Tyska flygvapnet släpper cirka 1 000 kluster-
bomber över brittiska hamnen Grimsby. En fjärde-
del av laddningarna exploderar inte.
1960- och 1970-talen USA använder klusterva-
pen i Kambodja, Laos och Vietnam. Bara i Laos 
finns det fortfarande kvar minst nio miljoner hög-
explosiva blindgångare, enligt Röda korset. Där 
har 11 000 personer dödats eller skadats.
1973 Israel använder klustervapen mot paramilitä-
ra styrkor nära Damaskus.
1975-1988 Marocko använder klustervapen i 
Västsahara.
1979-1989 Sovjet använder klustervapen i Afgha-
nistan, och motståndsrörelsen svarar med samma 
mynt.
1982 Israel använder klustervapen mot reguljära 
trupper från Syrien.
1982 Brittiska styrkor använder klustervapen un-
der Falklandskriget.
1986 Frankrike bombar ett av Libyens flygfält med 
klustervapen.
1991 USA och dess allierade (Frankrike, Saudia-
rabien, Storbritannien) sprider 20 miljoner spräng-
laddningar från klustervapen över Irak och Kuwait.
1992-1995 Jugoslavien använder klustervapen i 
Bosnien-Herzegovina.
1992-1997 Klustervapen används under inbördes-
kriget i Tadjikistan.
1994-1996 Ryssland använder klustervapen i 
Tjetjenien.
1995 Rebeller attackerar civila i Zagreb med klus-
tervapen.
1996-1999 Sudans regering använder klusterva-
pen i södra Sudan.
1997 Nigerianska fredsbevarande trupper använ-
der klustervapen i Sierra Leone.
1998-1999 Nato och Jugoslavien använder klus-
tervapen i Albanien.
1999 USA, Nederländerna och Storbritannien an-
vänder klustervapen i Jugoslavien och Kosovo.
2001-2002 USA släpper 1 228 klusterbomber 
innehållande 248 056 sprängladdningar i Afgha-
nistan.
2003 Under krigets tre inledande veckor sprider 
USA cirka två miljoner sprängladdningar från klus-
tervapen över Irak.
2006 Israel använder klustervapen i Libanon.

Källa: FN-institutet UNIDIR:s publikation Disarma-
ment Forum

ev bilder 

Amerikanskt tillverkad 
BLU-97, släppt från luften  
Bild: John Rostedt

Israelsk tillverkad M85, av-
skjuten från marken  
Bild: Simon Conway/ 
Landmine Action

Ram+ ev avvikande svag färg?? 
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Europa bygger nu upp sin egen inter-
ventionskapacitet genom EU, eller 
olika former av partnerskap med USA, 
genom Nato. Den femte årsdagen av 
Irakkriget var därför ett bra  tilfälle 
att göra motstånd mot den militära 
globaliseringen och göra den synlig
.-Vi behöver inte ett system för världs-
omspännande militärt ingripande. 
-Vi behöver inte militärallianser som 
hotar resten av världen. 
- Vi behöver få slut på krigen, vi sät-
ter ner foten och säger NOG! 
Säkerhet är för viktigt för att lämnas 
åt militären. 

Nato och Europa
Genom Nato är Europa inblandat i 
krigen i Irak och Afghanistan. Euro-
peiska stater tränar militära styrkor 
för Natos snabbinsatstyrka. Under 
Irakkriget sattes amerikanska solda-
ter in från baser i Europa och Per-
siska viken. I Afghanistan har Nato 
tagit ledning för den militära ocku-
pationen och flera av de europeiska 
staterna har soldater där. Sverige 
upplåter sitt Norrbottniska luftrum 
(Vidsel-basen) där Nato länder, även 
USA, deltar och testar avfyringssys-
tem för jaktrobotar, hur man tankar 
plan i luften m.m. Man kan ju fråga 
om Sverige är neutralt eller redan är 
med i Nato?

På femårsdagen av USA:s invation i 
Irak, som hela världen demonstrera-
de emot, har vi Bush ord i minnet - att 
det bara skulle ta några veckor att få 
bort Saddam Hussein och demokra-
tisera Irak. Nu ser vi resultatet - hur 
irakiska folket lider och att Sverige 
tagit emot 20 000 flyktingar bara i 
Södertälje - att jämföra med Canada 
och USA som bara tagit emot 1600.

Aktionen i Bryssel
- Edla Lantto och jag bestämde oss 
för att delta i den aktionen vi visste 
planerades i Bryssel och började, den 
14/3, vår långa resa med  tåg från Ki-
runa till Stockholm  där vi klev av 
den 15/3 och genast begav oss till 
Norra Bantorget, varifrån en stor de-
monstration mot Irakkriget gick till 
Sergels torg.  

Tisdagen den 18/3 hoppade vi på 
AKLs (finska vapenvägrare) buss, 
som tog oss till Danmark för över-
nattning, på liggunderlag och sov-
säck, i ett kallt ”graffitihus”. 
På morgonen anslöt ungdommar 
från Ofog i Sverige, och även Ulla, 
dansk KFF aktivist, med lång erfa-
renhet. Resan gick vidare till Lybeck 
där vi, i nio timmar, fick bekanta 
oss med staden eftersom chauffören 
måste sova. Onsdag förmiddag var vi 
framme i Bryssel efter en hård natt i 
bussen, med rock och popmusik och 
många rökpauser.   

I Bryssel
Väl i Bryssel fick vi bekanta oss med 
andra nationaliteter och blev serve-
rade veganmat av Kokkerellen som 
lagar mat till olika aktioner.
Dagen före aktionen fick vi, på bilder 
och kartor, se hur Natos högkvarter 
såg ut och på vilka strategiska plat-
ser man kunde ta sig in. Vi övade 
en hel dag tillsammans med spanjo-
rer och engelsmän, genom rollspel, 

klättring ickevålds träning och hur 
vi skulle göra för att försöka ta oss 
in på högkvarteret och när vi mötte 
polisen. Det gjordes repstegar och 
vi delade upp oss i mindre grupper. 
Många hade erfarenheter från tidi-
gare aktioner. 
Edla och jag kände oss lite tvek-
samma när man pratade om hur 
många poliser det kunde vara och att 
vi kunde bli fängslade, men kände 
ändå, efter hand, att vi ville försöka 
ta oss i

Aktionsdagen
På aktionsdagen hade det anslutit 
sig ca 1000 pers, många äldre, från 
17 olika länder som alla hade olika 
militära problem eller med kärnva-
penbaser som man vill bli av med, 
eller anläggningar som skulle instal-
leras. Där fanns Adam från Skottland 
som kämpar mot kärnvapenbasen 
Faslane, äldre Spanjorer från Alba-
cete som kämpade mot att deras stad 
skulle få en stor Natobas och plane-
rad tillverkning av attackhelikoptern 
Tiger.Kroater som kämpade mot att 
man, över folks huvuden, bestämde 
att gå med i Nato, i stället för att 
pengarna skulle gå till återuppbygg-
nad av landet.

Den 22/3 var en solig dag (annars 
regn,snö,blåst). Vi tog oss med tun-
nelbana ut till Natos högkvarter där 
vi möttes av ett stort uppbåd av po-
liser, även ridande, och vattenka-

Nato Game Over  i Bryssel! 
18-26 mars 2008
Nato Game Over var en direkt 
icke-  våldsaktion mot Natos hög-
kvarter i Bryssel som anordnades 
av aktions- gruppen ”Bomspot-
ting” (ung. upptäcka/synliggöra 
bomber) som har funnits i Belgien 
sedan 2001 och har gjort olika 
aktioner bland annat mot kärnva-
penbasen  ”Kleine Brogel”.
 
Vid aktioonen den 22 mars skulle 
vi ta oss in och symboliskt stänga 
ned Nato samt göra en  inspektion 
för att hitta bevis för att EU-al-
liansen sysslar med krigsförbere-
delser och har kärnvapen. 

Edla Lantto, nummer två från vänster, och OFOG-gänget - 
Frida, Oscar, Mirja, Magda och Anna demonstrerarde mot 
Nato i Bryssel.  Foto: Gun-Britt Mäkitalo
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noner..En del av vår svenska grupp 
försökte ta sig igenom men blev 
fängslade direkt. Vår lilla grupp på 
sju personer drog sig tillbaka för att 
försöka på annat håll- även ett gäng 
franska clowner försökte ta sig in. Vi 
vandrade runt, men det fanns tagg-
tråd och poliser överallt liksom en 
polishelikoptern som snurrade över 
högkvarteret. 
Vi träffade på en hollänsk och en 
fransk radioreporter som vi lämnade 
vårt budskap till. Även vår grupp 
blev fängslad när vi försökte ta oss 
igenom till staketet - bryskt tog de 
mig i armen, satte på handfängsel 
och bad mig sitta ner. 
 
