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

En hälsning till KFF i Sverige från Women in Black i 
Jerusalem där alla åldrar deltar i demonstrationerna 
mot ockupationen av Palestina!
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vapenproduktion och vapenexport 
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Kära fredsvänner

EKONOMI - SOM
OM MÄNNISKOR 
BETYDDE NÅGOT!
 
”Ingen ekonomi är till nå-
gon som helst nytta, om den 
saknar betydelse i moraliska 
termer och för de allra mest 
fattiga.”

M.K. Gandhi, 
139 år den 2 oktober 2008

H.H

-

Det verkligt tragiska verkar som bortblåst i våra medier – krigen som pågår 

mot det kärnvapenhot som fortfarande hänger över världen – det är inte alls 

-

särskilt känt i Sverige eftersom svenska medier aldrig med ett ord nämner 
-

Motstånd mot utländska militärbaser pågår även på andra håll i Europa. Jan 
-
-

lemsorganisationer och hundratals enskilda medlemmar. Initiativet ingår i en 
global koalition av motstånd mot utländska militärbaser i det egna landet. I 

-
liggöra kärnvapenangrepp. För en tid sedan tecknade USA också avtal med 

I Afghanistan har situationen stadigt förvärrats, inte minst för landets kvinnor 
som får se sin frihet starkt ifrågasatt och ofta lever under ständigt hot från sin 

-

Men kvinnorna i Mellanöstern och Centralasien behöver ingen beväpnad fri-

 
En annan frågan, som gäller Sveriges innehav av klustervapen, är långt ifrån 

att överväga om Sverige skall skriva under det avtal om förbud, som skall 

den bombkapsel 90 som redan sitter  i Jas-planet. Det är läge att, än en gång, 

-

  

Fredshälsningar!
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många krig utkämpats, och det har 
funnits risker för att kärnvapen skul-
le användas. 
Redan två dagar efter Hiroshima-
bomben skrev Albert Camus i en tid-
ning  - ” Den mekaniska civilisatio-

av barbari. I en inte alltför avlägsen 
-
-

landvinningarna”.

Vi vet nu att man genom utvecklan-
-

nu cirka 27 000 kärnvapen i världen 
-

rikat uran och 500 ton plutonium i 
världen, tillräckligt för framställning 
av hundratusen kärnvapen.

De äldre av oss minns Cuba-krisen,  
som kulminerade 1962, då motsätt-
ninarna mellan de två supermakterna 
hade kunnat leda till ett kärnvapen-
krig.

Det har också upprepade gånger 
vrit risk för att en kärnvapenmakt 
av misstag skulle skicka iväg kärn-
vapen. Till exempel hade ett sådant 
misstag kunnat uppstå tre gånger un-

gav felaktiga signaler.

Hiroshimadagen den 6 augusti, dagen för den första atom-
bomben 1945, uppmärksammades på många ställen i värl-
den  bland annat i Stockholm, där möten hölls både på 
Norrmalmstorg och i Storkyrkan samt i Laholm med sed-
vanlig lyktutsättning i Lagan.

Hiroshimadagen 2008

Medlemmar i Kvinnor för Fred, 
FN-föreningen Laholm och 
Folkkampanjen mot kärnkraft-
kärnvapen

...samlades på årsdagen för Hiroshima-

6 augusti 1945 den första atombomben 

100 000 dog omedelbart. Än idag lider 
tusentals människor av strålningsskador. 

-
ledde Bengt Enqvist sitt anförande. Stun-

för offren utan också ett kom ihåg för det 
bestående hotet av kärnvapen idag. EU: s 

-
den om en framtida försvarsunion, alla 
länder åläggs att rusta upp. 

har redan förklarat sig beredda ”att gå 
in i en dialog om avskräckning genom 
kärnvapen i samband med europeisk sä-

-
ra organisationer i Sverige som är emot 

-

kärnvapen. 

1965,  av Stig Carlson. Matilda Rolfsson 
underströk orden med trumma och andra 

i dikten.  
- Att minnas spåren är en nödvändighe   
annars skulle det kännas som om vi inte 

-
tor och tranor.

Text och foto: Susanne Gersten-
berg, KFF Laholm 

Utsättning av lyktor i  Laholm  

någonsin används i större antal kan 
-

ma att dödas och civilisationen i vår 
mening liksom organiserat samhälls-
liv ofrånkomligen upphöra i de län-

-
derna av ett kärnvapenkrig – ”Allt 

samman” – ”Rustningarna förbrukar 
naturtillgångar, pengar, expertis och 
teknologi som behövs för social väl-
färd och ekonomisk utveckling”. 

med sikte på en kärnvapenfri värld. 
-

vapenfri värld?” är en fråga som 
fredsorganisationerna får ibland.  
Svar: Bland annat kan man försöka 
påverka kommunalpolitiker så att 
de ansluter kommunen till det in-

Peace” (Borgmästare för fred), som 
arbetar mot kärnvapen och anser att 
”cities are not targets” (Städer är inte 

org

Alla krafter behövs i kampen mot 
kärnvapen. Ett folkligt engagemang 
är viktigt.

Thorild Dahlgren
KFF Gävle

MajBritt Theorin talar på Norrmalmstorg i Stockholm 
Foto:Magnus Hellqvist
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-
-
-

spåra kärnvapentester i världen.

efterlevnaden av förbudet mot kärn-
vapenprov. Uppdraget är årslångt 

Gammadata utvecklat xenongas-
mätare som mäter radioaktiviteten i 
luften.

– Vi är en av de kanske två eller tre 
länder i världen som kan den här tek-

-
bil utrustning för xenonmätning och 
kunskap kring metodiken är vi helt 
ensamma i världen, säger Anders 

Realtid.se.

