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

   Awaz Daleni (bilden) tillsammans  med deltagare från en kurs i Halabja. 
   Som tidigare är Awaz Daleni och Maria Hagberg på plats i  Kurdistan för att, 
   för tredje året, planera nya kurser - om mänskliga rättigheter, kvinnors rätt till 

reproduktiv hälsa och FN-resolution 1325.
   Kurserna genomförs i höst tillsammans med organisationer på plats. Uppföljning 

sker i Stockholm i början av 2011.



Kvinnor för Fred 
Adress: Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
Mobil:076/117 97 27 
Postgiro: 439 12 25-2

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

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 Riksor-
ganisationen + en mindre avgift på 
platser med lokalgrupper. 
Fam.medl och stud 50 kr/år
Stödmedlem 100 kr/år
inklusive KFFs tidning
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I år har det gått 70 år sedan Europa upplevde det mörka året 1940. Den 
13 mars var det 70 år sedan finska vinterkriget slutade, sedan Sovjetunio-
nen hade anfallit Finland den 30 november 1939

Den 9 april var det 70 år sedan Norge och Danmark blev ockuperade av 
tyska trupper.  

Ådalshändelserna 1931 ledde naturligtvis till en debatt om militärens roll. 
Personer i och utanför ett fredligt demonstrationståg hade blivit ihjäl-
skjutna - brottet var hunger.

Inför avrustningsförhandlingarna i Genève 1932 hölls en ”folkriksdag för 
världsfreden” i Stockholm. Bland de inbjudna  till folkriksdagen  fanns 
Carl Eldh, Anna-Lena Elgström, Molli Faustman, Selma Lagerlöf, Carl 
Lindhagen och Marika Stiernstedt.

Ett par år senare, vid ”Kvinnornas representantmöte, Ned med vapnen i 
alla ländet”,  deltog bland andra Ulla Lindström, Barbro Alving, Karin 
Boye och Elin Wägner. 

Fredsorganisationer i olika länder – det finns många och mycket interna-
tionellt samarbete – fortsätter och måste fortsätta kampen för fred!

             ”I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.
             Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut.”

Thorild Dahlgren, KFF Gävle

2010  - ETT MÄRKESÅR
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Kära fredsvänner!

 H.H

Inte lätt att tala om fred
När allt i luften bara exploderar
med människan indragen i 
folkmord
fredstal i granateld
splitterbomber, vem tillverkar 
dem?
bättre skydd i lagen
omtanke om mänskligheten

Fredsbesiktiga alla regeringar
under FNs regi
förebygg nya katastrofer
skriv med gyllene bokstäver
om den mänskliga rättigheten
att leva i fred

Ryszard Golebiowski

Under fyra veckor i maj pågick en FN-konferens om kärnvapen i New York
- det gällde att förnya det MPT-avtal (Icke-spridningsavtal) som trädde i 
kraft 1970. I mångas ögon blev resultatet inte särskilt framgångsrikt men
för andra mer förhoppningsfullt. 
Ingela Mårtensson var där som KFFs representant - hennes intryck och 
rapport finns att läsa på sidorna fyra och fem.
 
Sveriges Riksdag har också haft en  omröstning om kärnkraften - det 
gällde dock inte att förnya det tidigare tagna beslutet om att stänga ner alla
kärnkraftverk 2010 – som togs  i en historisk folkomröstning för 30 år - 
utan för att riva upp   beslutet. Ett stort svek mot det som en majoritet av 
svenska folket beslutade1980. Så mycket var det beslutet alltså värt!!

Kvinnor för Fred, som stödjer Ship to Gaza, även med sjömil, känner sig
verkligen besvikna över det sätt som konvojen mottogs, på internationellt
vatten, med ihjälskjutna obeväpnade aktivister och många fängslade. 
Även om Israel nu vill lätta på delar av bojkottten kan de  aldrig  utplåna 
det som hänt. Svårt att förstå att man kan sänka sitt eget anseende i världen
så totalt - svårt att överse med.

Sveriges relation till NATO är en fråga med stor aktualitet. Det framkom, 
inte minst på ett seminarium som hölls i april, där en av talarna var 
Pål Jonson, utrikespolitisk handläggare i moderata samlings partiet. Av hans 
anförande anade man att Alliansens önskan är att Sverige skall ansluta sig
till Nato. 
En förklaring för detta, menade han, var den nuvarande försvars-och 
säkerhetspolitiken som gör att Sverige, i dag, inte har ett flygförsvar värt
namnet och att Sverige nu är mer rustat för anfall - inte för försvar. 
Skall detta tolkas som en motivation till att Sverige bör gå med i Nato?? 

Regeringen har gett tillstånd till att USA, i övningssyfte, skall få fälla 
bomber i våra norra regioner. Kan man verkligen på detta sätt smyga in oss
i krigshandlingar - är det vad svenska folket vill? 
Efter 200 år av fred är vi nu också inblandade i ett anfallskrig i Afghanistan.
Han hade nog rätt, moderaten Pål Jonson, när han sá att Sverige  är  mer
rustat för anfallskrig - inte bara rustat vi praktiserar det också. 

KFF fortsätter även 2010 med sitt viktiga arbete i Irakiska/Kurdistan. För
tredje året har KFF, i samarbete med systerorganisationen Amez,  ordnat 
undervisning i mänskliga rättigheter, kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och
FN-resolutionen 1325, mm.  

Maria Hagberg och Awaz Daleni är just nu på plats i Halabja för att planera
kurserna. Inbjudna förelasare ar Birgitta Essen, professor i gynekologi vid 
Uppsala Universitetssjukhus och Anne-Marie Wangel forskare och barn-
morska, Malmö Högskola samt motsvarande lokal expertis. 

Trots att den  ”blomstertid” nu är här 
så gäller det inte för alla - krig råder 
på många ställen i världen vilket 
särskilt drabbar kvinnor och barn.   

Kampen för att mäskliga rättigheter 
skall omfatta alla - och för att fredliga 
konfliktlösningar skall ersätta alla 
former av krig - måste fortsätta!

En skön sommar önskar 
Bibbi Steinertz
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Ny amerikansk retorik
Förra NPT-konferensen 2005 miss-
lyckades, då staterna inte kunde 
komma överens om ett slutdokument. 
Det berodde framför allt på att Bush-
administrationen bromsade. I april 
förra året höll Barack Obama ett tal 
i Prag som gav eko i hela världen. 
Han sa bl a: ”Som den enda kärnva-
penmakt, som har använt kärnvapen, 
har USA ett särskilt moraliskt ansvar. 
Vi kan inte klara att göra världen fri 
från kärnvapen ensamt, men vi kan 
leda kampen. Vårt mål är en värld fri 
från kärnvapen.” 

Utrikesminister Hillary Clinton re-
fererade till Obamas tal i Prag i sitt 
anförande under FN-konferensens 
första dag. ”President Obama har 
slagit fast att det är en central uppgift 
i vår utrikespolitik att minska det hot 
som kärnvapen utgör.” 
Den nya attityden från USA:s sida 
bidrog till att många länder hade stora 
förhoppningar på att konferensen 
skulle utmynna i ett starkt uttalande 
för kärnvapennedrustning.

Nytt START-avtal 
Ett år efter Prag-talet träffades presi-
denterna Obama och Medvedev i Prag 
(8 april 2010) och undertecknade ett 
nytt START-avtal. (START = minsk-
ning av strategiska kärnvapen) Avta-
let innebär att var och en får ha högst 
1 500 utplacerade stridsspetsar. 
Det nya START-avtalet diskuterades 

under konferensen och framhölls av 
USA och Ryssland som ett viktigt 
steg mot kärnvapennedrustning och 
icke-spridning i enlighet med NPT.  
Kritiker menade att detta var ett 
mycket litet steg - antalet kvarva-
rande kärnvapen är tillräckligt för att 
förgöra världen.  Bara 50 av dagens 
kärnvapen räcker för att döda 200 
miljoner människor. Många frågade 
USA:s och Rysslands förhandlare vad 
nästa steg blir, men det verkar ligga 
långt bort. Nu gäller det att få avtalet 
ratificerat av parlamenten.

START-avtalet omfattar ej taktiska 
kärnvapen, vilket också ifrågasattes. 
Framför allt ställdes frågor om när 
USA ska dra tillbaka sina taktiska 
kärnvapen utplacerade i Europa (Bel-
gien, Nederländerna och Italien). 
USA svarade att det avgör Nato.
 
Konvention om kärnvapen
Det finns en internationell kampanj 
för att avlägsna alla kärnvapen 
(ICAN). Den arbetar för att FN 
ska anta en kärnvapenkonvention, 
som initierades för mer än 15 år 
sedan. 2007 röstade 127 länder för 
en sådan resolution. Målet är total 
kärnvapennedrustning.  

Förslaget till konvention har tidigare 
inte fått särskild uppmärksamhet, men 
det diskuterades under NPT-konfe-
rensen. Allt fler stater stöder förslaget, 
t ex Norge, Schweiz och Österrike. 

Även FN:s generalsekreterare Ban 
Ki-Moon är positiv. USA och Ryss-
land vill däremot inte diskutera en 
konvention, då de anser sig ha fullt 
upp med nuvarande processer. 