Vi sjöng - Aldrig, aldrig, aldrig ger vi 
upp, vi är ett träd med djupa, djupa 
rötter, aldrig ger vi upp. NATO skall 
stängas aldrig ger vi upp....

En härlig känsla!
- Det var en härlig känsla när vi två 
äldre damer satt med ungdomarna 
och sjöng denna sång från 80-talet 
då så många kämpade mot kärnvap-
nen som då skulle placeras i Europa.
Vi hade tolv stående och två ridande 
poliser runt oss och fick åka till po-
lisstationen för att bli registrerade, 
Där var fullt med redan fängslade 
cirka 500. Femtio aktivister lyckades 
komma över staketet, en del av dem 
blev väldigt illa tilltygade.
- När man träffade alla dessa män-
niskor och hörde och såg hur de, 
på olika hål, kämpade, ofta sov på 
hårda golv, tätt intill varandra på lig-
gunderlag i sovsäckar,då kände man 
att det finns oanade krafter och folk 
som vill göra något för att förbättra 
vår värld. Vi måste bara bli många, 
många fler som ”sätter ner forten”.

De sista dagarna ägnade vi åt före-
läsningar och diskussioner om ” Det 
Militära Lanskapet i Europa” - vilka 
aktioner och kampanjer som kan gö-
ras och hur man ska kunna samman-
fläta dem bättre i olika länder samt 
inventering av de olika  internatio-
nella kampanjer som gjorts och kom-
mer att göras. Mycket är på gång!

- Vi Edla Lantto och jag Gun-Britt 
Mäkitalo tyckte det var en lång men 
fantastisk resa med otroligt fina ung-
dommar som tog hand om oss och 
fungerade som tolk åt Edla och vi-
sade oss Bryssel. Vi har blivit stärkta 
och känner att vi har stöd från olika 
håll, när vi nu skall försöka få till 
stånd en aktion mot Vidselbasen som 
berör oss mest här uppe i Kiruna.
                                                          
Vid pennan Gun-Britt Mäkitalo 

    Två Insändare i Norrländska Socialdemokraten 

”Lägg ner F21 – bäst för Norrbotten”
Bort med F21 från vårt län. Denna tärande och miljöförstörande verksamhet 
som flygvapnet bedriver bör vi slippa. 
Dessutom bjuder man in främmande länders flygvapen för att här, i vårt län, 
bedriva en övningsverksamhet i stor omfattning vilket ökar denna miljöför-
störing avsevärt.
”Realist”

Dålig idé rädda F21!
Kvinnor för Fred i Kiruna håller med signaturen ”Realist” som skrev i 
NSD den 30 april -08
Här presenterar vi våra argument för nedläggning av F21:
* Vem är fienden? 
* För många miljarder satsas på F21, pengar som behövs till unga, 
   gamla och sjuka.
* F21 är miljöförstörande och upplåter vårt luftrum för Natoövningar.
* Flygutsläppen bidrar till att förstöra Europas sista vildmark
* Rennäringen störs
* Flygflottiljen i Söderhamn och regementena i Östersund och Kiruna 
   har tidigare lagts ner. På dessa områden har sedan  blomstrande civila 
   verk  samheter utvecklats.
* Militär verksamhet är aldrig utvecklande.

Ni som försöker rädda F21 – Tänk om!

Kvinnor för Fred, Kiruna

 

Aktion på militärflygplatsen 
vid Buechel den 30/8 2008-
I Eifel 20 km söder om Nuerburgringen och 10 km från Cochem vid Mosel 
lagras 11-20 amerikanska atombomber som har en kraft av 150 Hiroshima-
bomber. 

I 16 år har 47 organisationer engagerat sig mot atomvapen och atomkraft 
genom att, varje år, utföra vandringar på 15 km runt militärbasen. 
Nu på sjunde året förbereds en ”Go-in” aktion om det visar sig att atomvapen 
finns kvar efter den sjunde vandringen. 

Kampanjen ”bye-bye nuclear bombs” har som mål att avsluta Tysklands 
deltagande som atommakt inom Nato och strävar efter att världen och För-
bundsrepubliken skall bli atomvapenfritt. Hundratals aktivister kommer att 
förbereda sig för en ickevålds - och civilolydnadsaktion den 28-29 augusti. 

I gruppen finns: Borgmästare för Fred och Advokater och Läkare mot atom-
vapen. Cykelsportarna ”Peacemakers” kommer att köra en rundtur på 29 km 
runt Buechel sju gånge, gruppen ”Sopa framför din egen dörr” kommer att 
svinga sopborstar för att symboliskt sopa ner amerikanska atomvapen i en 
soptunna. 

Information genom: info.hamburg bombspotting.org eller www.gaaa.org 
 
Illona Riesz tel:0049-6764-96 11 853 – 0049-170-96 11 853 och 
Gun-Britt Mäkitalo, 070-653 38 78, Kvinnor för Fred, Kiruna. 
Ilona bor i närheten av Buechel och kan vara till stor hjälp med logi mm för 
dem som vill delta..
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                                                                   Kvinnor för Fred, Riks  
                                  Verksamheten 2007  
  

Kvinnor för Fred bildades 1978 med målsättningen att arbeta för fred på kvinnors villkor - för mänskliga rättigheter 
för alla - för kvinnors medverkan vid konfliktförebyggande och konfliktlösningar utan våld - för en omställning från 
militär verksamhet till civil och för demokrati och fred.  

Kvinnor för Fred är partipolitiskt och religiöst obunden och ingår i ett nätverk med internationella förgreningar.

Målsättningen ligger fast. Föreningens grundstomme är ett antal självständiga och självstyrande lokala grupper med 
gemensam målsättning och stadgar och en sammanbindande Riksorganisation  i Stockholm som administreras av en 
organisationssekreterare 

2007 fick föreningen, genom organisationsstöd, en förbättrad ekonomisk grund, både när det gäller den administra-
tion, planering och möjligheten att genomföra olika projekt. Det medförde även en förbättring av tekniska hjälpmedel 
och tillgång till egen kontorslokal. Fortfarande utförs dock en stor del av arbetet ideellt.   
  
Arbete och engagemang har präglats av de krigshandlingar och konflikter som pågår runt om i världen -  i Mellan-
östern, Irak, Afghanistan och  Palestina/Israel - samt ökningen av militära insatser som även berör Sverige genom 
tillkomsten av Swedish Battle Group och  planerna på att det svenska stridsplanet JAS Gripen, som är bemannat med 
klustervapen, skall delta i direkta stridhandlingar i bl a Afghanistan. På hemmaplan har aktiviteter, i form av protester, 
i första hand riktats mot internationella militärövningar på svenskt territorium och planerna på uranbrytning i Norr-
botten samt mot ett svenskt medlemskap i Nato.  

Aktiviteter: Seminarier, demonstrationer och offentliga framträdanden har ökat på flera platser där KFFs 
lokalgrupper verkar. Det gäller framför allt kontinuerliga manifestationer för ”Kvinnor i Svart”, demonstrationer  den 
8 mars, Internationella Kvinnodagen, och manifetationer på Hiroshimadagen 6 augusti samt aktiva insatser mot uran-
brytning i Sverige, militärövningar av utländsk trupp på svensk territorium och mot svensk trupp i Afghanistan mm.

Internationella projekt: Ett utbildningsprojekt i Irakiska/Kurdistan. En förstudier i Palestina/Israel och besök hos 
palestinska/israeliska kvinnogrupper. Delaktighet i Operation 1325s brobygge mellan israeliska/palestinska/svenska 
kvinnor – i Istanbul och Sverige.

Nätverk och andra organisationer 
KFF är en av organisationerna i paraplyorganisationen Operation 1325 - som arbetar aktivt för förverkligandet av 
FNs resolution 1325 ” - att kvinnor i ökad utsträckning skall delta på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och 
internationella institutioner och mekanismer för förebyggande hantering och lösning av konflikter”. 