-
läggningar utplacerade i världen. 

platser. 

Det handlar om en så kallas nollmät-
-

ning om normalvärdet av radioakti-
vitet i atmosfären. Med kunskap om 
normalvärdet går det att avgöra om 
det sker en kärnsprängning under 

De mobila mätstationerna fraktas på 
lastbilar till de olika platserna för att 
undersöka radioaktiviteten.
– På en vecka ska vi montera mät-
utrustningen och få dem att fungera. 
Därefter ska vi vidare till nästa plats, 
säger Anders Ringbom.

skickades experter och testutrustning 

sven.wettergrund@realtid.se

Sverige avslöjar 
hemliga 
atombomber            EN HIROSHIMAFLICKAS BÖN 

Min pappas faster dog för två år sedan. Konstigt nog var det mera lättnad än 

handikappad, så hon kunde inte gå i skolan.
 

 

henne så illa att hon blivit som hon var, och mina föräldrar berättade då att 

behärska världen.
 
Jag förstod det inte, så de förklarade för mig vad som hade hänt. Min pappas 
farmor var havande, när atombomben fälldes över Hiroshima. Hon var inte i 
närheten av nedslagsplatsen men blev utsatt för den radioaktiva strålningen. 

pappas faster föddes var hon deformerad av strålningen från atombomben. 

 
-

kärnvapenkrig och vilka som kan bli vinnare.
 

-
blodig för att göra det. Det fordras mod att stå upp fredligt och ickevåldsligt 

 

används till undervisning och hälsovård skulle alla världens barn kunna leva 
ett bättre liv.
 

-
het, mänskliga rättigheter, icke-våld och om internationella organ för fred, 

de inte på framtiden för sina barn, som de säger sig älska?
 

 
Översättning: Åke Sandin, 

Inget är svårare än att förklara för barn hur vuxna, som kan vara så kärleks-
fulla och verka så kloka, kan föra krig, vilka inte minst dödar barn och andra 
oskyldiga civila. 

Det finns en risk att våra barnbarn –om de överlever-- kommer att spotta på 
våra gravar för att vi inte gör mera för att avskaffa massförstörelsevapen, till 
exempel kärnvapen.

Kommentar, Åke Sandin
 

På Hiroshimadagen den 6 augusti fick radio Tuff följande 
dikt från sin gandhianska partners i Indien 
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I Afghanistan har unga männis-
kor vuxit upp omgivna av död, 
förstörelse och fattigdom. De 
senaste sju åren av ockupation 
har inte förbättrat situationen. 
Många har förlorat allt, till sist 
också ,sitt hopp. 

De afghaniska kvinnorna, som 
den amerikanska regeringen på-
stod sig vilja rädda är långt ifrån 
befriade. 
Sedan 2001 har antalet själv-
mord och självmordsförsök bland 
dem ökat kraftigt – vanligast är 
att bränna sig själv till döds. 

I Afghanistan lider kvinnor och män 

arbetar för organisationen Rawa i 
Afghanisatn under en föreläsning på 
fredskonferensen i Hannover den 7-

-
dades 1977 av intellektuella kvinnor 
vid unoversitete i Kabul.  De stred 
för kvinnors rättigheter men blev i 

-
hetskampen.

Religiös motståndare
1992 tog islamistiska fundamentalis-
ter – under stödda av USA i kampen 

-
det och Rawa mötte sina farligaste 

-
giösa fascister. Så länge de har mak-
ten, säger hon, kan kvinnorna aldrig 
frigöras. Det spelar ingen roll om de 
kallas talibaner, norra alliansen eller 
något annat.

-
ghanistan lever under dubbla för-

lägger över hela det afghanska fol-

menar har både direkt och indirekt 
stöd från ockupationsmakten.

Döttrar till ministrar 
vissa tror att det här är vårt öde, be-

-
svaret tungt på dem som ger sitt stöd 
till fundamentalisterna, säger hon. 
Hon frågar sig hur någon kan vänta 
sig att kvinnor i ett ockuperat land 
skall vara ”befriade” och fortsätter: 
De kvinnor som kommer till väst 

döttrar till ministrar och andra i lik-
nande positioner. De representerar 

ständig skräck under olidliga förhål-
landen.

-
-

bärs den av säkerhetsskäl av återigen 
av många kvinnor. 

Skolorna är visserligen öppna för 

gör att föräldrar inte vågar skicka dit 
sina barn. På vägen kan de bli kid-
nappade, våldtagna eller dödade. Det 
riskerar ingen för att lära sig läsa.

-

åriga kvinnor och som tvingar fattiga 
opiumbönder att ge bort sina döttrar 

med en sextio år äldre knarkkung. 

Aldrig värnlösa offer
-

hed Rostami som är aktiv inom koa-
litionen mot krig i Storbritannien.

kvinnorna i Afghanstan aldrig va-
rit värnlösa offer som väntat på ut-
ländsk räddning. Elaheh berättar om 
modiga kvinnor som inlåsta under 
talibanerna, med risk för sina och 

sina hem till hemliga skolor och lärt 
sina barn och varandra allt från na-

-
per till matlagning.
- Afghaniska kvinnor kan försvara 
sina handlingar och kämpa för  sina 
åsikter och rättigheter precis som vi i 
väst, säger hon.

Svårare under ockupation
Elaheh reste genom Afghanistan ef-
ter talibanernas fall och mötte kvin-
nor som längtade efter att leva ett 
”normalt” liv, men som också var 
överens om att tillvaron i Afghanis-
tan alltid varit svårare under utländsk 
ockupation. 

-

men kvinnorna lever vidare i kros-

Ingen frihet för Afghanistans kvinnor!