Kärnvapenfria zoner      
Över hälften av jordens stater ingår 
idag i en kärnvapenfri zon och ini-
tiativ finns att bilda fler - inte minst 
i Mellanöstern. Redan 1975 antogs 
ett sådant förslag. I en resolution 
från 1995 ändrades förslaget till att 
gälla en zon fri från massförstörel-
sevapen. Frågan var högst levande 
under NPT-konferensen. Hillary 
Clinton deklarerade att USA stödjer 
ansträngningarna för att nå upp till 
detta mål och menade att Mellersta 
Östern utgör idag det största hotet mot 
spridning av kärnvapen. Egypten var 
mycket aktiv i frågan. En grupp med 
representanter från bl a Kyrkornas 
världsråd och Greenpeace menade att 
ett nytt tänkande behövs och Israels 
engagemang måste stödjas genom 
freds- och nedrustningsförhandlingar. 
I grunden är det de regionala staternas 
ansvar att ett en kärnvapenfri zon kan 
åstadkommas i Mellersta Östern. 
En kärnvapenfri zon i Arktis diskute-
rades av olika fredsorganisationer. Ett 
nätverk bildades för att driva frågan 
internationellt.

FN-KONFERENS 
OM KÄRNVAPEN

FN:s konferens om icke-spridningsavtalet NPT (för icke-spridning och 
nedrustning av kärnvapen) pågick under fyra veckor i New York, 3 - 28 
maj 2010. Jag var där de två första veckorna, som representant för Kvin-
nor för Fred. Det var mycket intressant och lärorikt. Men slutresultatet 
från konferensen blev tämligen magert.

Faktaruta 1
Icke-spridningsavtalet 
(NPT)
Icke-spridningsavtalet för en kärn-
vapenfri värld trädde i kraft 1970. 
Då fanns fem kärnvapenstater: 
USA, Sovjetunionen, Kina, Frank-
rike och Storbritannien. Sedan dess 
har fyra tillkommit: Israel, Indien, 
Pakistan och Nordkorea. Dessa 
fyra står inte bakom NPT-avtalet, 
som består av tre delar: 
• Ickespridning – inga nya länder 
ska skaffa kärnvapen
 • Nedrustning - kärnvapenmak-
terna förbinder sig att minska och 
på sikt avskaffa sina kärnvapnen
• Rätten att använda kärnenergi 
för fredliga ändamål - alla stater 
har rätt att använda kärnteknik för 
fredliga ändamål. De stater som 
saknar kärnvapen förbinder sig att 
tillåta inspektion av FN-organet 
IAEA. 
Vart femte år följs avtalet upp – nu 
senast i maj 2010.
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Ingela Mårtensson

Iran
Under Irans tal i generalförsam-
lingen den första dagen tågade USA:
s, Frankrikes, Storbritanniens och 
Finlands delegationer ut ur salen. Av 
många stater - med USA i spetsen 
- pekades Iran ut som ett hot mot 
kärnvapenspridning. Ordförande för 
Pugwash och f d  FN-diplomaten 
Jayantha Dhanapala konstaterade att 
genom att fokusera på Nordkorea, 
Iran och kärnvapenterrorism – som de 
största hoten - så tas uppmärksamhe-
ten från det verkliga hotet nämligen 
kärnvapen i sig.

Sverige och Norge
För två år sedan startade Kvinnor 
för Fred ”Budkavlen för en kärnva-
penfri värld” med stöd av en mängd 
andra fredsorganisationer. Massor 
av namn samlades in och skickades 
till utrikesministern med uppma-
ningen att Sverige aktivt ska delta i 
NPT-konferensen för nedrustning av 
kärnvapen. Tyvärr får jag konstatera 
att det uppenbarligen haft mycket litet 
påverkan på Carl Bildt. Han höll ett 
kort och till intet förpliktigande tal i 
FN:s generalförsamling. I sin blogg 
skriver Bildt: ”Jag talade om att vi 
alla har en skyldighet att ta konkreta 
steg mot visionen om en värld utan 
kärnvapen, men jag talade också om 
att vi måste göra det möjligt för de 
nationer som så önskar att utnyttja 
den fredliga kärnkraften.”
 
Norge däremot var mycket aktivt 
och lade fram konkreta förslag, t ex 
en tidplan för nedrustning. Norge 
har arbeta för att lyfta nedrustnings-
frågorna inom Nato. Tillsammans 
med Storbritannien presenterade de 
program för att stärka verifieringen 
av kärnvapennedrustning.  

Frivilliga                 
organisationer (NGO)
1 500 personer från olika frivilliga 
organisationer i 121 länder var när-
varande vid konferensen. Women 
for International Peace and Freedom 
(Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, IKFF) fungerande 
som en sammanhållande kraft för 
NGOs. Det fanns ett särskilt rum 
avsatt för seminarier och utfrågningar 
av offentliga representanter.

För mig var den stora behållningen 
att träffa och utbyta tankar med en-
gagerade människor från olika delar 

 Medvedevs förslag till 
ny säkerhetspolitik

 Samarbete i Östersjöregionen

Medvedevs första statsbesök som
ny president gick till Berlin 2008
Där lanserade han ett förslag till
en ny säkerhetsstruktur för det eu
roatlantiska området. Syftet med
örslaget är att få ett rättsligt bin-
dande säkerhetsavtal och skapa en
ny säkerhetsstruktur. 
Ryssarna anser att Helsingforsav
talet som tillkom 1975 - då ESK
numera OSSE - är föråldrat. 

Medvedevs förslag kan samman
fattas i fem punkter:
1. Befästa de folkrättsliga grund
principerna, respekten för staterna
suveränitet, territoriella integritet
och politiska oberoende och alla 
andra principer i FN-stadgan. 

2. Förbud mot användande av 
våld  eller hot om våld ( utoenligt
FN-stadgan); fredlig lösning av 
konflikter i euroatlantiska områ
det.

3. Garanti av lika säkerhet, vilket 
innebär nej till att en stat ökar 
sin säkerhet på en annan stats be
kostnad, att militära allianser un
der minerar det gemensamma säke
hetsområdet eller utvecklas så att 
andra staters säkerhet hotas.

4. Slå fast att ingen stat eller or
ganisation har exklusiv rätt att upp
rätthålla fred och säkerhet i det
 euroatlantiska området.
 
5. Lägga fast grundprinciper för 
vapenkontroll och militär upp
byggnad, samarbetsmekanismer i 
kamp mot spridning av massför
störelsevapen, terrorism och drog
handel.  

Förslaget har presenterats och dis-
kuterats i olika sammanhang. 
I väst har framför allt den första
punkten kritiserats för att mänsk
liga rättigheter och frihet inte 
nämns. Det är en väsentlig del av
 Helsingforsavtalet.
Ryssland har senare lagt till princi
perna om icke-inblandning och fol
kens självbestämmanderätt, som 
fanns i Helsingforsavtalet.
 
(Läs mer på sid 9)

av världen. Där fanns så många kloka 
och kunniga människor. Med dagens 
teknik borde vi tillsammans kunna 
sprida kunskap till allmänheten och 
påverka våra beslutsfattare för en 
kärnvapenfri värld.

Faktaruta 2
Konvention om kärnvapen
Konventionen om kärnvapenned-
rustning utgår från - i likhet med 
NPT - att kärnvapenstaterna gör sig 
av med sina kärnvapen. Det föreslås 
ske i fem faser:
1. Ta bort alla kärnvapen från bered-  
skapsläget att snabbt kunna avfyras 
(alert)
2. Ta bort alla utplacerade kärnva-
pen
3. Ta bort stridsspetsar från deras
bärare
4. Gör stridsspetsarna obrukbara 
genom att avlägsna den explosiva     
kärnan
5. Placera det klyvbara materialet 
under FN:s kontroll.

Faktaruta 3
Pugwash
Pugwash är en internationell freds-
rörelse som har sitt ursprung i ett 
manifest, som skrevs av Albert Ein-
stein och Bertrand Russell 1955, där 
världens vetenskapsmän uppmanas 
att samlas för att utvärdera och upp-
märksamma faran med kärnvapen. 
1957 arrangerade Joseph Rotblat 
och Bertrand Russell rörelsens 
första konferens i byn Pugwash i 
Kanada.  

Fysikern Joseph Rotblat och Pug-
washrörelsen fick Nobels fredspris 
1995. 
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I april förra året höll Barack 
Obama ett tal i Prag som gav eko 
i hela världen. Han sa: ”Som den 
enda kärnvapenmakt, som har 
använt kärnvapen, har USA ett 
särskilt moraliskt ansvar. Vi kan 
inte klara att göra världen fri från 
kärnvapen ensamt, men vi kan leda 
kampen. Vårt mål är en värld fri 
från kärnvapen.” 

Den nya attityden från USA:s sida 
bidrog till att många länder hade stora 
förhoppningar på att FN-konferen-
sens om kärnvapen i maj i år skulle 
bli framgångsrik. Den förra miss-
lyckades då man inte kunde enas om 
ett slutdokument – mycket beroende 
på USA, d v s Bush-administrationen. 
Nu tycks vinden ha vänt i Washington 
eller har den det?

Nytt START-avtal
I april 2010 kom USA och Ryssland 
överens om ett nytt START-avtal 
(minskning av strategiska kärnva-
pen). Begränsningen innebär att var 
och en får ha högst 
1 500 utplacerade stridsspetsar. Som 
jämförelse kan nämnas att Kina har 
400, Frankrike 348 och Storbritannien 
160. Det betyder att det nya START-
avtalet knappast kan betecknas som 
ett stort steg mot en kärnvapenfri 
värld. Antalet kvarvarande kärnvapen 
är tillräckligt för att förgöra världen.  
Bara 50 av dagens kärnvapen räcker 
för att döda 200 miljoner männis-
kor.

Nytt kärnvapenlaboratorium
1943 grundades Los Alamos National 
Laboratory - ett statligt forsknings-
centrum för att utveckla atombomben. 
Los Alamos är ett av två forskningsin-
stitut i USA som sysslar med hemlig 
kärnvapenforskning. 