KFF ingår i styrelsen för Färnebo Folkhögskola och i Nätverket för Kärnvapennedrustning, Kommittén Västsaharas 
Kvinnor, OSSE-nätverket, Glöm aldrig Pela och Fadime, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Europeiskt Social Fo-
rum och Nätverket Afghanistan.nu .
 
Organisationsdata  
Kvinnor för Fred, som har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelse, startade som en ickehierarkis organisation utan vald 
ordförande.  Initiativet kom bl a från föreningen Kvinnokultur som, tillsammans med flera andra kvinnoorganisatio-
ner, inspirerade till den grundläggande målsättningen och lade grunden till det som fortfarande 
är KFFs riktlinjer – offentliga aktioner, opinionsbildning, påverkan, information och utbildning.

En organisationssekreterare sköter det löpande arbetet, bokföring, medlemsregister, kontakter med lokal-avdelning-
arna, korrespondens, e-post samt det redaktionella arbetet med KFFs tidning. Sedan 2007 delar  KFF lokal med 
UNIFEM och Operation 1325,  på Gamla Brogatan 27 i Stockholm. 

KFF har tio lokalavdelningar spridda över landet - Göteborg, Halmstad/Laholm, Hudiksvall, Järfälla, Kiruna, Linkö-
ping, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro. Kontaktkvinnor på nitton platser – från norr till söder.  
 
2007 hade KFF 550 medlemmar inberäknat studerande och stödmedlemmar med reducerad årsavgift.   
 
Bidrag 2007 
KFF erhöll 300 000 kronor i organisationsstöd från Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organi-
sering och jämställdhetsprojekt.   
Erhöll 75 000 kronor i verksamhetsstöd från Folke Bernadotte Akademien, framför allt för information och studier 
om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling genom KFF:s tidning och andra trycksaker.  
 
KFF Riks Årsmöte 2007 
Riksårsmötet 2007 hölls lördagen den 14 april i ABF-huset i Stockholm. 20 medlemmar var 
närvarande. Mötesordförande var Eva Paulsson, sekreterare Maja Edfast och protokolljusterare Marie Hegge.

Justera pippin
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Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes efter genomgång.  
Revisionsberättelsen som föredrogs av revisorn godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.   
Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 170kr/år och 100kr/år för stödmedlem samt 
50kr/år för studerande. Lokalavdelningarna kan lägga till varierande avgifter för de lokala utgifterna.  
 
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse 2006 omvaldes: Gudrun Tiberg och Karin Jonegård, Gö-
teborg - Anna-Lena Huldtgren, Halmstad/Laholm - Gun-Britt Mäkitalo och Barbro Nilsson, Kiruna - Barbro Linde-
roth, Linköping - Lena Palmstierna Stockholm - Gertie Gajner och Hjördis Johansson, Sundsvall, Kerstin Liljedahl, 
Uppsala samt Marianne Skanse, Örebro. 
Nyvaldes: Eva Paulsson, Stockholm och Astrid Möller, Uppsala. 
 .    
Till kassör omvaldes Bibbi Steinertz och till firmatecknare för Kvinnor för Fred, Riks, var för sig, omvaldes 
Bibbi Steinertz och nyvaldes Eva Paulsson.  
Till ordinarie revisorer valdes Christina Gotting (auktoriserad) och till suppleant Inger Strandlund
Frågan om ny valberedning delegerades till styrelsen
 
KFF - representanter i andra organisationer och nätverk:  
Till Färnebo Folkhögskolas styrelse, omvaldes Gudrun Tiberg och Karin Jonegård, Göteborg 
Till repr i  Operation 1325s styrelse omvaldes Maj Britt Theorin och Bibbi Steinertz   
Till Kommittén Västsaharas Kvinnor, omvaldes Louise Bäckman ordinarie, suppleant Sylvia Rönn
Till OSSE- nätverket nyvaldes Eva Paulsson, ordinarie och Bibbi Steinertz suppleant
Till Nätverket för kärnvapennedrustning  nyvaldes Eva Paulsson, suppleant vakant 
Till Nätverket Afghanistan.nu valdes Bibbi Steinertz
 
Medlemskap i andra organisationer 
Kvinnor för Fred är betalande medlem i Färnebo Folkhögskola, OSSE-nätverket, Svenska FN-förbundet, UNIFEM, 
Svensk Irakiska Solidaritetskommittén, Nätverket för Kärnvapennedrustning, Glöm inte Pela och Fadime, Kommit-
tén för Västsaharas kvinnor. KFF stödjer Kvinnor i Svart i Israel/Palestina och Wafe i England.       
  
SAMLA – Riksorganisationens styrelse 
Riksorganisationens styrelse, SAMLA, har under 2007 bestått av medlemmar från KFF i Linköping, Laholm/Halm-
stad, Hudiksvall, Göteborg, Kiruna, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro. Styrelsen har haft fyra protokoll-
förda sammanträden - i februari, april, september och november - med i genomsnitt åtta deltagare varje gång. De 
dominerande frågorna har rört ekonomin, projektplanering, lokalgruppernas verksamhet, rapporter, diskussioner om 
medlemskontakter, utskick, medlemsvärvning och kommande aktiviteter.
   
KFFs medlemstidning 
Kvinnor för Freds tidning har utkommit med fyra nummer under året. Huvudredaktören har skrivit ledare, monterat 
och redigerat inkomna artiklar, ansvarat för teknisk utformning och bildmaterial samt kontakter med tryckeri och 
distributör mm. Två medlemmar har medarbetat som redaktörer för utländska kontakter, skrivit egna artiklar och 
gjort översättningar av framför allt engelska texter. 
Tidningens upplaga är f n 650/ex per utgivning 4nr/år. Den distribueras i första hand till alla medlemmar och till ett 
antal prenumeranter, både inom och utom landet, samt till ett flertal folkhögskolor, bibliotek och olika myndigheter. 
Skickas som pliktleverans till Kungliga Biblioteket, Stockholm samt till Universitets-biblioteken i Stockholm, Gö-
teborg, Lund, Umeå och Uppsala.  
 
Större delen av det redaktionella arbetet bedrivs på ideell bas även om ekonomiskt bidrag från Folke Bernadotte Aka-
demien har möjliggjort viss ersättning till artikelförfattare. Det mesta går dock till att täcka kostnaderna för tryckning 
och distribution.
Tidningen har framför allt haft artiklar om EUs militarisering, Världsläget, Kuba på riktigt, Hemliga kärnvapen-
planer, Internationella Kvinnodagen, Folkmordet i Halabja, Svenska trupper i Afghanistan, Nato ut ur Göteborg, 
Internationella militärövningar på svenskt territorium, och Uranbrytning i Norrbotten, svensk vapenexport, Women 
as Peace Makers-seminarium i Istanbul, Tillståndet i Palestina, På spaning efter FN i New York, Säkrare värld utan 
vapen, svensk försvarspolitik, Kvinnor på äldre Centret i Monrovia, Rachel Carson - Tyst vår och Rachel Carson-
priset, Kemiska och biologiska vapen, Sverige måste ha en egen linje, En fallen ängel - om fredspriset och Kissinger, 
Vapen kan se olika ut och användas i olika syften, mm.
   
KFFs tidning utkommer också i en elektronisk upplaga på KFFs hemsida, 4ggr/per år. 
Redaktör för KFFs hemsida (www kvinnorforfred.se) är Anna-Lena Pikas, Uppsala.  

Övriga skrifter
Dokumentationen ”Dancing on Roses  - A feminist view of partriarchic militarism, fundamentalism and destruction 
of the environment” på engelska - från ett internationellt seminarium med samma namn som hölls   Nordiska Folk-
högskolan i Kungälv, 2006, med deltagare från elva nationer vilket gett dokumentationen stor internationell sprid-
ning.

Broschyren ”Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra” tillsammans med Föreningen Afghanistansolidaritet 
och en annonskampanj i Dagens Nyheter på samma tema.

Justera pippin



10

Dokumentationen, ”Vi i Järfälla” och Resolution 1325 på svenska i fickformat. Informationsblad
om ”Kvinnor i Svart” mm. 