Kvinna i Afghanistan

Tillgång till preventivmedel:10%  

Förlossningar med utbildad personal 

närvarande: 14 %

Analfabetism: 82 % unga kvinnor att 

Inkomst: 479 dollar per år 

Foto: Help-Ev-De  
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sade samhällen och fattigdom utan 

död och våldtäkter, med sorg och il-
ska, säger hon.

utspelar sig mellan kvinnor och män.  
Under talibanernas regim riskerade 
många män att bli dödade, torterade 
eller fängslade för sina fruars olagli-
ga aktiviteter och angivarna var lika 
ofta kvinnor  som män. 
Kvinnornas kamp för utbildning 
och rättigheter är inte heller anti-
muslimsk, hävdar Elaheh, det fanns 

om än hemlig, diskussion om hur is-
lam skulle efterlevas.

Elaheh poängterar att kvinnorörelsen 
i väst måste ge sitt stöd till kvinnorna 
i Afghanistan liksom till dem i Irak 

-
at många kvinnor i exil som upple-
ver att de ständigt måste motarbeta 
fördomar, rasism och islamofobi och 

upp för sina rättigheter.
Hon kritiserar västerländska medier 
för att inte berätta om de demokra-
tiska och feministiska rörelser som 

-
skilt starka i Iran där organisationer 
samarbetat med Rawa och räddat li-

Kolonial mentalitet
Elaheh hävdar att det handlar om en 
kvarbliven kolonial mentalitet, en 

-
tinamerika och Afrika och den måste 
kritiseras, säger hon, vare sig den 

kommer från höger eller väsnter.
Kvinnorna i Mellanöstern och  Cen-
tralasien behöver ingen beväpnad 
frigörelse utifrån, de kan frigöra sig 

Rawa har två huvudmålsättningar 
-
-

vetenheten hos kvinnorna genom in-
formation och utbildning. För detta 
får de inget stöd från regeringen. 
Deras verksamhet är beroende av 
donationer och ideellt arbete. 

Zoya avslutar föreläsningen
Det inhemska våldet kan inte ta slut 
så länge vare sig regeringen eller 

kommer inte att avskaffa den  krimi-

bekämpa de mäktiga krigsherrarna 
-

Skulle de avväpna de fundamentalis-

demokrati. 
Men först måste trupperna dras 

inbördeskrig, en överhängande risk, 
men det är upp till det afghanska 

gång måste vi … eller skall trup-
perna stanna för alltid? Vi vill inte 
vänta längre, det afghanska folket 
har lidit tillräckligt.

Lina Karlsson 
Stud. Göteborgs Universitet

President Karzai benådade 
våldtäktsmän

Afghanstan president Hamid Karzai upp-
manade på Kvinnodagen landets lokala, 
informella beslutsfattare att sluta tillåta 
barnbrudar.. Han har även sagt att den 

Men i somras framkom det att Kar-
zai personligen benådat tre dömda 
våldtäktsmän med kopplingar till en 

Den drabbade kvinnan fick se sina 
förövade fria innan hennes sår - de 

-
nett - ens hunnit läka.,Fallet har 
fått stor medial uppmärksamhet.

ker outtröttligt samarbete med brotts-

egentligen borde åtalas för sina brott, 
kommenterar organisationen Rawa, 
som kämpar för kvinnors rättigheter.

Desperata väljer att dö

Unifem registrerar under ett och ett 
halvt år 1011 fall av våld mot kvinnor 
i 21 distrikt. Mörkertalet är stort men 

inträffar inom tvångsäktenskap som 
utgör 70-80 procent av äktenskapen.
 
75 procent av äktenskapen sker dess-

år, vilket är den lagstadgade lägsta 
åldern. En av de mest fruktansvärda 

-

Kvinnor som våldtas och misshandlas, 
som gifts bort utan medbestämmande 

De tänder eld på sina egna kroppar, de 
dricker råttgift. Detta blir allt vanligare.

  Våldet som drabbar kvinnor har inte bara 

tvångsprostitution och narkotikaberoen-
de , skriver en oberoende människorätts-
organisation i Afghanistan (AIHRC).

Foto: Cathy/BSU Christian Wellowship 
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Jag är nog inte ensam om att ha känt 
mig okunnig om Kaukasus, som 
senaste veckan varit i fokus i våra 

-

att Georgien var ett av de områden 
som generöst nog blev egen stat vid 

Abchazien ut ur Georgien.
 

invånare, färre än till exempel i Ha-
ninge faktiskt. Hälften av dem bor i 
”huvudstaden” Tschinvali, som nu 
påstås ligga i ruiner efter den ge-
orgiska attacken. I Abchazien vid 
Svarta havet bor i alla fall 170 000 
människor.
 
Ganska okänt är också att Georgien 
är en av de stater i världen som de 
senaste åren satsat störst andel av sin 
budget på militära rustningar, där-

-
kommit att 2000 georgiska soldater 
deltar i ockupationen av Irak –om de 
inte redan kallats hem efter senaste 
tidens krig där hemma.

av Kaukasus är statsvetaren Hedvig 

sammanfattar förra veckans strider:
 

-
vete var torsdagens georgiska artil-
lerield över den lilla sömniga staden 

blev en humanitär katastrof där os-

fredsbevarande soldater strök med. 

motoffensiven för att, som de säger, 

medborgare – det vill säga osseterna 
-

pagandakanalerna pumpar från båda 
sidor. Inget vet man säkert.” 

-
giska utvecklingen om en gammal 
ramsa. fast i omvänd ordning, för det 
var råttan som anföll repet och sen 
katten råttan.

-

del med onödig brutalitet -- försvarat 

-
litarister att vädra morgonluft. Man 
kräver mera pengar till svensk mili-
tär. En annars sansad militär, överste 

-
an det är en bra bit från USA till Ko-
sovo. 