Nu ska detta institut ersättas och 
byggas ut. Nästa år börjar byggandet. 
År 2002 beräknades kostnaderna till 
350 – 500 miljoner dollar och skulle 
stå klart 2011. Det nya laboratoriet 
kommer att kosta minst 2,6 miljarder 
dollar och vara färdigt 2022.

Nya fjärrstyrda robotar
Efter att START-avtalet hade un-
dertecknats i Prag av Ryssland och 
USA skickade amerikanska utrikes-
departementet ut ett faktablad, där 
man förklarade att ”Det nya START-
avtalet  innehåller inga begränsningar 
på USA:s planerade ”conventional 
prompt global strike capability.”

Prompt Global Strike är namnet på ett 
konventionellt vapen som ska ersätta 
kärnvapen.
Vapnet består av en eller flera me-
tallstavar som accelereras upp i en 
sådan hastighet att de förmår tränga 
djupt in i byggnader och slå ut allt 
inom ett stort område som ligger i 
närheten av den chockvåg som skapas 
vid nedslaget.

Det är ett fruktansvärt vapen som 
Bush-administrationen tog avstånd 
från men som den nuvarande regimen 
är beredd att utveckla. I budgeten för 
2011 begärs 239.9 miljoner dollar för 
utveckling av detta vapen. Pentagon 
beräknas spendera 2 miljarder dollar 
fram till och med budgetåret 2015.

Missilförsvar i Europa
USA har 200 taktiska kärnvapen 
utplacerade i Europa och dessa in-
går inte i det nya START-avtalet. 
USA menar att det är upp till Nato 
att bestämma om dessa ska tas bort. 
Bush-administrationen planerade att 
placera ut missilförsvar i Polen och 
Tjeckoslovakien. Det orsakade pro-
tester hos medborgarna i de utpekade 
länderna.

Obama beslöt att avveckla planerna 
– inte p g a protesterna – utan för att 
testresultaten inte var lyckade. I stäl-
let antogs ett mer effektivt program 
med utplacering av missilskydd på 
fartyg och mobila markbaserade bä-
rare. De kommer att spridas i Europa 
och framför allt nära ryska gränsen.

Fredspristagaren Obama 
När president Obama fick Nobels 
fredpris i december förra året fanns 
vissa som kritiserade valet. Andra 
menade att det var kanske lite tidigt, 

men att det uttryckte förväntningar på 
USA:s nye president efter Bush. 

Det är dags att granska Obama-admi-
nistrationen. Är det bara retorik eller 
visar avtrycken i budgethandlingarna 
något annat? 
När det gäller kärnvapennedrustning 
– som USA förbundit sig att genom-
föra – så är jag benägen att hålla 
med kritikerna. Barack Obama är en 
skicklig retoriker men när det gäller 
handling så är det uppenbarligen an-
dra krafter som styr. Den nuvarande 
regeringen har ökat nästa års budget 
för kärnvapen med 13,4 procent.  
 
Årets försvarsbudget väntas öka med 
58 miljarder dollar till 719 miljarder  
dollar, trots finanskris.
USA står för 43 % av hela världens 
militärutgifter, enligt Sipri.

Barak Obama är inte bara president 
utan även USAs överbefälhavare 
och har stor makt över de militära-
frågorna,  men något trendbrott har 
inte skett. 

Obama har knappast visat att han le-
ver upp till vad som borde förväntas 
av en fredspristagare.
 
Ingela Mårtensson 
Kvinnor för fred

USA:s vision om en kärnvapenfri värld
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Ammunitionsuran från atomkraft förgiftar i hela världen!

Ett av de värsta hoten, mot 
miljön och varje människa runt 
jorden, idag och i framtiden, kan 
vara den dagliga förgiftningen 
av uran genom krigsammunition.  
Uranet orsakas av all ”fredlig” 
kärnkraftsdrift.
Ett slags atomkrig är redan 
här, menar uranförgiftade USA-
officeren Doug Rokke i YouTube. 
Som strålskyddsläkare var han 
chef för försöken att sanera   
uranammunitionen efter Gulfkri-
get (1991). Han anmodas nu tiga 
av USA:s militärledning, som 
anser ammunitions-uranet så 
effektivt att man inte kan avstå. 
Samtidigt sprider den lögnande 
besked om riskerna.

Uran sprids sedan 
Gulfkriget 1991 
I Kuwaitkriget 1991 började uran 
användas i massiv skala, delvis ersät-
tande bly i ammunitionen.
Ammunitions-uranet börjar vid träf-
fen brinna, som en svetslåga, och 
smälter sig genom flera decimeter 
betong eller pansar. Uranet blir 
damm eller förgasas, och vid varje 
användning sprids en andel av detta 
radioaktivt strålande, starka kemiska 
gift, runt jorden inom någon vecka, 
fastän det är nästan dubbelt så tungt 
som bly.
Ammunitionsfabriken i England 
omges av varningsmätare mot sina 
uranutsläpp. Efter några dagars Irak-
krig larmade mätarna om hälsovådlig 
nivå av uran i luften, – men uranet 
kom ända från Gulfen.

Giftigt som kvicksilver
För att dölja riskerna, har atomindu-
strin döpt om de dyra, ohanterbara 
avfallslagren runt jorden (två miljo-
ner ton uran), till att kallas en resurs, 
förmildrande kallat ”utarmat” uran, 
depleted uranium, DU. På tyska kal-
las det ammunitions-uran, som bättre 
klargör att en spridning i världsmiljön 
pågår.
Ammunitions-uran är kemiskt giftigt, 
i klass med kvicksilver och arsenik, 
därtill radioaktivt strålande.
Industrin understryker gärna att 
uranets alfa-strålning inte kan tränga 
igenom huden. Det låter betryggande 
– om uranet befinner sig utanför 
kroppen. Men problemet är att alfa-

strålningen blir livsfarlig, när den 
hamnar invärtes. 
Forskning kring inandad alfastrål-
ning, har visat att en partikel i lungan, 
motsvarande 4 tusendelars gram am-
munitonsuran, gav samtliga försöks-
hundar lungcancer. 
Inandat, skjuter uranets alfa-strålning 
sönder de närmaste (omkring tio) 
lungcellernas arvsmassa på nära håll. 
Tusendelar av ett gram uran kan döda, 
men I Irak spreds det redan under 
2003 mer än 2000 ton, varav hälften i 
tättbebyggda områden. Därtill spreds 
uran i ex-Jugoslavien och sprids i 
Afghanistan (kanske 1000 ton under 
2001). 

4 miljarder år krävs för att 
halvera strålrisken 
Ammunitionsuranets förgiftning och 
strålning når redan varje människa 
på jorden, och kommer att stråld-
rabba allt liv på Jorden, tills solen 
slocknar om 7 miljarder år. (Tum-
regeln i atomfysiken är att betrakta 
ett radioaktivt ämne som avklingat i 
farlighet efter tio halveringsperioder. 
För cesium och strontium är denna 
bevakningsperiod cirka 300 år, men 
för avfallsuranet, som utgör 95% av 
atomkraftens tunga avfall, handlar 
det om 45 miljarder år, obegripligt 
för en människa, att jämföras med ett 
kärnkraftverks driftstid, långt under 
100 år.)  
Men varför förtigs ammunitions-
uranförgiftningen aktivt i världens 
dominerande medier och politik? 
Troligen för att uranet kommer 
från den påstått ”rena och fredliga” 
kärnkraften. Varje ton färdiganrikat, 
utvalt uran, som Sverige importerar 
orsakar, oundvikligt, omkring 5 ton 
ammunitionsuran, ett höggiftigt av-
fall, som lämnas någonstans i världen. 
Om Sverige själv skulle ta ansvar för 
sitt livsfarliga utarmade uran, skulle 
det behövas ytterligare ett halvdussin 
Forsmarkslager. 
Regeringen & riksdagens borgerliga 
majoritet tog torsdagen 17/6 2010 
dessutom beslut tio nya atomreak-
torer, som kraftbolagen sagt att de 
vill bygga fyra gånger större, och 
köra 25% fler år. Därtill torde de 
köras 20% mer per dygn. Reger-
ingens nybyggnadsplan motsva-
rar, i avfall och effekt, minst 50 

atomkraftverk av nuvarande 
storlek. Sverige får då fem gånger 
mer avfall och daglig förorening 
(via skorstenar och avsiktligt, enligt 
plan, till vattnet). Då skulle Sverige 
behöva minst fem nya atomavfalls-
lager – var då? – eller 30 lika stora, 
om Sverige även tar ansvar för sitt 
i utlandet orsakade avfall, ammuni-
tions-uranet. 

Olagligt 
massförstörelsevapen
Efter att bara ha vistats några måna-
der i urandamm, i Irakkriget 1991, 
har närmare 200.000 USA-soldater 
måst förtidspensionerats, för cancer 
och blandsjukdomar, kallat Gulf-
krigs-syndromet. Över tiotusen av 
dem har dött. Men hälsoskadad 
lokalbefolkning kan räknas i miljo-
ner. Det är frågan om stora delar av 
Irak överhuvudtaget är tjänligt för 
människoboende, för all framtid.
Strålningsprofessor Anders Brahme, 
från Karolinska Institutet, konstate-
rade tio år efter draksådden, i södra 
Irak: ”Jag såg så många barn födda 
med ohyggliga och sällsynta defor-
miteter, som bara brukar finnas en 
på miljonen.
Enligt FN:s Mänskliga Rättigheters-
kommitté är utarmat uran-ammuni-
tion  förbjudet, enligt Internationell 
lag, såsom massförstörelsevapen, 
eftersom ’
* uranet drabbar urskillningslöst,      
även icke stridande
* uranet kan inte saneras
* uranet skadar i all framtid.
Ändå använder USA det kontinuer-
ligt, utomlands, kanske även i sina 
bombningar i Norrland, ihop med 
svenska militären.
 