Möten och seminarier 
*  Deltagit i Forum Syds seminarium, medlemsmöten, årsmöte och dialogmöte. 
*  Planerat och genomfört firandet av Internationella Kvinnodagen 8/3 på ett flertal orter. 
* Anordnat demonstrationer och möten tillsammans med föreningen Afghanistansolidaritet på
   teman ”Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra” och ” Svenska soldater ut ur Afghanistan”.
* Arrangerat manifestationer för ”Kvinnor i Svart” varje vecka, i Uppsala, Stockholm och
   Östersund
* Anordnat seminarium i Uppsala på temat ”Makt Miljö Motstånd – om militarism och vägar till
   fred”
* Deltagit i Operation 1325 styrelsemöten samt i informations- och påverkansgruppen 
* Deltagit i möten anordnade av Stockholms Länsstyrelse, Jämts. om bildandet av  ”Nätverk för 
   kvinnoorganisationer i Stockholms län”. 
* Deltagit i möte med Sällskapet Riksdagskvinnor mot krig (SÄRK) 
* Organiserat minneshögtidligheter för bomboffren i Hiroshima/Nagasaki den 6 och 8 augusti, 
   på ett flertal orter i Sverige. 
* Delaktiga i arrangemanget av demonstrationen mot Nato-övningar i Sverige, i Göteborg 
* Deltagit i möten och manifestationer för FN-resolutionen 1325, på olika platser i landet 
* Deltagit i seminarium och manifestationer mot uranbrytning.
* Deltagit i möte mot klustervapen i Riksdagshuset i Stockholm
* Deltagit i möte mot ”Militariseringen av rymden”
* Deltagit i Kunskapshelg på temat, ”Säkrare värld utan vapen” på Forsa Folkhögskola
* Deltagit i styrelsen för Kommittén för Västsaharas Kvinnor. 
* Deltagit i MR- dagarna i Göteborg och Stockholm 
* Deltagit i planeringsdagar i Malmö inför European Social Forum (ESF) sept.08 
* Deltagit i seminarium med Nätverket mot hedersrelaterat våld, i Göteborg och Stockholm samt i
   ett flertal manifestationer med organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”. 
* Deltagit i Åsiktsmässan i Uppsala   
* Ingått i Nätverket för kärnvapennedrustning 
* Deltagit i möten anordnade av OSSE-nätverket  
* Arrangerat en utställning på Jakobsbergs bibliotek.  
* Deltagit i demonstrationen ”Kristallnatten” i Uppsala 
* Arrangerat studiekväll i Uppsala i samarbete med IKFF om Israel/Palestina på temat-
   ”Vill de ha fred?” -
* Deltagit i UD:s informationsmöten.   
* Deltagit som en av huvudorganisationerna i Färnebo Folkhögskolas styrelsemöten  
 
Färnebo Folkhögskola  
KFF har sedan Färnebo Folkhögskola bildades fungerat som en av skolans huvudorganisationer. KFF har haft en 
ordinarie och en suppleant i skolans styrelse och deltagit i deras ordinarie möten och planeringsmöten. KFF verkar 
för att skolan skall införa ytterligare kurser i frågor som berör kvinno- och fredsfrämjande utveckling och konflikt-
lösningar utan våld.  
 
Internationellt arbete 
KFF har genomfört ett utbildningsprojekt för flickor och kvinnor i Halabja i Irakiska/
Kurdistan med ekonomiskt stöd av Forum Syd under tre månader, sommaren 2007. Sammanlagt deltog 400 kvinnor 
och flickor i de olika kurserna; mänskliga rättigheter, språk, data, sömnad mm. 

KFF har ett omfattande internationellt kontaktnät med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen. Bland 
andra med Wafe i England som arbetar mot fundamentalism, Code Pink- Women for Peace i  USA, New Profile och 
The Family Defencer Society i Nablus, Palestina/Israel och med Organisationen Amez i Irakiska/Kurdistan. KFF har 
också aktiva kontakter med systerorga-nisationer i Norden, Schweiz och Holland.     
 
Lokalgruppernas verksamhet 2007 
Göteborg: 
KFF-Väst har haft två medlemsmöten och skickat ut två medlemsbrev till alla medlemmar i västra Sverige. Har 
deltagit i förberedelserna inför 8-marsfirandet i Göteborg 2008 och i förberedelserna inför European Social Forum 
i september 2008 i Malmö då två representanter från KFF är aktiva inom skilda organisationsgrupper. Ansökan om 
bidrag till projekt har skickats till Folke Bernadotte Akademien. Ett flertal projekt har planerats tillsammans med 
KFF-kvinnor i hela Sverige och utlandet. Har deltagit i arbetet med kulturgruppen i ESF på nätet och IRL. KFF Väst 
deltar i Fredsams möten i Göteborg och samverkar med olika fredsgrupper på samma ort. 
Från organisationen Amez, i kurdiska Irak, har kommit en förfrågan om deltagande i en kritiskt granskande fototid-
skrift, som ska ges ut i Irak. Projektet granskades under sommaren 2007 och arbetet med dummyn fortsätter.

Halmstad/Laholm: 
Huvudaktionerna under året har koncentrerat sig på 8 mars, Internationella kvinnodagen och 6 augusti, Hiroshima-
dagen.



1/0611

 
 
 
  
 
  
 §
 
 
 
   

 

Den 8 mars gjordes en namninsamling mot Afghanistans militarisering (Inga Jas-plan till Afghanistan!) på Stortorget 
i Laholm. På eftermiddagen var två medlemmar inbjudna att berätta om den 8 mars och Kvinnor för fred på en öppen 
kulturträff i Laholm (för invandrare, äldre och övriga, drygt 50 personer). Förmiddagens namninsamling fortsatte. 
Flera medlemmar deltog på kvinnofesten som den albanska föreningen ordnat. 
Hiroshima-minnesstunden arrangerades vid Lagan tillsammans med den lokala FN-föreningen och Folkkampanjen 
mot kärnkraft-kärnvapen. Tal, diktläsning, musik och sjösättning av papperslyktor förekom. Bra bevakning från lo-
kalpresssen. Ett 20-tal personer deltog.
De första månaderna under 2007 pågick insamling ”Hjälp till Tjernobylbarn”, för kvinnokliniken i Novozybkov. 
Insamlingsbössan och informationsmaterial fanns tillgängligt i Laholms Världsbutik.
Övrig verksamhet; möten med diskussion/utbyte på temat, ”Hela Världen”, där också de medlemmar, som ingått i 
SAMLA rapporterade från dessa möten i Stockholm.

Hudiksvall
I augusti anordnades en ”Kunskapshelg”  på Forsa Folkhögskola som gav alla deltagare en energikick, inspiration 
och glädje över att kunna förvärva kunskaper som de åtta föreläsarna förmedlade;  Maj-Britt Theorin om
”En kärnvapenfri värld är fullt möjlig att genomföra, redskapen finns”. Birgitta Ahlqvist, ”Kvinnokonventionen 
och därmed jämställdhet” - Eva Moberg, ”Vad väntar vi på” - Johan av Donner,”100 debatter samtidigt runt om i 
landet” - Lena Lindberg, ”Handlingsplan för millenniummålen” - Ingela Mårtensson, ”Sveriges säkerhetspolitik 
och Europas militarisering” - Tonia Moia, ”Allt hänger ihop och En obekväm sanning” - Ola Mattsson, ”Verktyg 
för fred i en förändrad värld”. 
På seminariet föddes idén att starta en ”BUDKAVLE”  till varje kommun i Sverige och bilda en grupp som skall orga-
nisera manifestationer med kravet på en KÄRNVAPENFRI VÄRLD.  Under hösten påbörjades täckningen av Norr-
bottens 14 kommuner för att hitta kontaktpersoner till budkavlen. Före årsslutet var 10 kommuner klara. Kunskap 
om kärnkraftens enorma, fasansfulla konsekvenser kunde och information kunde sändas ut genom Blixrapporten och 
andra experter. Samarbetet mellan grupperna är viktig och förhoppningen är att de skall bli ett viktigt nätverk för att 
medverka i lösningen av fler stora problem – bl a klimatförändringen och dess konsekvenser. 
 