-

-
amerika som USA vill göra i Polen 

-
lig grannstat precis som USA gör i 

amerikanska motåtgärder vore be-
gripliga?

Åke Sandin i Tyresö Ulands- och 
FredsFörenings Radio Tuff  
08-08-17

SvD till och med om Gotlands utsatta 
-

statsminister kritiserades han ibland 

nästan som en riktig högergubbe.
 

Serbien – Balkans Georgien?-- med 

-
vinsen Kosovos sida. Det var inte de 
som genom sitt anfallskrig bröt mot 
folkrätten som anklagades, utan den 
som då snabbt utpekades som krigs-

det land som anfölls och bombades. 
Han fördes sedermera till Haag där 
han dog i sin cell.
 

-
-

georgiska anfallet härom veckan på 

är sannolikt starkt överdrivet, men i 

dödsoffer än ii Racak.   
 
Stormaktsspelet är inte utan ironis-

Georgien förra veckan anföll sin ut-
-

rördheten i väst stor dock inte över 
-

land  ilade till och nu plötsligt fram-

RYSSLAND, GEORGIEN, USA, SERBIEN Hammarberg i 
Sydossetien
Europarådets ombudsman för 
mänskliga rättigheter, Thomas Ham-
marberg, kallar det som han sett i Ts-
chinvali under ett besök för ”resulta-
tet av krigets vansinne”, rapporterar 
Itar-Tass. 

”Jag kom hit för att se vad som hade 
hänt och hur människors rättigheter 

-
lister i Tschinvali. 

”Det som hände här för två veckor 
sedan får inte upprepas. Det är en 

mot mänskliga rättigheter”. 

Hammarberg fortsätter sitt uppdrag 
att studera hur mänskliga rättigheter 

kommer att föreläggas Europarådet. 

-
berg bevittna hur osetinerna som en 
goodwillgest frisläppte två georgiska 
stridsvagnsbesättningar. 
newsru.com 24/8 

Svenska vapen i 
Georgiens krig
Sverige levererar militär utrustning 

när georgierna övar med en luft-

övning dock - visar antagligen en 
Robot 70. 

I Karlskoga-Kuriren 14/8 uppger 
Bofors att Robot 70 sålts till 18 län-

-

Av en brittisk underrättelserapport 
-

tome.org/georgia-forces.htm, fram-
går också att Bofors exporterar pan-
sarrobotar till Georgien via USA: 

- Det har varit ett hinder, heter det i 
rapporten, att vapnen utvecklas och 

-

men genom att leverera vapnen för 
stridsvagnsbekämpning genom BAE 
Inc i USA,  godkänner den svenska 

.
www.nyhetsbanken.se 
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KFF på European Social Forum i Malmö

På ESF i Malmö fördes en livlig, 
öppen och insiktsfull debatt, som 
de nordiska länderna ledde. 

Erfarenheter och tradition av att 
ha feministiska frågor på den 
politiska agendan gjorde detta 
möjligt.

På bilden: 
Ulla Klötzer, Finland, Maj Britt 
Theorin, Sverige, tillsammans 
med Azar Majedi och Lilian 
French,  utgjorde panel vid det 
stora säkerhetsseminariet. vid 
ESF i Malmö.
Foto: Gudrun Tiberg

Women’s assembly (WA), på 
European Social Forum (ESF) 
i Malmö i september, blev en 
början på något nytt i ESF:s 
historia. Genom att det här blev 
så tydligt, att WA för att fungera 
väl, måste inkorporeras i det or-
dinarie programmet för ESF, tog 
WA ett stort steg framåt.

Feministiska organisationer har va-
rit närvarande och delaktiga i de 
europeiska sociala forumen sedan 

-

55 länder och visade de församlade 
kvinnornas feministiska kraft. Dessa 

-
sationer från fem kontinenter. I Aten 

mer blandat men positivt ur ett glo-
balt perspektiv. Dessutom anordnar 
kvinnodeltagarna naturligtvis både 
egna seminarier och samlingar och 
deltar i andras.  

Feminismen idag har utvidgats att 
omfatta alla former av diskrimine-
ring. Det innebär att diskriminering 
på grund av annat, såsom hälsopro-
blem, religion, barnafödande, ål-
der, sexualitet och etnicitet, lett till 

livsvillkor. Det är både en utmaning 
och en kategorisering. Det fanns sto-
ra förväntningar på ESF i Malmö.
  
Krav ställdes att alla teman skulle 
omfatta även det feministiska per-
spektivet och att det skulle ingå i alla 

på ESF, för att föreslå talare från den 
feministiska rörelsen.  

Kvinnorna på ESF kommer framö-
ver åter att visa sin beslutsamhet att 
närvara över allt i hela forumproces-

-
ser. Kvinnors mänskliga rättigheter, 

-
tiga värden att bevara och utveckla 
och ingen förändring sker utan kvin-
nors mobilisering. Det vill kvinnorna 

Kvinnor vägrar att låta kvinnors 
rättigheter underordnas kampen 
mot rasism eller kampen mot krig. 

att kvinnor konsekvent utestängs 

Gudrun Tiberg och Niki Arias visar, under ESF i Malmö, upp en av de 
gamla finabanderollerna från 70-talet. Foto:Jennie Fagerström

från den politiska processen och att 
kvinnors rättigheter alltid ses som 
en andrahandsuppgift att lösa, långt 
efter andra orättvisor blivit lösta.  
Detta leder till motsättningar mellan, 
och inom, de progressiva krafterna i 
världen och försvagar forumproces-

därför vill kvinnorna på ESF föränd-
ra detta. 

gemensam aktivism och ökat mot-

de kvinnor och män att förena sig för 
-

dariskt, sekulärt och feministiskt Eu-
ropa, fritt från diskriminering.