Avskaffa ammunitionsuran 
och atomkraft 
Sverige bör verka för förbud att till-
verka och hantera uranammunition.
Att satsa på kärnkraft mot klimat-
störning vore att ersätta pest med 
kolera. Det är den påstått fredliga 
atomkraften som orsakar spridningen 
av kärnvapen och ammunitions-uran, 
och både atomvapnen och atomkraft-
verken måste avskaffas, innan de 
avskaffar mänskligheten.

Roland von Malmborg 
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      ISRAEL VILL DÖDA SOLIDARITETEN
I mer än ett år har Europas fredsrörelser förberett Ship 
to Gaza med förnödenheter till de av Israel bombade och 
därefter inspärrade gazaborna. Den obeväpnade konvojen 
medförde 800 aktivister förberedda att agera utan våld.
Den 31 maj överföll israelisk militär den fredliga kon-
vojen på internationellt vatten och öppnade eld. Tumult 
uppstod, och militären sköt ihjäl ett tiotal av de vapenlösa 
och sårade mångfalt fler.

Israels anfall är ett anfall på hela fredsrörelsen och på den 
israeliska minoritet som också är fredlig. Israel vill döda 
den internationella solidariteten med Gazas inspärrade 
och plågade folk. Detta är en logisk fortsättning på de 
fyrtiotre år som Israel ockuperat, styckat upp, koloniserat 
och plundrat den palestinska Västbanken och dagligen 
trakasserat dess befolkning i trots mot FNs upprepade 
resolutioner om tillbakadragande.
EU har länge fördömt och förmanat Israel, medan USA 
alltid backat upp landets ständiga  övergrepp.
 
Fredsrörelsen på Orust kräver att Sveriges regering och 
riksdag omedelbart avbryter det pågående ekonomiska 
och militära samarbetet med Israel och tar initiativ till en 
internationell ekonomisk, idrottslig och kulturell bojkott 
av Israel.
Ola Friholt
ordförande

Ship to Gaza i Sverige köpte detta lastfartyg tillsam-
mans med Ship to Gaza i Grekland.Det blev besiktigat, 
registrerat, klassat och flaggat. Dror Feiler och Mattias  
Gardell slutförde överenskommelsen i Grekland. Fartyget 
har testats till havs och befanns vara  i utmärkt kondition. 
Tack vare det fantastiska arbete Ship to Gazas aktivister 
och alla som stött aktionen genom att köpa sjömil bedri-
vit kunde vi klara köpet enbart med de resurser vi och 
grekerna hade tillsammans. Vi är således fartygets enda 
ägare och finansiärer.  

Last
Fartyget har kapacitet att bära nära 1500 ton last. Den last 
vi hade med oss svarar mot behoven att återuppbygga 
Gazas sönderbombande infrastruktur och utgår från den 
prioritering företrädare för Gazas civilsamhälle själva tagit 
fram. Vi hade med oss a) avsaltningsanläggningar för att 
Gazaborna skulle kunna producera dricksvatten och bruks-
vatten b) generatorer c) dieseldrivna svetsaggregat som 
behövs för reparationer av sönderbombade vatten- och 
avloppssystem och d) cement till återuppbyggnad av sjuk-
hus, skolor, industrier och bostäder. Det hade framkommit 
önskemål om mediciner och medicinsk utrustning.   

Konvoj
Konvojen var ansluten till Freedom Flottilla, som är en 
koalition som består av fem partners: Free Gaza, Euro-
pakampanjen, IHH (en turkisk samorganisation av män-
niskorättsorganisationer), Ship to Gaza, Grekland och 
Ship to Gaza, Sverige. Tillsammans sände koalitionen 
åtta fartyg, varav tre lastfartyg, med ett sammanlagt last-
utrymme om 5000 ton.

För att uppmuntra alla stater i regionen att följa det 
sjöfartsskydd som stadfästs i folkrätten, var ett antal väl-
ansedda representanter för det europeiska civilsamhället 
ombord: parlamentsledamöter, fackföreningsledare, före-
trädare för folkrörelser, församlingar, solidaritetsrörelser 
och ickestatliga organisationer - även företrädare för den 
israeliska freds- och rättviserörelsen fanns med ombord, 
liksom nationella och globala medier. Gensvaret från män-
niskor över hela Europa, Asien, Amerika och Australien 
har varit stort. Koalitionens medlemsorganisationer har 
översvämmats av intresseanmälningar.  

Ship 
to 
Gaza

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst obunden 
gräsrotsaktion, från människa till människa. Vi tar inte 
ställning i de interna palestinska striderna utan för folkrät-
tens grundläggande principer om alla människors rätt till 
liv, rörelse, värdighet, självbestämmande och frihet. 

För Gazas befolkning, som i nära tre år levt instängda i 
vad som kallats ”världens största utomhusfängelse” har 
nyheterna om konvojen redan betytt mycket. För Gazas 
invånare, oberoende av politisk och religiös orientering, 
är det ett tecken på att det finns en mänsklighet därute som 
gör skäl för namnet.                                                                                         

Vi tar det ansvar våra regeringar underlåtit att ta.

För Styrgruppen, i solidaritet,                                                       

   

Passagerare

KFF stödjer Ship to Gaza

Mattias Gardell
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Den ryske utrikestjänstemannen 
Alexander Prokhorenko - öppnade 
med att konstatera att Östersjöregio-
nen är en av de mest stabila regioner-
na i Europa. Alla länder i området är 
angelägna om regionens utveckling. 
Det gäller ekonomisk utveckling, god 
miljö men även frågor som kultur 
och minskad gränsöverskridande 
kriminalitet.

Statssekreterare 
Amelie von Zweibergk - berättade 
att under det svenska ordförande-
skapet i EU (hösten 2009) var en av 
prioriteringarna att ta fram en Öster-
sjöstrategi. Den antogs av EU under 
ett rådsmöte i oktober 2009. Målet är 
att samordna åtgärder för att stärka 
en hållbar utveckling av Östersjö-
regionen genom att göra regionen: 
• miljömässigt hållbar
• konkurrenskraftig
• tillgänglig och attraktiv
• trygg och säker.

Sveriges f d ambassadör i 
Moskva Sven Hirdman - talade om 
utvecklingen av Östersjöregionen. 
Han tog framför allt upp miljön och 
säkerhetsfrågor. Utifrån de perspek-
tiven såg han inte det ryska projektet 
”North Stream” (pipelines med gas 
och olja i Östersjön) som något pro-
blem - tvärtom. Det stora miljöhotet 
utgör alla de fartygstransporter, med 
olja, i Östersjön. En olycka skulle 
vara förödande för regionen.
Sven Hirdman ansåg att förhållandet 
mellan EU och Ryssland mest består 
av prat. Det borde finnas mer reellt 
samarbete och helst underifrån och 
upp, d v s man bör starta utifrån 
folken. Då måste alla restriktioner i 
form av visa-restriktioner tas bort, 
så att medborgarna kan resa fritt i 
regionen. Den finske f d  parlamen-
tarikern Henrik Lax höll med. Här 
borde Norden kunna fungera som 
föredöme med passunion och gemen-
sam arbetsmarknad.

Den vitryske akademikern 
Vladimir Ulakhovic - konstaterade att 
det finns en stereotyp internationell 
uppfattning om Vitryssland. Han såg 
snarare möjligheter för demokratisk 
utveckling i sitt land och var opti-

mistisk vad gäller vitryskt samarbete 
i regionen. Han betonade strategiskt 
samarbete med Ryssland. Vitryssland 
har föreslagit att Östersjöregionen ska 
vara en kärnvapenfri zon. 

F d FN-ambassadören Rolf Ekéus
- menade att Europa har delats upp 
igen mycket p g a att det saknas sub-
stans i samarbetet mellan Nato och 
Ryssland. Det är mest prat. Det finns 
en tendens att isolera Ryssland som 
betraktas som en granne men knap-
past en vän. Det saknas helt enkelt 
förtroende mellan parterna. Ryssland 
har ingen modern militär kapacitet 
och har svårt att försvara sina gränser. 
Därför anser Ryssland att man behö-
ver kärnvapen för att försvara sig. 

Boris Pustyntsev -medlem i ryska 
rådet för mänskliga rättigheter, be-
tonade att Ryssland är medlem i de 
flesta internationella organisationer 
och skrivit under överenskommelser 
om folkrätt. Han menade att situatio-
nen i Ryssland idag är helt annorlunda 
– för första gången erkänns mänskliga 
rättigheter. Landet kan inte isoleras 
då det hänger ihop med globala fi-
nansiella system. Men gas och olja är 
ingen garant för Rysslands tillhörig-
het till det internationella samfundet. 
Men folket vill inte isoleras och det 
civila samhället ska inte underskat-
tas. Ju mer Ryssland blir involverat i 
internationella system desto mindre 
risk att landet återgår till tidigare 
samhällssystem.

Riksdagsledamoten Tone Tingstad 
- talade om jämställdhet och betonade 
framför allt FN:s resolution 1325, om 
kvinnor, fred och säkerhet. Den går ut 
på att kvinnor ska finnas med på alla 
beslutsnivåer när det gäller frågor 
om fred och säkerhet. Hon kunde 
dock konstatera att det inte hänt så 
mycket under de tio år som gått sedan 
resolutionen togs. Ytterst handlar det 
om makt.