Kiruna: 
Under året har lokalgruppen haft 20 möten hemma hos någon av medlemmarna där man diskuterat det aktuella 
världsläget, böcker vi läst och post vi fått eller videor vi sett. I övrigt deltar KFF i fredsarbetet på olika plan i samhäl-
let - i arbetet, i hemmet och i den närmaste omgivningen. Gruppen skriver fortfarande till fadderbarnet Isatou i Kafuta 
i Gambia och skickar pengar till skolavgifter och en stor säck ris
Medlemmar från Kiruna har deltagit i Riksorganisationens årsmöte och i styrelsens (SAMLA) fyra möten. Tillsam-
mans med andra fredsgrupper har man deltagit i möten och diskussion om Bruce Gagnons film ”Lämna himmelen i 
fred” och sett och diskuterat Al Gores film om miljöproblemen. I november lyssnat på föredrag av Petra Östergren; 
”Porr, horor och prostitution”. Hela gruppen har gjort studiebesök på den statliga raketbasen Esrange.
Har tillverkat plakat till demonstration 8 mars emot krig och utnyttjandet av svenskt luftrum för militära Nato- öv-
ningar i Norr- och Västerbotten. Haft en tyst demonstration  på torget den 8 mars och blivit intervjuade i oktober i 
NSD och NK angående kränkningarna av vårt luftrum. Har närvarat vid invigningen av Vinterfestivalen i Kiruna.

Linköping: 
FN-dagen firades tillsammans med Internationella Kvinnoföreningen i Linköping.  Från Studieför-
bundet hade Justin Jonsson inbjudits för att informera om FN av idag.  Hon berättade också om SOS barnbyar i Ke-
nya där hon hade bott och arbetat en tid.
I början av december var Elisabeth Karlsson från IKFF i Motala inbjuden till Internationella Kvinnoföreningen av 
Kvinnor för Fred och IKFF. Hon berättade om WILPFs kongress i Bolivia 
där hon själv är född 

Stockholm/Järfälla: 
Stockholms lokalgrupp har under året haft tio styrelsemöte (Samo) och har gett ut tre nummer av medlemsbladet 
Frida.
KFF har ansvarat för ”Kvinnor i Svart”  manifestationerna varje lördag på Sergels torg tillsammans med SKV och Pa-
lestinagrupperna i Stockholm och deltagit som samarbetspartner i kampanjen ”Svenska soldater ut ur Afghansistan”, 
fem lördagar i maj, på Sergels torg, samt varit delaktig i utgivningen och utskicket av broschyren ”Svenska soldater 
har inte i Afghanistan att göra!” . 
 
KFF har  arrangerat ett heldagsseminarium med professor Berit Ås och haft sedvanliga  manifestationer på Internatio-
nella Kvinnodagen 8 mars samt deltagit i möten med SÄRK- (Äldre Riksdagskvinnor för fred) i Riksdagshuset och 
varit representerade på Forum Syds årsmöte och i manifestationer för Palestina vid två tillfällen. 
Lokalgruppen har deltagit i möten om Klustervapen i Riksdagshuset och i manifestationer 
för offren i Hiroshima och mot kärnvapen den 6 augusti, samt arrangerat ett lunchmöte mellan representanter för 
UNIFEM, Operation 1325 och Helen John från England med anledning av Hiroshimadagen. Deltagit i en manifesta-
tion för de utvisade afghanska flyktingarna på Mynttorget under fyra lördagar och deltagit i appellmöten och namn-
insamlingar mot svenska trupper i Afghanistan samt i seminariet ”Säkrare värld utan vapen” samt i åtta av Operation 
1325s planerings- och informationsmöten.  Varit med på Stockholm Jämts möten för att diskutera kartläggning av 
kvinnorganisationer  och skapandet av ett nätverk i Stockholms län, samt deltagit i MR-dagarna på Stockholmsmäs-
san i november -07.  
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Lokalföreningen i Järfälla har haft ett flertal  möten och ordnat föredrag med inbjudna gäster. Bland annat om si-
tuationen i Palestina, om Fredskvinnor i historiskt perspektiv, om ”Fred utan kvinnor” och ”Svensk säkerhetspolitik 
i förändring och EUs militarisering”. Har även deltagit i Irakiska Kommittén för kvinnors Rättigheter på nätverks-
mässa i Skogås och  seminariet, ”Säkrare värld utan vapen” i september. 
 
Uppsala: 
Lokalgruppen har haft 46 medlemmar under 2007. Det första halvåret koncentrerades arbetet på uppgifterna att 
förbereda, genomföra och utvärdera seminariet ”Makt-Miljö-Motstånd”, som handlade om militarism och vägar till 
fred. Under det andra halvåret har diskussionerna framför allt rört möjligheterna att driva fram en opinion för ned-
rustning. 
KFF Uppsala har haft tolv protokollförda månadsmöten/sammanträden med omkring 10  deltagare per gång.  Olika 
arbetsgrupper har därutöver samlats till många informella träffar inför de offentliga seminarier eller fredsmanifesta-
tioner som ordnats under året.

I mars deltog KFF som arrangör i kvinnofilmfestivalen ”Resa med Kvinnor” på Slottsbiografen i samband med In-
ternationella kvinnodagen 8 mars  och arrangerade ett seminarium på temat ”Makt- Miljö- Motstånd” tillsammans 
med Uppsalakretsen av IKFF och andra freds-   och ideella organisationer. Under två dagar samlade seminariet 200 
deltagare. Seminariet gav nya insikter i hur militarismen snabbt fått en global räckvidd, hur nästan ofattbart stora 
resurser som sätts in på att öka stridskapaciteten, hur USA:s maktställning vilar på till synes obegränsade militära re-
surser. Anna Carlsons presentation av pjäsen ”Clara Haber hade en mission” var en höjdpunkt under seminariet som 
avslutades med att man beslutade att skicka en resolution med krav på nedrustning till samtliga regeringsföreträdare 
och riksdagsledamöter. 

Seminariet förbereddes med en omfattande marknadsföring. 3000 program och 600 affischer skickades ut med infor-
mation och inbjudan till 80 organisationer, politiska partier, kyrkor och samfund. Inbjudan gick också ut till samtliga 
ledamöter i kommunfullmäktige, dagstidningar, radio- och TV-producenter samt institutioner. Pressmeddelanden 
gick ut via TT. En seminarierapport har utarbetats och tryckts under året. 
I maj deltog KFF i Uppsala Social Forum med ett seminarium om fredsfrågor och i augusti högtidlighölls ”Minnet 
av den första atombomben” i samverkan med Fredsam och den sedvanliga samlingen på Forumtorget för vikning av 
lyktor och utdelning av flygblad. Den 6 augusti var det sedvanlig lyktnedsättning på Fyrisån vid Nybron samt hölls 
en ”Studieträff om kärnvapen, nedrustning   och civilt motstånd” med gästerna Agneta Norberg, Stockholm och 
fredsaktvisten Helen John från  England.    

I september, Fredsmanifestation under Kulturnatten med ljus och fredsplakat på Svartbäcks-gatan nära Stora torget. 
Manifestationen väckte stort gensvar särskilt bland de yngre som flanerade förbi. 
I oktober hölls en studiekväll på Hjorten om Israel/Palestina med Bernt Jonsson som föreläsare och samtalsledare. 
Utgångspunkten för överläggningarna var ; ”Vill de verkligen ha fred?” därefter visade Yasmine Tourang  filmen 
”Qana”   från en by i Libanon där palestinska flyktingar sökt FN-skydd. Omkring 40 personer deltog i studiekvällen.
Medlemmar i Kvinnor För Fred har anordnat fredsmanifestationer för Kvinnor i Svart på Stora torget varje torsdag 
mellan kl 17.30 -18.30.  Under året genomfördes 28 manifestationer av för fred och rättvisa.
 
Kontaktkvinnor KFF
KFF har kontaktkvinnor på 19 orter i Sverige - Alingsås, Enköping, Göteborg Halmstad/Laholm, Kiruna, Linköping, 
Ludvika, Lund, Lysekil, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Vänersborg, Värnamo, Örebro, Östersund, Östham-
mar. Adresser och telefonnummer/e-post återfinns i varje nummer av KFFs tidning och på KFFs hemsida. Kontakt-
kvinnornas uppgift är att informera om organisationen samt vara en länk till riksorganisationens kansli i Stockholm.   
 
Slutligen 
Kvinnor för Fred har under 2007 fortsatt sitt arbete för fred på kvinnors villkor - ett arbete som inte hade kunnat 
genomföras utan alla kunniga, hängivna och engagerade medlemmar. Genom deras uthållighet och engagemang i det 
ideella arbetet har föreningen kunnat fortleva och uppnått ökad respekt och positivt erkännande från allmänheten. 
 