Gudrun Tiberg  
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Efter den ”Game Over Action”, 
de tidigare varit med om i  Brys-
sel, ville Edla Lantto och  Gun-
Britt Mäkitalo, KFF i Kiruna,    
även  åka till Büchel och demon-
strera mot den militäranläggning 
som finns där. 
- Ilona Riesz, KFF, som bor både  
i Kiruna och Tyskland hade upp-
täckt, när  hon  översatte  några 
tyska broschyrer om Büchel, att 
militäranläggningen endast låg 
en timmes bilfärd från hennes 
tyska bostad. Detta väckte hen-
nes kamplust.

- Campingen med husvagnar, små och 
stora tält, låg vackert på ett fält med kul-
lar omgivet av vinodlingar väl bevakat av 
poliser. Vi var glada att vi inte behövde 
bo i tält för nätterna var kalla, termome-
tern visade endast fem plusgrader.

Sex gånger tidigare har demonstrationer 
hållits runt denna militäranläggning men 

-
boliskt intas om kärnvapnen fanns kvar. 

hårt bevakade anläggningen.

Samtidigt är det inte alla civila och bo-
ende i närheten som vill detta, för på 

-
ter och 600 civila och de är förstås alla 

försvinner är det en katastrof för regio-
nen, säger Elke Koller som är apotekare 
och bor i närheten, och är drivande för att 
få bort bomberna. Elke Koller och Mat-

från Büchel och andra tillresta bl. a To-

de tog pauser med sång, diktläsning och 
proklamationer. 

-
kost som folk på campingen hade lagat; 

och ostsandwichar från USA. Efter denna 
frukost gick de rundan. 

I den här gruppen gick borgmästare Peter 

bort Percing 2 raketerna från Mutlangen. 
Borgmästaren från Biffen hade fått barn 

fanns i detta område. Tranorna och alla 
borgmästarnas underskrifter sattes upp 
på en 150 lång tvättlina, som sedan pre-
senterades för Angela Merkel i Berlin. I 

i norr, om Budkavlen som ska starta och 
-
-

tiskt att vi var neutrala men blev chockad 
när han hört vår berättelse. 

Efter 18 km i gassande sol var det skönt 
-
-

de sin konsert berättade om DU-vapnens 
fasa. 

höll ett uppskattat tal. Han sa bland  annat 
- att många har vant sig vid freden och 
tror att kärnvapnen är som en vakthund - 
att de är avskräckande. Vi måste påverka 
denna tankeform, det måste åter in i våra 
huvuden att kärnvapenpolitik är ofören-
ligt med vördnaden för livet. Kärnvapnen 
har sin plats på museum idag. 
- Vi måste göra oss obekväma, tänka på 
våra barn och barnbarn och gå ut och 

resa. Som vanligt träffade vi många som , 
liksom vi, kämpar  - bland  andra Mickael 
från Bonn, 65 år, som från morgon till 
kväll, satt i sin stol med ett plakat, pre-
cis utanför ingången till militäranlägg-
ningen.

På min näthinna sitter alla de vackra vin-
odlingarna och alla borgar på klipporna 
vid Rhen och Mosel och mitt i detta dessa 

                                                        
Vid pennan Gun-Britt Mäkitalo

Aktionskamp i Büchel,Tyskland

alla  kämpar för att få bort kärnvapnen 
till 2010.

Även Politiker och Jurister (Eilana) mot 
kärnvapen hade ett möte i Cochem där 

på denna militäranläggning. En politiker 
från SPD svarade ”att hon inte visste om 
det fanns atomvapen, trots att hon varit 
där, för hon har inte hållit bomberna i 

att  få bort bomberna. Juristerna talade 
om att Internationella domstolen i Haag 
redan har förklarat att innehav av kärn-
vapen strider mot folkrätten och är alltså 

av fredsaktivisterna som hamnat i knipa 
under aktionen.

Det kom busslaster med folk - till slut gick 
ca 2000 runt militäranläggningen - medan 
det trummades och bars plakat. Clowner 

upptåg men så fort någon kom för nära 
stängslet kom poliser springande. Det 

i bussar och bilar, men de var vänliga. 

-

och strävar efter att hela världen ska bli 
atomvapenfritt 2010. Piasavakvastarna 

kärnvapnen. 

Vi bar Kvinnor för Freds banderoll  och 
både den och vi blev väldigt uppskatade 

fantastiskt att vi kommit ända från Sve-

I Eifel, 20 km söder om Nürnburgringen och 10 km från Cochem vid Mosel, lagras 
i dag 20 amerikanska atombomber med en sprängkraft av 260 Hiroshimabomber. 

             Uppskattad banderoll bärs i Büchel av Edla Lanto, 
              Gun-Britt Mäkitalo och Ilona Riesz, KFF, Kiruna. 
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Så kallades den senaste aktionen 
mot atomvapen i Tyskland som 
i år samlade 50 olika freds- och 
andra grupper mot atomvapen 
i Büchel, i södra Eifel, mellan 
Trier och Köln, inte långt från 
floden Mosel. Uppmaningen var 
att  de med sina kvastar skulle 
sopa ut de sista atomvapnen som 
ännu finns på tysk mark. Det kom 
cirka 2000 personer som kom, 
vissa  med piasavakvastar, till 
demonstrationerna. 

Anledningen var de 20 atomvapenbe-

är stationerade i Büchel under amerikansk 
bevakning. Det är de sista atomvapnen i 

-
vapnen som länge fanns lagrade på den 

vill fredsaktivisterna tillsammans med 
-

en att påverka USA att ta hem även de här 
kvarvarande atombomberna. 