Journalisterna Olof Kleberg och 
Jelena Larionova -diskuterade medi-
ernas roll. Jelena leder ett interna-
tionellt projekt med journalister i 
Barentsregionen. Olof varnade för att 
journalister kan bli redskap för mak-

ten eftersom de som försöker granska 
makten hotas till livet.

Professor Alexandr Sergunin  
- S:t Peterbergs universitet, talade 
om Medvedevs förslag (sid 5) till ny 
säkerhetspolitik. Det positiva med 
förslaget, som han såg det, var att det 
syftar till att få till stånd ett bindande 
avtal, vilket saknas idag. Likaså lyfts 
ett tidigt förebyggande av konflikter 
fram, vilket saknas i OSSE. Avtal om 
t ex konventionella vapen i Europa 
har marginaliserats men den frågan 
finns med i Medvedevs förslag. Ett 
annat problem som tas upp är Europas 
säkerhetspolitik som överskuggas av 
Nato. På den negativa sidan nämnde 
Sergunin att begreppet europeisk 
säkerhet är mycket vagt. Avtalet 
behöver utvecklas, t ex bör man 
diskutera vilka hot som existerar mot 
Europa. En gemensam syn saknas. 
Rolf Ekéus instämde i att Medvedevs 
förslag skulle kunna vitalisera OSSE 
då det behövs en ny arkitektur för 
europeisk säkerhet. Nato har enligt 
Ekéus utvecklats från en militär 
allians till en politisk union med 
krishantering som främsta uppdrag. 
I debatten framfördes att OSSE har 
minskat i betydelse då både Ryssland 
och USA tappat intresse för organi-
sationen. Medvedevs initiativ borde 
diskuteras konstruktiv bland OSSE-
medlemmarna.

John Scales Avery - ordförande i 
danska gruppen inom Pugwash, ta-
lade för en kärnvapenfri zon i Arktis. 
Arktis är öppet för exploatering i och 
med klimatförändringen. Isen smälter 
fort. Rivaliteten om herraväldet på 
Arktis mellan i första hand USA och 
Ryssland är oroande. Men det ska inte 
hindra oss från att ta initiativ till att 
förklara Skandinavien som en kärn-
vapenfri zon menade Avery.

Sammanfattningsvis tyckte jag att det 
var ett intressant seminarium. Jag hål-
ler med Sven Hirdman att det behövs 
fler tillfällen för medborgarna i Öster-
sjöregionen att träffas och diskutera. 
Men då måste även baltiska re-
presentanter, som saknades i S:t Pe-
tersburg, vara med.

Samarbete i Östersjöregionen
”Frihet, säkerhet och rättvisa – gemensamma intressen i Östersjöregionen” var rubriken på en konferens i 
S:t Petersburg i april i år. Jag var där som representant för OSSE-nätverket - en av arrangörerna. De teman 
som togs upp var bl a internationellt samarbete, miljö, sociala rättigheter och kultur. 

Ingela Mårtensson
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Ingid Segerstedt-Wiberg  hade i  många decennier varit 
engagerad för fred och medmänsklighet.

Redan 1937 var hon en av undertecknarna av ett upprop 
från Hjälpkommittén för flyktingar. 

På 1950-talet medverkade hon i fredskurser som anord-
nades av olika fredsorganisationer. I slutet av 1950-talet 
var det ju takl om en svensk atombomb. I opinions-
undersökningar, ännu 1958, var det fler anhängare än 
motståndare till svenska kärnvapen. 

Ingrid Segerstedt-Wiberg var en av dem som bidrog till 
att vända opinionen, bland annat genom att hon talade 
vid möten i Aktionsgruppen mot svensk atombomb, 
AMSA.

Ingrid Segerstedt Wiberg
Journalisten Ingrid Segerstedt Wiberg avled några veck-
or innan hon skulle fylla 99 år. Hela sitt liv kämpade 
hon för en human flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, 
FN, fred och nedrustning. Ingrid började sitt samhälls-
engagemang som flyktingkurator (1945-48).

Från det att FN grundades i oktober 1945 och livet ut 
var hon en varm förespråkare av FN. I juni 1947 var 
Ingrid med om att starta den första FN-föreningen 
i Sverige och dess tidning Världshorisont. Hon var 
redaktionssekreterare 1949-53 och blev så småningom 
ordförande för FN-förbundet 1968-73.

Ingrid var också tidigt engagerad i Internationella Kvin-
noförbundet för Fred och Frihet och var dess ordförande 
1975-81.  

Redan 1955 blev Ingrid inbjuden till Kina, som då var 
ett mycket slutet land. Hon ville skapa kontakter med 
Kinas kvinnor och tala om fred och nedrustning. Däref-
ter följde flera besök – Ingrid var en aktad gäst i Kina. 
Vi skulle tillsammans resa dit 1989, men då inträffade 
massakern på Himmelska Fridens torg och vår resa 
ställdes in.

Ingrid visade mig en kopia på ett brev från State De-
partement (USA:s utrikesdepartement) till svenska UD. 
De varnade för Ingrid Segerstedt bl a för hennes enga-

Istället uppmanades vi av IKFF att leda en svensk dele-
gation till Jerusalem för att delta i en manifestation för 
fred ”Time for Peace 1990”. Vi besökte flyktingläger 
på Västbanken och en palestinsk familj, där sonen nyss 
skjutits ihjäl av israelisk militär. Väl hemma skrev Ing-
rid en krönika om sina upplevelser i Göteborgs-Posten. 
Ingrid var en varm vän av Israel men det hindrade inte 
henne från att reagera på övergrepp mot palestinier. 

gemang i FN-förbundet och dess tidning och att hon 
umgicks i skumma kretsar. 

Ingrid var också i många år registrerad som en säker-
hetsrisk av svenska SÄPO. Dennis Töllborg drev ett 
mål för fem personer registrerade av SÄPO - varav Ing-
rid var en - mot svenska staten i Europadomstolen. 2006 
dömdes Sverige för brott mot de mänskliga rättigheter 
på fyra punkter. 

När Ingrid fyllde 90 år arrangerade universitetet ett 
seminarium för henne på temat ”Har Sveriges röst tyst-
nat?” Ingrid höll aldrig tyst med vad hon tyckte.

Ingela Mårtensson

1948 gav Ingnrid Segerstedt-Wiberg ut boken ”Mänsk-
ligt”, som innehöll ett stort antal artiklar av hennes far 
Torgny Segerstedt . 

I bokens förord skrev hon:

”Torgny Segerstedt älskade friheten över allt annat. 
Men för honom beydde friheten inte blott en förmån. 
Friheten innebar för honom förpliktelsen att strida för 
vad han fann vara rätt och riktigt.”

De orden ger även en god karaktäristik av henne själv 
– Ingrid Segerstedt-Wiberg.

Thorild Dahlgren
KFF, Gävle

Ingrid Segerstedt-Wiberg, 
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Kvinnor för Fred bildades 1978 och har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser. Initiativet kom bl.a. från föreningen
Kvinnokultur som, tillsammans med flera andra kvinnoorganisationer, inspirerade till den grundläggande målsätt
ningen att arbeta för fred på kvinnors villkor. Demokrati och fred liksom mänskliga rättigheter för alla var från bör
jan en viktig del tillsammans med en intensiv kamp mot kärnkraft/kärnvapen, militarism, vapenproduktion och va
penexport. Denna målsättning utgör fortfarande grunden för KFF:s riktlinjer liksom opinionsbildning, påverkan, 
offentliga aktioner, information och utbildning.
KFF är partipolitiskt och religiöst obunden och ingår i ett nätverk med olika internationella förgreningar.

Organisationen  
Kvinnor för Fred startade som en icke-hierarkisk organisation utan vald ordförande. Grundstommen är ett antal 
självständiga och självstyrande lokala grupper med gemensam målsättning, stadgar och en sammanbindande Riks
organisation i Stockholm. Medlemsantalet 2009 var 520 inberäknat familjemedlemmar, studerande och stödmed
lemmar med reducerad årsavgift.

KFF hade 2009  nio lokalavdelningar spridda över landet – Göteborg, Halmstad/Laholm, Hudiksvall, Höganäs/
Skåne, Kiruna, Kungsör, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Örebro samt kontaktkvinnor på sjutton platser i 
Sverige: Alingsås, Enköping, Göteborg, Halmstad/Laholm, Kiruna, Linköping, Ludvika, Lund, Lysekil, Norrkö
ping, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Vänersborg, Värnamo, Örebro, Östersund, Östhammar. Kontaktkvinnornas 
uppgift är att informera om organisationen och vara en länk till riksorganisationens kansli i Stockholm.   
  
En organisationssekreterare sköter det löpande arbetet, bokföring, medlemsregister, kontakter med lokalavdelning
arna, korrespondens, e-post samt det redaktionella arbetet med KFF:s tidning.   

Sedan 2007 delar KFF lokal med UNIFEM och Operation 1325  på Gamla Brogatan 27 i Stockholm. 

Riksorganisationens styrelse, SAMLA, har under året bestått av medlemmar från KFF i Kungsör, Laholm/Halm
stad, Hudiksvall, Göteborg, Kiruna, Stockholm, Uppsala och Örebro. Styrelsen har haft fyra protokollförda sam
manträden: 23-24 februari, 25 april, 22-23 augusti och 29 november med i genomsnitt åtta deltagare varje gång. 
De dominerande frågorna har varit ekonomi, projektplanering, lokalgruppernas verksamhet, rapporter, samt med
lemskontakter, utskick, medlemsvärvning och planering av kommande aktiviteter. 

Riksårsmötet 2009 hölls lördagen den 24 april i ABF-huset i Stockholm där ett tjugotal medlemmar var närvarande.
Mötesordförande var Kerstin Hägg, sekreterare Lena Steinholtz Ekecrantz och protokolljusterare Marie Steinertz.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes efter genomgång. Revisionsberättelsen god
kändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.   

Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 170kr/år samt 100kr/år för stödmedlem och 
50kr/år för studerande. Lokalavdelningarna kan lägga till varierande avgifter för den lokala verksamheten
SAMLA – Riksorganisationens styrelse 2009

Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse 2009 omvaldes: Gudrun Tiberg och Karin Jonegård, 
Göteborg; Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad; Maria Hagberg, Höganäs; Inger Holmlund, Hudiksvall; Gun-
Britt Mäkitalo, Kiruna; Inger Stark, Åsa Widén, Lena Steinholtz Ekecrantz, Stockholm, Marianne Skanse, Örebro, 
Astrid Möller, Clary Hofring, Uppsala. Nyvaldes Eva Wilks, Kungsör; 
Till kassör omvaldes Bibbi Steinertz och till firmatecknare för Kvinnor för Fred, Riks, var för sig, omvaldes Bibbi 
Steinertz och nyvaldes Eva Paulsson. Till sammankallande i valberedningen omvaldes Eva Paulsson. Val av ytterli
gare två ledamöter hänfördes till kommande styrelsemöte.
 
Medlemskap i andra organisationer 
KFF ingår i 
- Nätverket mot hedersrelaterat våld
- Europeiskt Social Forum
- Svenska FN-förbundet
- Svensk Irakiska Solidaritetskommittén
- Wafe, England
- ARK
-   KFF stödjer Kvinnor i Svart i Israel/Palestina och Palestinagrupperna i Sverige.      
  

     Verksamheten  2009  
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KFF - representanter i andra organisationer och nätverk 2009  
Färnebo Folkhögskolas styrelse: Lotta Holmström, Uppsala och Susanne Gerstenberg, 
Laholm
Operation 1325s styrelse: Maj Britt Theorin och Bibbi Steinertz, Stockholm   
Kommittén Västsaharas Kvinnor: Sylvia Rönn, ordinarie, Louise Bäckman, suppleant 
OSSE-nätverket: Ingela Mårtensson Göteborg, 
Nätverket för kärnvapennedrustning: Inger Holmlund, Hudiksvall.
Nätverket Afghanistan.nu: Bibbi Steinertz, Stockholm
Nätverket mot hedersrelaterat våld: Maria Hagberg, Höganäs, Inger Stark, Stockholm
Amez-organisationen i Kurdistan: Awas Daleni, Göteborg

 
Verksamheten 2009
Ekonomi
300 000 kronor i organisationsstöd har mottagits från Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors orga
nisering och jämställdhetsprojekt.
100 000 kronor har mottagits i verksamhetsstöd från Folke Bernadotte Akademien, framför allt avsett för informa
tion och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling genom KFF:s tidning och andra trycksaker.  

Verksamheten har även 2009, genom en förbättrad ekonomi, blivit mer effektiv, både när det gäller den admin
trativa delen och planering och genomförande av olika projekt. Det har även medfört en förnyelse av tekniska 
hjälpmedel och tillgång till egen kontorslokal. Fortfarande grundas större delen av arbetet på ideell verksamhet.  

Aktiviteter
Kvinnor för Freds arbete 2009 har starkt präglats av alla olösta konflikter runt om i världen - motsättningarna inom
 Irak, Afghanistan och de öppna krigshandlingar som med jämna mellanrum blossar upp i Palestina/Israel-konflik
ten. Sveriges inblandning i olika konflikter genom svenska truppers närvaro och att svensk export av krigsmate-
riel förekommer har också präglat KFF:s aktiviteter. 

KFF har under året protesterat mot de omfattande Natoövningarna i norra Sverige och mot den smygande anslut
ningen till svenskt medlemskap i Nato samt planerna på att bryta uran i Norrbotten.

Internationellt arbete 
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 Defence Society i Nablus, Palestina/Israel och med Organisationen Amez i Irakiska/Kurdistan. 
KFF har också aktiva kontakter med sina systerorganisationer i Norden, Schweiz och Holland.     

KFF:s medlemstidning 
Kvinnor för Freds tidning har utkommit med fyra nummer 2009. Huvudredaktören har skrivit ledare, monterat och 
redigerat inkomna artiklar, ansvarat för teknisk utformning och bildmaterial samt kontakter med tryckeri och distri-
butör. 
Tidningens upplaga är 650/ex per utgivning. Den distribueras i första hand till alla medlemmar och till ett antal pre
numeranter, både inom och utom landet, samt till ett flertal folkhögskolor, bibliotek och olika myndighetspersoner. 
Tidningen skickas också som pliktleverans till Kungliga Biblioteket, Stockholm och Universitetsbiblioteken i 
Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.  
Ett ekonomiskt bidrag från Folke Bernadotte Akademien har utgått under året, vilket har täckt kostnaderna för 
tryckning och distribution av tidningen. Bidraget har också möjliggjort viss ersättning till översättare och artikelför
fattare samt inköp av bildmaterial. Största delen av det redaktionella arbetet har dock bedrivits på ideell basis. 
KFF:s tidning utkommer också i en elektronisk upplaga på KFF:s hemsida. 
Redaktör för KFF:s hemsida (www.kvinnorforfred.se) är Anna-Lena Pikas, Uppsala.  
Adresser och telefonnummer/e-post till SAMLA-medlemmarna och kontaktkvinnorna återfinns i varje nummer av 
KFF:s tidning och på KFF:s hemsida. 

Tidningen har bl a innehållet artiklar om Budkavlen för en kärnvapenfri värld, Resa i Irakiska/Kurdistan, Kan
 EU kallas fredsprojekt?, Protester mot Natoövningar i ”Lapistan”, Vapenexporten tredubblad, Nato leker krig i 
Norrland, En värld fri från Kärnvapen, Världsmarschen för fred, Nordiskt försvarssamarbete, Konferens om kärn
vapen, Religons- och trosfrihet!, En annan syn på Afghanistan, ”Peace mom” –  Cindy Sheehnans tal under Afgha
nistanveckan, Internationell konferens om kärnvapennedrustning.

Övriga skrifter
Flygblad om aktionerna: ”Kvinnor i Svart”
Ny upplaga av skriften ”Varför just könsstympning” har givits ut under verksamhetsåret.
Lokalgruppernas verksamhet 2009

Göteborg 
Under 2009 har KFF-väst deltagit mycket aktivt i möten med andra fredsgrupper, med informationsspridning inom
och utanför föreningen, med insamlandet av information från medlemmar och andra grupper och vidarebefordran 
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av den informationen till olika medier: KFF:s egen tidning, Göteborg-Posten, Miljömagasinet, SKV:s tidskrift Vi 
Mänskor och tidskriften Frauenstimme i Schweiz.

Inför EU:s försvarsministermöte i Göteborg i september anordnades ett seminarium och en demonstration i samver
kan med Fredsam, samverkansgrupp i Göteborg för fredsfrågor. Planering av seminariet, utsmyckning av lokalen, 
bokbord, plakatframställning, deltagande vid demonstration, flaskpost med budskap till försvarsministrarna och 
framför allt informationsspridning och återkoppling var de viktigaste insatserna från  KFF, väst. 

8-marskommittén i Göteborg, där KFF, väst ingår, anordnade en demonstration på Internationella kvinnodagen.
Demonstrationen genomfördes under häftigt regnande men hade ändå hygglig uppslutning. Hiroshimadagen upp
märksammades med en manifestation i Fredslunden i Vasaparken, Göteborg och en demonstration längs Kungs
portsavenyn.  

Information om verksamheten har gått ut till medlemmarna i brevform och elektroniskt. Tre medlemsmöten har 
hållits, varav ett extra årsmöte, då föreningens, för året nyvalda, ordförande, på grund av för stor arbetsbelastning
måste avgå.  

Arbetet med Budkavlen togs i november över från Inger Holmlund, KFF Hudiksvall och drivs vidare av Niki Arias,
 som ansökte och fick bidrag från Folke Bernadotteakademin.  
Det mest intensiva arbetet under året har i övrigt bestått i deltagande i alla möten, för att uppmärksamma den 
smygnatofiering som pågår i Sverige. En insändare, skriven av medlemmar, skickades till Göteborg-Posten och ap
pellmöten hölls vid två tillfällen. Till dessa hade en banderoll tillverkats av Eva Lidman, KFF, Stockholm, en 
informationsfolder på både svenska och engelska framställts och en tidningsartikel, om Natos övning ”Loyal error” 
i Norrbotten, kopierats. 

Ett fruktbart samarbete bedrivs också med föreningen Ofog i Göteborg som till stor del består av unga fredsaktivis
ter. Kontakterna med Färnebo folkhögskolas filial i Göteborg  har fortsatt.
Arbetet med att stötta Amez Dalenis kvinnoorganisation i Suleymania i kurdiska Irak har fortsatt. En av styrelse
medlemmarna har varit verksam i både Suleymania och Halabja under sommaren 2009.

Hudiksvall  
Projektet ”Budkavlen för en kärnvapenfri värld”  har drivits av KFF i Hudiksvall. Manifestationer har ägt rum i
Västerbottens kommuner, i Jämtlands 9, Västernorrlands 7 och Gävleborgs 10. Extra mycket arbete lades ner i 
”hemma-området” Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal. Ett resultat av de välbesökta manifestationerna var t ex 
4 174 insamlade namnunderskrifter i Hudiksvall. 
Övriga aktiviteter – bokbord, föredrag, underhällning - har ägt rum i samband med Internationella kvinnodagen 
8 mars tillsammans med närstående samorganisationer och FN-dagen med FN-anslutna lokala föreningar. 