Stockholm den 26/4 2008
 
 
Bibbi Steinertz,                           Gudrun Tiberg/Karin Jonegård           Anna-Lena Huldtgren
Organisationssekreterare            Göteborg             Laholm/Halmstad

Barbro Linderot                 Inger Holmlund                    Gun-Britt Mäkitalo/Barbro Nilsson
Linköping                   Hudiksvall             Kiruna   

Eva Paulsson/Lena Palmstierna              Astrid Möller/Kerstin Liljedahl           Marianne Skanse
Stockholm                 Uppsala                                                  Örebro
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Kvinnor för fred
Riks, Årsmöte

26/4-08  
               
         Protokoll

1. Årsmötet öppnas

2. Val mötesordförande: Till mötesordförande valdes Kerstin Hägg

3. Val av sekreterare och justerare: Till sekreterare valdes Karin Jonegård och  Eva Lidman

4. Mötets stadgeenliga utlysning: Mötets stadgeenliga utlysning godkändes

5. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: 
    Information om Budkaveln, ESF, aktion i Bryssel

6. Verksamhetsberättelse 2007:Organisationssekreteraren redogjorde för verksamhetsberättelsen som godkändes 
     efter vissa ändringar.

7. Ekonomisk redogörelse 2007:
    Kassoren redogjorde för den ekonomiska redovisningen 2007. Beslöts att de gåvor som inbetalts till Riks, i 
    Carin Bergs namn, skall överföras till Carin Bergs minnesfond, som administreras av KFF, Stockholm. 
    Förslaget godkändes av årsmötet.Årsmötet godkände den ekonomiska redovisningen som lades till handlingarna.

8. Revisionsberättelse:Eftersom revisorn Christina Gottings inte var närvarande läste organisationssekreteraren upp 
    revisionsberättelse för 2007 . Revisorn ansåg att pengarna hade använts på ett ansvarsfullt och godtagbart sätt.
    Revisionsberättelsen godkändes.

9. Budgetförslag 2008: Organisationssekreteraren redogjorde för styrelsens budgetsförslag. Årsmötet godkände bud
    getsförslaget för innevarande år. 

10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen SAMLA: Årsmötet beviljade ansvarsfrihet efter förslag av revisorn.  

11. Fastställande av medlemsavgift 2009: Årsmötet föreslog att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad 2009, 
      170 kr /år i KFF Riks, 100kr/år, stödmedlemmar, 50kr/år, studerande/ungdomar. Godkändes.
  
12. Val av nya stadgar för perioden 2008 -2013: Organisationssekreteraren redogjorde för förslagen till revidering 
      av stadgarna som godkändes efter följande ändringar:
      - Tillägg 1.1: ”Kvinnor för Fred är en ickehierarkisk organisation utan vald ordförande”
      - Tillägg  1.2: efter sista meningen: ”Kvinnor för Fred vill motverka militarisering av det civila samhället”   
      - Ändring i 1.5: ”fördömer alla former av förtryck och arbetar för ett livsbejakande samhälle grundat på 
        frihet, solidaritet, rättvisa och jämställdhet, särskilt flickor och kvinnors mänskliga rättigheter.
      - Tillägg 1.5: efter sista meningen: ”Kvinnor för Fred kräver att FN:s kvinno- och barnkonventioner efterlevs 
         samt att krigshandlingar som systematiska våldtäkter och trafficking bedöms som krigsförbrytelser”.  
      - Tillägg 1.6: ”Kvinnor för Fred arbetar för att öka kvinnors deltagande på alla beslutsnivåer i nationella, 
         regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av 
         konflikter i enlighet med FNs Resolution 1325”.
      - Ändring 4.7: Kvinnor för Fred, Riks och/eller lokalförening kan, efter samråd med SAMLA, söka 
         ekonomiskt bidrag hos anslagsbeviljande myndighet eller annan bidragsgivande organisation,
       - Ändring 5.1 ”Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ och skall hållas en gång om året före 
         april månads utgång”
       - Tillägg: 5.6 ”Kvinnor för Freds ordinarie räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer – en auktori-
         serad och en suppleant – som utses på årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.

13. Motioner: Inga motioner hade inkommit

14. Val av styrelse, SAMLA, 2008: Till styrelsen SAMLA 
       omvaldes:Göteborg (Väst): Gudrun Tiberg, Karin Jonegård - Kiruna: Gun-Britt Mäkitalo
       Linköping: Barbro Linderoth - Stockholm: Eva Paulsson - Uppsala: Astrid Möller- Örebro: Marianne Skanse
       Nyvaldes: Karin Wolfsdotter och Inger Holmlund, Hudiksvall, Maria Hagberg, Höganäs, (KFF Syd)
       Inger Stark, Stockholm

15. Val av kassör: Till kassör omvaldes Bibbi Steinertz
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16. Val av firmatecknare var för sig KFF, Riks: Till firmatecknare, var för sig, 
       omvaldes Bibbi Steinertz och Eva Paulsson, Stockholm  
17. Val av revisor och revisors suppleant: Till ordinarie revisor valdes Christina Gotting (auktoriserad) och till 
      revisorssuppleant valdes Kerstin Norlin (auktoriserad).
18. Val av representanter för KFF 2008 i andra organisationer:
       Till representant i styrelsen för Färnebo Folkhögskola valdes: ord. Lotta Holmström, Uppsala 
       Suppl. Susanne Gerstenberg, Laholm, nyval 
       Till representant i Kommittén Västsaharas kvinnor valdes Louise Bäckman, Sylvia Rönn Stockholm, omval 
       Till representant i Västsaharakommittén valdes: Sylvia Rönn, Stockholm, nyval 
       Till representant i Operation 1325 valdes: Maj Britt Theorin, Bibbi Steinertz, Stockholm, omval
       Till representant i OSSE-nätverket: Ingela Mårtensson, Göteborg, nyval  
       Till representant i Nätverket för kärnvapennedrustning valdes: Inger Holmlund, Hudriksvall, nyval 
       Till representant i Nätverket mot hedersrelaterat våld valdes Maria Hagberg, Höganäs, Inger Stark, Stockholm 
       Till representant Afghanistan.Nu: Bibbi Steinertz, Stockholm, omval 

19. Val av ny valberedning:
      Frågan om valberedning bordlades och lades på den nya styrelsen att utse vid nästa styrelsemöte.

20. Övriga frågor: 
     1) Inger Holmlund informerade om ”Budkaveln”, ett projekt som går ut på att väcka folkopinionen i 
     Sverige mot kärnvapen. Budkaveln är tänkt att inom ett år  vandra genom hela Sverige och agera för  en 
     handlingsplan för en kärnvapens fri värld.  

     2) Maria Hagberg informerade om EFS i Malmö i september i år. KFF kommer att medverka genom KFF Väst 
     och Syd med olika föredrag och inbjudna gäster kring teman fred och  militarisering av rymden.    

     3) Gun-Britt Mäkitalo informerade om den resa till Bryssel som hon och Eidla Lantto deltagit under 
     mars-08. Där hade de varit med om  att  demonstrerade mot militära anläggningar.    

     4) Ilona Rietz från Kiruna informerade om framtida protester mot de baser med atombomber som nu byggs 
     i Tyskland. Det handlar bl.a. om motstånd mot utbyggnad av amerikanska militärbaser i Heidelberg.