Det är meningen att det vid ett potentiellt 

dessa bomber till sina mål och släppa 
-

-
mabomber. Det är omvandlade Pershing 
2-raketer, vilkas borttagande från Mut-
langen fredsrörelsen arbetar för.

. 

varken direkt eller indirekt inneha atom-
vapen, utöva hot eller använda atomva-
pen. De har även i ett senare skede skrivit 
under  2+4-Avtalet som försäkrar samma 

placerade Büchel, mot det potentiella ho-
tet om användning och den humanitära 
krigsfolkrätten, enligt den internationella 
domstolen i Haags betänkande från den 

-

på att behålla dessa 20 B61:or i Büchel 
därför att de därigenom har ett delägar-

-
sionerna. Därför kommer antagligen inte 

bildas en stor opinion emot bomberna. 

Detta var också en av anledningarna till 
att ett stort antal fredsgrupper gick sam-

försöka väcka opinionen och påverka re-
geringen i en annan riktning och arbetet 
är inte slut i och med den här demonstra-
tionen.

Kraven är: 
a) att Tyskland ska avslutat sitt 
delägarskap i atomvapnen och av-
sluta sin delaktighet i den Atomära 
Planeringsgruppen
b) att regeringen ska kräva att USA 
skall ta hem alla de atomvapen som 
är placerade i Tyskland och lova 
att aldrig mer placera atomvapen i 
Tyskland
c) att göra det olagligt att inneha 
atomvapen i Tyskland
d)att arbeta för att få till stånd 
internationella förhandlingar för 
en världsomspännande atomvapen-
konvention 

Det var en hel vecka med aktiviteter fram 

-
sen - en sträcka på 17 km. 
Den andra dagen deltog borgmästarna 

och Zerbst i Sachsen-Anhalt, för att 
de ville stärka fredsrörelsernas arbete i 
Büchel. Även överborgmästaren i Mün-
chen lät sända ett brev, som lästes upp, 
där han välkomnade protesterna i Eifel. 

landskap med vinodling och turism, det 

-

till huvudingången där den stora manifes-
tationen hölls med tal och konsert - bland 

Trots att några grupper hade aviserat att 

-

-
ningsfotografer blev också beslagtagna, 
men kom ut i alla fall.

en riktig folkfest med 2000 deltagare som 
den sista dagen demonstrerade under pa-
rollerna.
- ”Sökta i Irak, Funna i Büchel: Massför-
störelsevapen!” och ”Vår framtid fri från 
atomvapen!”. 

-
tiska partier i en diskussion - bl a De Grö-

  
Översättning från tyska 
Marie Steinertz

”Att sopa rent framför egen dörr”

Clowner mot kärnvapen gjorde poliserna nervösa. 
Foto Gun-Britt Mäkitalo
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Nu i september är det 50 år se-
dan Kyrkmötet beslutade att även 
kvinnor kunde bli präster i Svens-
ka kyrkan. Det vill vi fira! – säger 
kyrkan. 

Men vad är det egentligen man vill 
-
-

odvis lagstiftad, diskriminering av 
kvinnor? Att det, i klartext, under 
decennier pågått allvarliga brott mot 
mänskliga rättigheter. Istället för att 

-
säkt och lova bot och bättring.

-
-

tistik. 

arbetsgivare konstateras det att vill-
koren naturligtvis förändrats sedan 
1950-talet men att det fortfarande 

av 27 arbetsgivare inom Svenska 

Det gäller bl.a. könsfördelningen på 
arbetsplatserna men också arbetsmil-

sammanfattning står det att arbetsgi-
-

hetslagen, men att det var få som 
kunde uppvisa ett kontinuerligt och 

arbetsgivare saknade helt en hand-

fanns inte kunskap om vad arbetet 
med lönekartläggning innebar i prak-
tiken. 

Det fanns stora brister i arbetet med 

av kön och sexuella trakasserier. 
Slutsatsen av granskningen blev att 

-
betsförhållanden, trakasserier på 
grund av kön och sexuelle trakasse-

-
ner, bör förbättras. 

granskningen av de 27 arbetsgivarna 
-

-
nering”. 
 Under åren 2005-2006 granskade 

risker som uppmärksammades gäll-

-

man underströk att vissa av arbets-

kvinnor och män på arbetsplatsen.
 

-
kans Tidning genomfört, bekräftar (i 
en artikel från 6 mars 2008). Den vi-
sar att:

* Nära 60% av kvinnorna har 
upplevt att de diskriminerats eller 
behandlats negativt just för att de är  
kvinnor.
* Samma kvinnor har samtidigt låga 
kunskaper om lagen mot diskrimi-
nering (de berättar om diskrimine-
rande händelser utan att benämna 
dem som diskriminering).
* Värst utsatta är kyrkoherdarna 
där 73% har upplevt diskriminering 
eller negativ behandling.
* 60% uppger att det var en  präst-
koll ega som diskriminerade, vanli-
gast genom att vägra samarbeta.
* Enligt de svarande är det dom-
kapitel och biskop som borde ta ett 
större ansvar för att lösa problemen 
med diskriminering. 
 

-

förtroendevalda och 25 000 anställda. 
-

het som alla andra arbetsgivare att ar-

-
platsen och se till att förbudet mot 
könsdiskriminering upprätthålls. 

-
ten, men fortfarande gäller offentlig-
hetsprincipen och genom sin storlek 
och sin verksamhet utgör Svenska 

-
ning i det svenska samhället. Det är 

-
ställt budskap om inte organisationen 

-
na.
 