Höganäs
17-18/1  Deltagande i en  Fredskonferens i Leipzig, arrangör Elfem 
23-25/1  Manifestation i Warszawa, arrangör EFI m fl ang lagförslag om begränsningar av provrörsbefruktning. 
6/2  Religion och kvinnors rättigheter i Stockholm, Europahuset, arrangör Gröna Kvinnor och Sveriges Kvinno
lobby. 
26/2-5/3  NGO möte i FN New York, Religion och kvinnors rättigheter, arrangör Gröna kvinnor och Sveriges
Kvinnolobby.
6/3  Paneldebatt inför 8 mars, med Tiina Rosenberg som moderator, om Kvinnors hälsa arrangör Lunds Universitet.
7/3  Konferens om sekularitet, arrangör Women´s Liberation och Nätverket mot hedersrelaterat våld.
9-11/3 Maria Hagberg väljs in i WAFEs styrelse och deltar i hearing på House of Lords i London.  
15-18/4 EFI-möte, Bryssel, EU-parlamentet.
7/5  Maria Hagberg deltar i paneldebatt om Islam och heder i Stockholm, arrangör Framtidståget.
23/6-29/7 Kvinnor för Fred, tillsammans med Nätverket mot hedersrelaterat våld, arrangerade Irakresa, som finan
sierades av Svenska Institutet och Forum Syd.  
26-28/10 Inbjöds Maria Hagberg till WAFE-möte i London, Hearing i House of Lords och den 12-15/11 till WAFE-
möte och fundraising, London. KFF är med i Wafe och Maria Hagberg, styrelsemedlem, representerar KFF.

Kiruna 
Under året har KFF i Kiruna haft 19 möten. Den mesta tiden har ägnats åt intensiva diskussioner om hur alla Nato-
övningar ska kunna stoppas i länet.Information om övningarna har skett i Stockholm och appellmöten med protes
ter mot Natoövningarna har genomförts i Luleå och Kiruna.
Ilona Reisz , Edla Lantto och Gun-Britt Mäkitalo har tillsammans med Ofog och andra organisationer, deltagit 
demonstrationer och aktioner i Luleå  mot Nato-övningen Loyal Arrow. Aktiviteterna varade en vecka i juni och 
väckte stor uppmärksamhet i medierna.
Ilona deltog i Kärnvapenprotester i Tyskland tillsammans med folk från Bombspotting. 
Medlemmar från Kiruna har deltagit på Hiroshimadagen i Stockholm. Flygblad delades ut i Kungsträdgården i 
samband med konferensen ”Sverige i det globala Nato” den 17 oktober. 
Andra aktiviteter har varit: insändare om uranbrytning och Nato, medverkan i finska radion, i Norrbottenradion, 
deltagande i seminarium om uranbrytning i Boden och miljökonferens i Jokkmokk. Utvärdering av Budkavlen i 
Jättendal har genomförts.
 



14

Laholm
Kvinnor för freds medlemmar i Laholm har en gemensam mötesplats – den FN-drivna Hela världen-butiken med 
rättvisehandel. Majoriteten av KFF-kvinnorna är engagerade i affären. Där träffas vi och diskuterar.
Våra aktiviteter under året koncentrerade sig på Internationella kvinnodagen, 8 mars, med utdelning av anti Nato-
flygblad som hade strålande åtgång; minnesstunden vid Lagan på Hiroshimadagen, 6 augusti, och en föreläsning
om hedersvåld med Maria Hagberg som föreläsare, 6 oktober på biblioteket. 
Kvinnor för fred i Laholm har bra pressbevakning! Några egna insändare har gjorts. 
Under Almedalsveckan i Visby -09 deltog två medlemmar från Laholm. De delade ut 700 tidningar och förde
många samtal om KFF:s verksamhet  med intresserade förbipasserande. 
10 april anordnades ett appellmöte mot Nato-övningen, ”Cold Response. Mötet var välbevakat av medierna.
Edla från Ofog deltog och demonstrerade mot ”Cold Response”, Nato-övningen i Riksgränsen. 
KFF, tillsammans med Mp, V och S arrangerade firandet av 8:e mars med tal från respektive grupp.                          

                   

Stockholm 
Samo, Stockholmsgruppens styrelse, har under året haft 9 protokollförda sammanträden och ett icke protokollfört: 
19/1, 11/2, 12/3, 7/4, 12/5, 9/6, 3/9, 1/10,  2/11, 30/11. De första åtta mötena har hållits på Gamla Brogatan 27 och 
det nionde på Breda gatan 6. Planering av ekonomin och den utåtriktade verksamheten, bevistande av seminarier 
och möten samt behandling av inkommande post och skrivelser har varit huvudfrågorna vid styrelsens möten lik
som planering av innehåll och utgivningen av Stockholms-gruppens medlemsblad.
KFF Stockholm hade sitt årsmöte lördagen den 21 februari 2009 på ABF i Stockholm. Efter årsmötesförhandling
arna  presenterades KFFs utbildningsprogram i Irakiska/Kurdistan.
Till ordinarie ledamöter i Samordningsgruppen (SAMO) omvaldes:Annika Krasse, Kerstin Hägg, Solveig le 
Moine, Eva Lidman, Eva Paulsson och Bibbi Steinertz.  Åsa Widén omvaldes till suppleant. Till kassör nyvaldes
 Solveig le Moine.

Aktiviteter
8/3 En manifestation arrangerades på Internationella Kvinnodagen på Sergels torg, tillsammans med ett flertal kvin
noföreningar från andra kulturer.
6/8  Hiroshimadagen 6/8 manifesterades i år på  Norrmalmstorg tillsammans med org. Värld utan krig som står
bakom ”Världsfredsmarschen för icke-våld”.  Konferencier var Bibbi Steinertz.
17/10  Nato ut ur Sverige, seminarium  på ABF. Eva Paulsson från KFF deltog.
5-10/10  Afghanistanveckan på ABF arrangerad av Afghanistansolidaritet och KFF. Inbjudna talare till slutdebatten
den 10/10 var Cindy Sheehan, Tom Hayden och Ann Jones från USA samt Eva Moberg och Thage G Petersson 
från Sverige.
29-30/10 Världsfredsmarschen, arrangerad av den internationella organisationen ”Värld utan krig”, kom till Stock
holm den 29/10. KFF tog emot den och deltog i demonstrationen på Sergels torg.
6/11 Manifestation på Sergels torg i samband med att Budkavlen kom till Stockholm. Konferencier var Olof Buck
ard, Artister för fred, och talare var Inger Holmlund, Budkavlens initiativtagare, Bo Bladholm, Stockholms borg
mästare och ordförande i kommunfullmäktige, Carin Jämtin, oppositionsborgarråd, Jan Larsson, Svenska Läkare 
mot kärnvapen, Maj Britt Theorin, Kvinnor för fred och Anna Ek, Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 
Trubaduren Roland von Malmborg, Folkkampanjen mot kärnkraft, Carina Ehrenholm, TUR-teatern och Kören
 Trots Allt, underhöll.  

Uppsala 
Tio protokollförda månadsmöten/arbetsmöten har ägt rum med ca 12 deltagare/möte. Utöver dessa möten har olika 
mindre grupper samlats till  20-25  informella arbetsträffar inför offentliga manifestationer eller interna arbetsupp
gifter. 

Vårens arbete koncentrerades på deltagandet i den landsomfattande budkavlen för en kärnvapenfri värld. I förbe
redelsearbetet ingick bl a upprepad inbjudan och information om deltagande till drygt 50 ideella organisationer, 
kyrkor, församlingar och politiska partier. 

Aktiviteter i samband med Budkavlen:
- miniutställning om kärnvapen på Stadsbiblioteket 21/4 – 6/5    
- föreläsning om en värld utan kärnvapen på Stadsbiblioteket av Jan Larsson, ordförande  
   Svenska Läkare Mot Kärnvapen
- banderoll över Celsiuspromenaden 10-16 maj 
- information via affischer, foldrar, annons i UNT och pressmeddelanden  
- namninsamling - listor med namn på 2180 personer som kräver nedrustning av kärnvapnen
  sändes i slutet av maj till regeringskansliet
- samling 16 maj ”fem i tolv” på Celsiustorget då budkavlen togs emot. I programmet ingick ringning i domkyrko-
klockorna och musik av dragspelsklubben Uppdraget och Cornelistrubadurerna. Ungdomar från Ekeby dansstudio 
deltog. Talare var kommunalråden Lena Hartwig och Niclas Malmberg samt Emma Wallrup, Gabor Tiroler och 
Ann-Cathrin Jarl. Manifestationen samlade omkring 100 deltagare. 

Andra aktiviteter har varit:
8/3 Planering och genomförande av Internationella Kvinnodagen tillsammans med MR-nätverket i Uppsala 
6/8  Hiroshimadagen - traditionell nedsättning av lyktor på Fyrisåns vatten, information om kampen mot kärnva
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pen, klockringning från domkyrkan och musik av Uppsala Fredsensemble - fredsmanifestation på Kulturnatten
2/10 Opinionsmöte på Stadsbiblioteket för fredliga konfliktlösningar - samma dag som Världsmarschen för fred
 och icke-våld startade på Nya Zeeland 
9/11 Manifestation till minne av Kristallnatten 9 november. Fackeltåg, forskaren Paulina De Los Royes talade
9/11 I ett samarrangemang mellan Fredsmuséet och olika fredsorganisationer deltog KFF med ett bokbord. Före
drag av Rebecca Johnson, bl a rådgivare åt Blixkommissionen om massförstörelsevapen, och Jan Larsson, ordf i 
Sv läkare mot kärnvapen.
- regelbundet deltagande i demonstrationer och andra aktiviteter som arrangerats av Fredsam eller Fredskoalitio
nen i Uppsala
- kontinuerligt deltagande i riksorganisationens SAMLAs sammanträden. 