21. Årsmötet avslutades 

Karin Jonegård                      Kerstin Hägg   Eva Lidman 

Kvinnor för Fred firade sina 30 år som aktiv fredsorganisation med en härlig 
tårta bakad av Eva Lidman, Stockholm, som också tog bilden
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KVINNOR FÖR FRED, RIKS
EKONOMISK REDOVISNING 2007

 
                    RESULTATRÄKNING 2007

INTÄKTER  KOSTNADER
Medlemsavgifter       57 978,00 Inköp av varor för försäljn 16 379,00
Försäljniing       10 593,00 
Medl avg och förs 68 571,00 Medlemstidn.tryck     47 811 00
  Medl.tidn Övr. kostn.         14 475 00     
Verksamhetsstöd FBA             75 000,00 Övr. utskick        7 738 00
Projekt bok Berit Ås    100 000,00 Medlemskostnader 70 124,00
Org bidrag DFKO -07             300 000,00
Insaml.proj.medel 90-K              7 542,00 Ersättningar, arvoden   114 488,00
Projekt Irak/kudistan    132 000,00 
Projekt Dokument från 2006 60 000,00 Projekt Dokument Kungälv     48 470,34
Projekt Palestina från 2006 10 600,00 Projekt Berit Ås                     100 000,00
Verksamhetsstöd o proj int 685 142,00 Projekt Irak/Kurdistan 153 315,29
  Projektkostnader övrigt     58 722,10
Gåvor Framtidsfond           600,00 Projektkostnader 360 507,73 
Gåvor C Bergs minne                       900,00  
Övriga gåvor 8 970,00 Lokalhyror     62 304 00 
Gåvor 10 470,00 Övr. hyror                                  8 530,00
  Förbrukn & material      19 783,00 
Resultat fr kortfristiga placeringar 8 021,15 Kontorsmaterial                       11 073,5
Räntor Pg            32,69 Reparation & underhåll        4 594,00
Finansiella Intäkter 8 053,84 Övr. främmande tjänster            3 869,00  
  Telefon & fax       22 544,00 
  Frakt & porto        21 542,96
  Aktioner&demonstrat.             3 246,00
  Reskostnader      22 320,00
  SAMLA & årsmöte        7 676,64
  SAMLA – reskostn.      27 980,50 
  Information trycksaker      10 023,00
  Försäkringar lokal        1 650,00
  Möten kurser         9 838,80
                                                                              Pren&böcker               1 963,90
  Årsavg.andra org.        3 450,00
  Div. kostnader        1 506,00
  Övr verksamhetskostnader 243 895,30
   
SUMMA INTÄKTER 772 236,84 SUMMA KOSTNADER 805 294,23
-Årets resultat        -33 057,39

                                                                 
             BALANSRÄKNING PER DEN 31.12.06

TILLGÅNGAR  SKULDER & EGET KAPITAL
Plusgiro 79 308,36 Förutbetalda medl avg 2007 9 915,00
Fondspar Banco 15 674,05 Övriga interimsskulder 659,00
Nordea Sekura 81 172,42 Reserverat Projekt Dokument 60 000,00
Fordringar, meld avg från KFF Sth 2 310,00 Reserverat Projekt Palestina 10 600,00
Övr fordringar KFF Järfälla    3 600,00 Balanserat resultat 63 738,56
  Årets resultat 37 152,27
SUMMA       182 064,83 SUMMA       182 064,83

              BALANSRÄKNING PER DEN 31.12.07 

TILLGÅNGAR  SKULDER&EGET KAPITAL
Plusgiro          14 336 82 Förutbetaldq medl avg 2008         1 371,00
Fondspar Banco     19 578,00 Balanserat resultat 100 890,83        
Nordea Sekura          35 289 62 Årets resultat -33 057,39    

SUMMA                                          69 204 44 SUMMA          69 204 44
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§ 1 MÅL

1.1 KVINNOR FÖR FRED är en fredsförening med kvinnoperspektiv som grund.
Föreningen  samlar kvinnor i ett aktivt arbete för nedrustning och fred. Den är partipolitiskt 
och religiöst obunden och samarbetar med föreningar och organisationer som har samma mål. 
Kvinnor för Fred har en ickehierarkisk organisationsform utan vald ordförande. 

1.2 KVINNOR FÖR FRED är emot militär upprustning och vapenspridning samt kräver stopp 
för svensk  vapenexport. KFF arbetar för nedrustning och  kräver omställning av militär produktion 
till civil samhällsnyttig produktion. KFF vill motverka en militarisering av det civila samhället. 
 
1.3 KVINNOR FÖR FRED Kräver  avveckling  av alla typer av kärnvapen och kärnkraft.  
Målet är en kärnvapen- och kärnkraftsfri värld. 

1.4 KVINNOR FÖR FRED  tar avstånd från  rovdrift  och miljöförstöring - är för hushållning av
 jordens  resurser och en rättvis fördelning av världens tillgångar.

1.5 KVINNOR FÖR FRED  fördömer alla former av förtyck och arbetar för ett livsbejakande 
samhälle  grundat på frihet, solidaritet, rättvisa och jämställdhet - särskilt kvinnors och flickors 
mänskliga rättigheter. KFF kräver att FNs Kvinno- och Barnkonvention efterlevs samt att 
krigshandlingar som systematiska våldtäkter och trafficing bedöms som krigsförbrytelser.
 
1.6 Kvinnor för Fred arbetar för att öka kvinnors deltagande på alla beslutsnivåer i nationella, regionala 
och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter i 
enlighet med  FNs Resolution 1325.
  
§2 LOKALGRUPPER

2.1 KVINNOR FÖR FRED består av lokala grupper som arbetar utifrån en gemensam målsättning och 
gemensamma stadgar.  

2.2 Lokalgrupperna bestämmer själv innehållet och utformningen av sitt arbetet.

§3 MEDLEMSKAP

3.1 Medlem i KVINNOR FÖR FRED blir man genom att gå med i en lokalgrupp eller genom direkt anslut-
ning till Riksorganisationen om ingen lokalgrupp finns på orten.

§4 STYRELSE

4.1 I KVINNOR FÖR FREDs styrelse SAMLA ingår valda representanter för de olika lokalgrupperna. 

4.2 SAMLA skall består av minst sju representanter som väljs på årsmötet. Varje lokalgrupp utser 
inom sig en representant till SAMLA. Även kontaktpersoner, utan någon anknytning till en
lokalgrupp, kan av årsmötet utses till SAMLA.

4.3 SAMLA har som främsta uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens arbete, sprida informa-
tion till och mellan  lokalgrupperna  samt att inspirera till gemensamma aktioner nationellt och internatio-
nellt. 

4.4 SAMLA utser inom sig mötesordförande och sekreterare. Alla funktioner kan växla inom gruppen

                                   
                                      
        RIKSORGANISATIONEN
                             STADGAR
                26 APRIL 2008
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4.5 SAMLA kan inom sig utse ett arbetsutskott (lilla SAMLA) och kan delegera arbete till särskilda
arbetsgrupper

4.6 Uttalanden i föreningens namn skall godkännas av SAMLA

4.7 Kvinnor för Fred , Riks  och/eller lokalförening kan, efter samråd med SAMLA, söka ekonomiskt 
bidrag hos anslagsbeviljande myndighet eller annan bidragsgivande organisation.

§5 ÅRSMÖTET

5.1 Årsmöte är organisationens högsta beslutande organ och skall hållas en gång om året före april
månads utgång. Årsmötet skall utlysas senast två månader i förväg.

5.2 Frågor och förslag (Motioner) skall vara SAMLA tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.   

5.3 Vid årsmötet har alla närvarande medlemmar yttrande- och rösträtt.

5.4 Årsmötet kan hållas på olika platser i landet.

5.5 Årsmötet väljer varje år de lokalgrupper som skall ingå i SAMLA samt kassör, firmatecknare och
 valberedning. Förslagen från valberedningen skall senast två veckor i  förväg skickas in till SAMLA.
 Den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen bör tillställas  SAMLA senast två veckor 
före årsmötet.  

5.6 Kvinnor för Fred skall årligen utse en revisor (auktoriserad) och en suppleant som väljs på 
årsmötet, för tiden intill nästa årsmöte, för att granska de ordinarie räkenskaperna.

5.7 Årsmötet beslutar om förvaltningen av föreningens tillgångar. 

5.8 För att årsmötet skall vara beslutsmässigt krävs att minst 10 medlemmar är närvarande.

5.9 Extra årsmöte skall hållas om minst 50 medlemmar begär det. 

§6 UPPLÖSNING OCH STADGEÄNDRING

6.1 En översyn av stadgarna skall ske med högst fem års mellanrum.

6.2 För en ändring av stadgarna krävs beslut med 2/3 majoritet på årsmöten, varav ett ordinarie.

6.3 För upplösning av föreningen KVINNOR FÖR FRED krävs beslut med 2/3 majoritet på årsmötet.

6.4 Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas på ett sätt som motsvarar dess syften. 
Årsmötet beslutar om hur detta skall ske

Stockholm 26  April 2008
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                    INSÄNDARE
Forum för Levande Historia upplyser oss om företeelser 
under 1900-talet, eftersom iformationen om den tidens 
historia behöver kompletteras. 

Något som man nog skulle behöva informera oss om är 
svenskarnas inställning till svenska kärnvapen i gångna 
tider. Alla känner till att Hiroshima drabbades av en 
uranbomb och Nagasaki av en plutoniumbomb i augusti 
1945. Vi vet att befolkningen i de städerna utsattes för 
ofattbart stort lidande och vi vet att barn sedan föddes 
med svåra missbildningar.