Det här borde vara en angelägenhet 

om teologi, mer om demokrati och i 

-

Kyrkan ska be om ursäkt!
ning. Det är många kvinnor som vän-

-
digt stöd för sitt framtida arbete. En 
upprättelse för att kunna gå vidare. 
Att be om ursäkt och erkänna diskri-
mineringen kan vara ett första nöd-
vändigt steg
 
Gudrun Schyman
Programledare för SCHYMAN 
i TV8

         Nobelpristagare!

forskare. Många av deras forsk-
ningsresultat har varit till stor , 

mänskligheten. 

-
pristagare som i god tro har lanse-
rat mindre bra produkter. Som ex-
empel på detta brukar man nämna 

-
set för sin upptäckt av DDT.

En del av nobelpristagarna har 
-

fulla insatser för mänskligheten. 

års fredspris. Han kämpade mot 
kärnvapen något som var högak-

fredspriset sade han att han helst 
hade velat dela det med sin hus-
tru.

medicin kostar naturligt nog 

-

större gagn för mänskligheten om 
de använts för avvecklingen av 
världssvälten. Till exempel den 
enorma partikelacceleratorn i an-

olika partiklar. Men den forsk-
ningen kunde gärna fått vänta, 
en eller ett par generationer, tills 
svälten i världen avvecklats. 

-

-

Thorild Dahlgren 
KFF Gävle
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Femton kvinnor och en man stod den 20 september åter-

-
lem 

-
-

inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare.
  

            
-

nuari 1988. En månad efter att den palestinska intifadan 
brutit ut. En liten grupp israeliska kvinnor ställde sig då 

och Helen Stueckelberger.
Bilderna är från Jerusalem

Må väl,
Maria

En hälsning från WOMEN IN BLACK i Jerusalem! 
 

Kvinnor för Fred, Sverige
Stödjer den israeliska fredsrörelsen Wo-
men in Black i deras budskap för en rätt-
vis fred mellan palestinier och israeler.

Vi tror, liksom de, att man måste häva 
ockupationen av Palestina, för att nå en 
rättvis fred.

I solidaritet med Women in black i Jeru-
salem står KFF, SKV och Palestinagrup-
perna i Stockholm, varje lördag mellan 
klockan 14-15 på Sergelstorg och KFF i 
Uppsala, klockan 17.30-18.30, på Stora 
torget för att protestera mot ockupatio-
nen av Palestina.
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 Krig är ovärdigt människan!
I Canberra-rapporten (1996) visas hur världen kan av-
skaffa kärnvapnen i ett fullt realistiskt steg-för-steg-pro-

-
mission.org. 

-
kommuner samtidigt med Upprop till vår regering att ar-

-
ning verkställs. Det har redan undertecknats av nästan 

-
riges folk kräver en kärnvapenfri värld.” 

Även lokala aktuella frågor kan tas upp i manifestatio-
nen, t ex uranprospektering. Kontakta media för att vi 

-
relser samt enskilda personer och politiker som har till-

aktionsgrupp.

Inger Holmlund, Hamnv 32, 820 76 Jättendal.  
Tel 0652-161 70, e-mail: holmlundinger@hotmail.com
 

                                             ,                     
15  nov                  Haparanda, Kalix, Boden,

 

6   dec             Kiruna, Gällivare, Jokkmokk   

       

7 febr              Örnsköldsvik, Sollefteå,                          Kramfors
14 febr             Härnösand, Timrå, Sundsvall

28 febr            Hudiksvall, Söderhamn

  14 mars                     Gävle,  Sandviken

28 mars                     Älvdalen,  Malung - Sälen

18 april           Falun, Borlänge
25 april           Gagnef, Vansbro

      

 

8   aug Kumla, Hallsberg

22 aug Vingåker, Katrineholm
29 aug Eskilstuna, Flen

12 sept. Trosa, Gnesta

 
 

14 nov Ekerö, Värmdö

28 nov Salem, Solna

Turordningslista för BUDKAVLENS
manifetationer, lördagar 5i12
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     Åtaganden som medlem i OSSE gäller lika för alla stater 
     framhöll ODIHRs chef  Janez Jenarcic, inför USA:s Helsinki 
     Commission WASHINGTON, DC, 17 September 2008. 

denna regionala organisation, och framsteg i  fråga om att motsvara denna standard måste mätas med samma mått-
-

leadership of the United States”.  

”In order to show true leadership on human rights one must start at home. There can be no double standards,” 

“Vi har kommit att inse demokrati är inte en belöning eller trofé, som när den en gång är vunnen vidarebefordras från 

kollektiva plikt att försäkra oss om att demokratins tidvåg inte drar sig tillbaka.”

ömsesidig respekt och samarbete.

regionen.”



16

                              Fruktflan

Idén är att man gräddar en botten i en liten eller stor långpanna eller annan 

och så lägger man frukt och på frukt och bär innan det hela glaseras med 

Det här behövs för 8 -10 personer:

200 gr margarin eller smör            4 dl crème fraiche (=2 burkar)

2 msk socker               smultron, blåbär, vinbär eller  

                                                                1 liten mango, 1-2 kiwifrukter
                            ca 2 dl aprikosmarmelad
                                  +2-4 msk vatten

-

platta ut den genast i en mindre långpanna. Kläm också upp degen lite längs 
långpannans kanter.

-
reda dagen innan om man så vill.

smaka av. Ta eventuellt mer socker. Bred krämen över hela kakans botten. 

kastrull och blandas ut med helt lite vatten). Så är det hela klart att serveras. 

man använder är efter vars och ens smak.

På mångas begäran visar vi receptet på den födelse-
dagstårta som Eva Lidman bakade till årsmötet och 
KFFs trettioårsdag! 

Insamlingen till KFFs 
projekt i Halabja 

fortsätter!

Berivan, Ashti, Srwa, Nyan, 
Awat, Vian och många, många 
fler som var med i KFFs utbild-
ningsprojekt i Halabja som-
maren 2007 väntar att utbild-
ningsprojektet skall fortsätta! 

Många generösa givare har 
bidragit genom att köpa KFF-
korten här nedan men än har 
vi en bit kvar till de 15 000kr  
vi måste ha för att få ett nytt 
bidrag från Forum Syd. 
 
Genom en gåva eller genom 
att köpa nedanstående vykort, 
á 5 kr st, ger vi  kvinnorna i 
Halabja en ny chans!

Pg 439 12 25-2
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-

2.En  informatörsutbildning för våra cirkeldeltagare sker även den vecka 44. Det är meningen att de som gått 

som helst kan gå den.

-
läsningar. 

både i EU och Sverige för denna rapport. Statistiken skall också användas i påverkansarbetet.
 
8. Resultatet skall läggas fram i Europaparlamentet i mitten av december 2008.

9. Träff med UD den 1 oktober för att diskutera utvärdering av handlingsplanen och Sveriges ordförandeskap i EU 

10. En handbok håller på att framställas som på svenska och engelska för att användas i utbildningen.

-

-
neringsstadiet.- utökat internationellt samarbete ev. i Irak eller något annat land

                                                              

              Våldtäkt som krigsbrott!
-

och säger vidare att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och en konstitueran-
de handling för folkmord. 

 

Ny FN-resolution 1820
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I boken ”Förbannad är jag ganska ofta” utgiven av Ordfront 
i samarbete med Kvinnor för Fred gör journalisten och förfat-
taren Ami Lönnroth djupintervjuer med kvinnokämpen, pro-
fessor emeritas, Berit Ås -”vars teorier om härskarteknikerna 
blivit för feminismen vad Marseljäsen var för Franska revolu-
tionen”. (Katarina Mazetti)

kunskap  är både lärorik och rolig.
 
 
Båda böckerna kan beställas genom KFF till specialpriset 150 kr + porto.
tel 08/667 97 27 el.kff@telia.com 

VIKINGADOTTER 
av Anette Utterbäck 
 
En biografisk roman om professor emerita Berit Ås från Norge. 

 

 
Berit Ås är socialpsykologen som blev forskare. Som 
blev Norges första kvinnliga partiledare och feministisk  
förgrundsgestalt med sina teorier om 

knutna till kön och makt. Hon har även varit 
en pionjär i arbetet med freds- och miljöfrågor. Det är 
en kvinna som sett orättvisor, förtryck och miljöhot

 
Vikingadotter handlar om Berits liv fram till andra världskriget bryter ut, då Berit är tolv år 
gammal. Den beskriver ett barns liv och utveckling, drömmar, erfarenheter och viktigaste  
relationer. Boken ger en både personlig och historisk bakgrund till faktorer som har format 
Berits livsgärning. Den tar upp teman som är aktuella; om krig, fred, samhällsutveckling,  
vuxenblivande, utanförskap, orättvisor, vänskap och kärlek. Vikingadotter är skriven i sam-
arbete med Berit Ås. Boken är i första hand en roman, men den är samtidigt ett kulturhisto-
riskt tidsdokument.  
Boken kan även fungera som bredvidläsning i historieundervisning om tiden kring andra 
världskriget, eller för den som söker fakta om Berit Ås liv. 
 
Bokens författare Anette Utterbäck är psyko-
log, psykoterapeut och medicine doktor. Hon 
arbetar med psykoterapi och handledning 
samt föreläser och svarar på läsarfrågor under 

-Posten. 
Hon har skrivit boken ( i samarbete med Berit 
Ås) med stor nyfikenhet om den barndom 
som format en egensinnig och stridbar  
kvinna. 
 

Författare: Anette Utterbäck 
ISBN:  978-91-976266-6-8 
Titel:  Vikingadotter 
Omfång: 304 sidor 
Format: 135 x 210 mm 
Bindning: Inbunden 
 
ALF bokförlag 

www.alfbok.se 
redaktion@alfbok.se 
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Alingsås: Cahtarina Stenberg, Åsgatan 1

Enköping: 

e-post:marianne.kekonius@lul.se
Göteborg: 

Halmstad/Laholm: Agneta Eriksson,

Kiruna: Eva Jonsson, Åkaregatan 8 A

Linköping:

Lund:

e-post:ninna.widstrand@swipnet.se
Ludvika: Elise Kulla, Östra Storgatan 16 A

Lysekil: Inger Sterneskog, Ga Strandg.41 B

Norrköping: Eila Ekener, Ölandsgatan 7

Stockholm:

Sundsvall:

Uppsala:

Vänersborg: Anna-Bodil Bengtsson,Kronog.25 B 

Värnamo: Inger Peterson, Slottsvägen 8

Örebro:

Östersund:

Östhammar:

KONTAKTKVINNOR                   SAMLA
     Kvinnor För Freds styrgrupp 

 

GÖTEBORG/KFF VÄST

HALMSTAD/LAHOLM

HÖGANÄS/KFF SYD
Maria Hagberg, Hultbodagatan 20, 263 38 Höganäs
0733/48 44 00

KIRUNA

 
LINKÖPING

linderoth.barbro@telia.com

STOCKHOLM
Eva Paulsson, Fatbursgatan 29 A, 
118 54 Stockholm, 08/668 87 75

070/619 41 24, inger.stark@minheder.nu

UPPSALA      

740 10 Almunge, 0174/210 57, 

ÖREBRO

marianneskanse@bredband.netDS

                       NÄSTA SAMLA  
                        28-29 nov. 2008 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
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