Men ändå visade opinionsundersökningar i slutet av 
1950-talet att det fanns flera kärnvapenanhängare än 
kärnvapenmotståndare i Sverige. Dessbättre ändrades 
opinionen så småningom, så att anhängarna av svenska 
kärnvapen blev färre.

Den ändrade opinionen berodde väl bland annat på att 
politiker som Inga Thorsson och Ull Lindström hade 
lyckats upplysa oss om farorna med kärnvapen. Men 
varför hade opinionen tidigare varit positiv till svenska 
kärnvapen? Propaganda? I vems intresse?

Hur hade Sverige senare historia sett ut om vi hade ut-
manat någon främmande makt med kärnvapen? Vilka av 
våra större städer hade undgått förstörelse?

Det kan vi inte veta. Men det vore intressant om Forum 
för Levande Historia kunde upplysa oss om spelet bakom 
den kärnvapenpositiva folkopinionen för 50 år sedan.

Thorild Dahlgren 
Gävle

HOS KVINNORNA PÅ 
ÄLDRE CENTRET I  LIBERIA

MARS -08
Joy Mahlasela och Majlis Fridén har varit två veckor i 
Monrovia - dels för att utvärdera den verksamhet SKV 
har bidragit till och dels för att ha en veckas utbildnings- 
workshop med personal och andra intresserade inbjudna 
från ministerier och  kvinnoorganisationer. 

- Workshopen som i år handlade om att ordna  seminarier 
med syftet att påverka attityder och värderingar i sam-
hället och berörda myndigheter samt att notera de äldres 
behov. Att träffa kvinnorna som avslutat sitt år på centret 
och de som börjat vid årsskiftet var oerhört stimulerande 
- att se dem, ofta sjungannde, sitta och sy och brodera - 
att se deras glädje över att lära sig läsa och räkna och att 
kunna ge dem förutsättningar till ett drägligare liv - gav 
en fantastisk känsla.
 

Många av dem är mycket traumatiserade av de tunga 
krigsåren. Förändringen ”att kunna skratta igen” som 
en kvinna uttryckte det - var så berikande! Den duktiga 
och oerhört engagerade personalgruppen, som trots låga 
löner ger så mycket. I fortsättningen kommer fokus att 
läggas på att de i små grupper  eller individuellt, med 
stöd av personalgruppen,  kan komma igång med  egen 
verksamhet som kan ge dem någon försörjning.  
 
ForumSyd som tidigare lämnat startbidrag anser nu, ty-
värr, att denna verksamhet inte är värd att satsa på. Vår 
förhoppning är dock att få bidrag även för nästa år. Cen-
tret måste få fortsätta!

I ÅR BEHÖVER VI SAMLA IN 20 000 KR, 10% av 
sökt bidrag vilket ForumSyd kräver.
VI ÄR TACKSAMMA FÖR  ALLA BIDRAG, VIA 
FREDSFONDENS PLUSGIRO NR 90 03 80-7, glöm 
inte skriva LIBERIA.
 
Majlis Fridén, ordf. i SKV

Maud Edgren-Schori vald till ny 
ordförande för UNIFEM

Vid UNIFEM Sveriges årsmöte valdes Maud Edgren-
Schori till ny ordförande för två år. Hon undervisar och 
är internationell koordinator vid Institutionen för Socialt 
Arbete vid Stockholms universitet. Maud Edgren-Schori 
arbetade under 2005-2008 för FN i Västafrika som ge-
nusrådgivare inom UNDP. Vidare ingår hon i en bered-
skapsstyrka med internationella genus-rådgivare som 
Norska Flyktingrådet administrerar på uppdrag av FN.
 
- ”Mitt engagemang för jämställdhetsfrågor och kvin-
nors mänskliga rättigheter växte starkt under mitt arbete i 
Côte d’Ivoire (Elfenbenskusten) och Liberia. Att på nära 
håll uppleva kvinnors och flickors omänskliga lidande 
till följd av våld och osäkerhet i spåren av krig och kon-
flikter, manar till handling. Men också de starka, aktiva 
och målmedvetna kvinnor jag har mött, som med små 
medel kämpar mot våld, diskriminering och förtryck, är 
vi skyldiga att stödja”, säger Maud Edgren-Schori.
 
Vid UNIFEM Sveriges årsmöte antogs en omfattande 
verksamhetsplan för åren 2008-2012.
 
Maud Edgren-Schori vill påskynda arbetet med att den 
del av FN-reformen som gäller att samordna FNs opera-
tiva och normativa organisationer för kvinno- och genus-
frågor, kan genomföras snarast. 

    Svenska Freds ordförande omvald

Vid Svenska Freds årsmöte, i maj 2008, omvaldes 
Anna Ek till ordförande.
Liksom den tidigare ordföranden, Frida Blom, anser hon 
att svenska militärers närvaro i  Afghanistan är avgöran-
de för  upprätthållande av freden??

För första gången har Svenska Freds skrivit in i sitt idé-
program att militärt ingripande är nödvändigt för att 
skydda civilbefolkningen för övergrepp.
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602 36 Norrköping, 011/10 50 56
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131 49 Nacka, 08/71 85 372 
Sundsvall: Gertie Gajner, Vinkeltået 
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756 43 Uppsala. kersti.ertem@bredband.net
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KONTAKTKVINNOR                   SAMLA
     Kvinnor För Freds styrgrupp 

Medlemsavgifter 2008

       Årsavgift Riks 170 kr, Pg 439 12 25 -2
Stödmedlem 100/år, stud + fam.medl 50kr/år

Stockholm + 70 kr = 240 kr Pg 87 36 27-4
Uppsala + 80 kr = 250 kr Pg 55 41 16-4

Glöm inte att ange avsändare

 

GÖTEBORG
Gudrun Tiberg, Silvermyntsg. 9, 414 79 Göteborg
031/62 67 01, gudrun.tiberg@gmail.se
Karin Jonegård, Furuvägen 17, 430 90 Ökerö
031/96 68 52, karinjonegard@spray.se

HALMSTAD/LAHOLM
Susanne Gerstenberg, Smedjegatan 3, 312 30 Laholm
0430/129 30, susanne.gerstenberg@telia.com

KIRUNA
Gun-Britt Mäkitalo, Lars Janssons gatan 14, 9tr
98131 Kiruna, 0980/61 386, 
098061386@bredband.net
 
LINKÖPING
Barbro Linderoth, Kolbyttemon Rosendal
585 97 Linköping,  013/88 107
linderoth.barbro@telia.com

STOCKHOLM
Eva Paulsson, Fatbursgatan 29 A, 
118 54 Stockholm, 08/668 87 75
Inger Stark, Nordmarksvägen 27 4tr, 123 72 Farsta
070/619 41 24, inger.stark@minheder.nu

HUDISKVALL/SUNDSVALL
Inger Holmlund, Hamnvägen 14, 820 76 Jättendal
0652/161 70, holmlundinger@hotmail.com>

UPPSALA      
Astrid Möller, Faringe-Bärby, Johannelund
740 10 Almunge, 0174/210 57, 
amjohannelund@hotmail.com
KerstinLiljedahl,Tiundag.47
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kerstinliljedahl@telia.com

ÖREBRO
Marianne Skanse, Åbackeg. 3 1 tr
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                       NÄSTA SAMLA  
                     23-24 augusti 2008
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Kvinnor för Fred 
            Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm, Red: Breda gatan 6, 115 21 Stockholm 

                    Tel/fax: 08/667 97 27-  Mobil 076/117 97 27
                                                         Organisationsnummer 802 010-4603

I Halabja, i Irakiska/Kurdistan, lever Berivan, Ashti, Srwa, Nyan, Awat, Vian och 
många, många fler som varit med i KFFs utbildningsprojekt i MR-frågor,     2007. 
KFF och alla de fantastiska kvinnorna i Halabja vill gärna fortsätta vårt gemensamma 
projekt  och söker därför nytt bidrag på Forum Syd. På olika sätt försöker vi nu 
samla in till den egeninsats som FS kräver för att bevilja ett bidrag.

Genom att köpa vykort á 5 kr st, gärna många, bidrar du till att kvinnorna i Halabja 
får fortsätta att utbilda sig!. 

Du får gärna betala mer - så kommer vi fortare till målet - 15 000 kr.

vykorten kommer per 
post

Tacksam om du kan 
snygga till llayouten!