De största utgifterna har bl a varit hyreskostnaderna för lokaler i Missionskyrkan i Uppsala, ersättning till 
dansarna samt en annons i UNT i samband med Budkavlen. Lokalavdelningen av Svenska Freds- och 
skiljedomsföreningen har bidragit med 10 000 kr och lokalavdelningen av SLMK med 3000 kr. Studie
främjandet har betalat tryckning av affischer och foldrar. 

Slutligen 
Kvinnor för Fred har under 2009 fortsatt sitt intensiva arbete för fred på kvinnors villkor i centrum - ett
arbete som har varit möjligt tack vare kunniga och hängivna medlemmar. Genom uthållighet och en
gagemang i det ideella arbetet har föreningen kunnat fortleva och uppnått ökad respekt och positivt 
erkännande från allmänheten. 
 
Stockholm den 17/4 2010
 
Bibbi Steinertz,              Gudrun Tiberg         Karin Jonegård
Organisationssekreterare            Göteborg                           Göteborg

Awas Daleni                                    Inger Holmlund         Susanne Gerstenberg    
Göteborg    Hudiksvall             Laholm/Halmstad      

                  
Gun-Britt Mäkitalo                        Maria Hagberg          Eva Wilks
Kiruna               Höganäs          Kungsörr

Inger Stark    Lena Steinholtz Ekecrantz   Åsa Widén
Stockholm    Stockholm                           Stockholm
 
Clary Hofring                                       Astrid Möller
Uppsala     Uppsala

 
 
                      Välkomna på aktionsläger mot USAs krigsövningar
                                         25 juli-1 augusti i Luleå  
 
I sommar kommer USAFE, det amerikanska försvaret i Europa, till Norrbotten med 20 bombplan och 
200-250 soldater för att öva på bombkrig. Övningen kommer ske två veckor i slutet på juli/början 
augusti och det är antagligen främst området Vidsel som kommer användas. 
 
USA är den i särklass främsta staten i krigföring, med just nu ockupationskrig i både Irak och Afgha-
nistan och inblandning i de flesta väpnade konflikter i världen. I sommar kommer de alltså använda 
norra Sverige för att träna och förbereda sig inför dessa krig. 
 
Ofog vill såklart inte att världens krigsmakter ska öva bombning eller andra krigsscenarion i Sverige 
eller någon annanstans. Vi kommer göra vad vi kan för att störa deras krigsövningar och göra det så 
svårt som möjligt för USA att förbereda sina krig. 25 juli till 1 augusti finns vi på plats i Luleå för att 
störa övningen. Men vi behöver din hjälp för att stoppa världens största krigsmakt. Kontakta oss om 
du vill komma på lägret och om du kan hjälpa till med någonting innan dess. Anmäl att du kommer 
genom att fylla i formuläret på ofog.org/jag-kommer. 



16

1. Årsmötet öppnas
Bibbi Steinertz öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.  

2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Karin Jonegård.

3: Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Lena Steinholtz Ekecrantz och till justerare valdes Bibbi Steinertz.

4. Mötets stadgeenliga utlysning
Mötets stadgeenliga utlysning godkändes.

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under Övriga frågor.

6. Verksamhetsberättelse 200
Verksamhetsberättelsen godkändes efter några korrekturändringar. 

7. Ekonomisk redogörelse för 2008
Den ekonomiska redogörelsen föredrogs och godkändes.
Styrelsen, SAMLA, fick i uppdrag att gå igenom hur de banker KFF anlitar förhåller sig till KFF:s ideologi. 

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
SAMLA fick i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för att efterleva revisorns uppmaning att anlita en professionell 

bokförare. 
9. Ansvarsfrihet för avgående styrelse
SAMLA beviljades ansvarsfrihet. 

10. Budgetförslag 2010
Budgetförslaget godkändes.  

11. Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften ska vara oförändrad 170 kr, för stödmedlem 100 kr och för studerande/ungdomar 
50 kr. 

12. Motioner
Några motioner hade inte inkommit.

13. Val av styrelse, SAMLA, 2010
Till styrelsemedlemmar valdes: 
Göteborg:   Karin Jonegård, Gudrun Tiberg, Avaz Daleni (omval av samtliga)
Hudiksvall:  Inger Holmlund (omval)
Höganäs/Skåne:  Maria Hagberg (omval)
Kiruna:  Gun-Britt Mäkitalo (omval) Edla Lantto (nyval)
Kungsör/Eskilstuna:  Eva Wilks (omval), Anne Allard (nyval)
Stockholm:  Åsa Widén (omval), Lena Steinholtz Ekecrantz (omval), Kit Larsen Hughes, (nyval)
Uppsala:  Astrid Möller, Clary Hofring (omval av båda)
Halmstad/Laholm: Susanne Gerstenberg (omval), Lena Angviken (nyval)

De lokalföreningar som har endast en representant i SAMLA uppmanades att utse en person som ersät
tare för att säkra lokalföreningarnas närvaro på styrelsemötena. 
SAMLA fick i uppdrag att till nästa årsmöte formulera en förändring av stadgarna som visar att varje
lokalförening ska ha minst en representant och en ersättare i SAMLA.
Fram tills dess en stadgeändring har trätt i kraft, ska den lokala styrelsen – när så behövs -  utse en 
ersättare för den ordinarie styrelseledamoten.

Kvinnor för Fred, Riks 
Protokoll årsmötet den 17/4 2010
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 14. Val av kassör
Sylvia Rönn valdes till kassör (nyval).

15. Val av firmatecknare var för sig 
Sylvia Rönn (nyval) och Bibbi Steinertz (omval) valdes att var för sig vara firmatecknare för KFF Riks.

16. Val av revisor, revisorssuppleant och bokförare
Christina Gotting och Kerstin Norlin omvaldes som revisor resp revisorssuppleant.
Helena Nordborg nyvaldes till bokförare.
Den nya styrelsen fick i uppdrag att utse organisationsrevisor, 2010.

17. Val av representanter för KFF i andra organisationer
Till representanter för KFF 2010 i andra organisationer valdes enligt följande: 
Afghanistan.nu:  Bibbi Steinertz, Stockholm (omval) 
Färnebo Folkhögskola: Lotta Holmström (omval), Uppsala 
Färnebo Folkhögskola, Göteborgbsfilialen: Susanne Gerstenberg, Laholm (omval)
Kommittén Västsaharas Kvinnor/Västsaharakommittén: Sylvia Rönn, Stockholm (omval),
Louise Bäckman, Stockholm (omval)
Nätverket för kärnvapennedrusting:  Niki Arias (nyval), Inger Holmlund, Hudiksvall (omval)
Nätverket mot hedersrelaterat våld:  Maria Hagberg, Höganäs (omval), Kit Larsen, Stockholm (nyval) 
Operation 1325:  Maj-Britt Theorin, Stockholm (omval), Bibbi Steinertz, Stockholm (omval)
OSSE-nätverket: Ingela Mårtensson, Göteborg (omval)
Women worldwide Advancing Freedom and Equality (WWafe):  Maria Hagberg, Höganäs omval)

18. Val av valberedning
Clary Hofring, Uppsala, omvaldes till valberedningen.
SAMLA ska på ett kommande styrelsemöte utse ytterligare en ledamot till valberedningen.

19. Övriga frågor:
1)  Maria Hagberg informerade om ett bokprojekt som på olika sätt ska belysa kvinnohistorien i Sverige. 
Maria ska bidra med ett kapitel om sin egen anknytning till freds- och kvinnorörelsen. Ett stort antal för
fattare deltar, och boken ska vara färdig till årets bokmässa. 
Beslutades att KFF ska stödköpa boken för att bidra till finansieringen av den. SAMLA avgör hur många
exemplar som ska köpas in.  
2)  Susanne Gerstenberg informerade om en  KFF-konferens i Uppsala den 9-10 oktober 2010 då inne
hållet i KFF:s arbete ska diskuteras. En inbjudan kommer att sändas till alla medlemmar med uppmaning
 att senast den 30 april 2010 anmäla sig.   
3)  Eva Wilks meddelade sitt och Anne Allards intresse av att arbeta med frågan om elektromagnetisk 
strålning. Sverige tolererar mycket höga gränsvärden. Försvarsdepartementet handlägger numera frå
gan, tidigare var det Socialdepartementet. Forskningsanslagen från FAS går nu endast till forskare som
 underlåter att peka på strålningsriskerna. Beslutades att KFF stödjer arbetet med denna fråga.    

20. Mötet avslutas

Ordförande avslutade årsmötet.

Lena S Ekecrantz   Karin Jonegård   Bibbi Steinertz
Sekreterare    ordförande   justerare
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                                             KVINNOR FÖR FRED,RIKS
                                           EKONOMISK REDOVISNING 2009
                                 
                                                        RESULTATRÄKNING
INTÄKTER                         KOSTNADER
Medlemsavgifter       56 745,70                         Inköp av varor                 4  317,00                                    
´                                                                                                        Medlemstidning, tryck,           
Försäljning                      7 595,00            Övr. utskick                    
Medlemsavgifter, försäljning        64 340,70                                                                    72 211,00
           
Verksamhetsstöd FBA     100 000.00             Proj. Alva Myrdal                        55 238,00
Organisationsstöd DKO               300 000,00                          Lokalhyra                                    50 400,00
Forum Syd stöd Irak/Kurdistan    140 000,00              Wafe org.möte                               9 668,26
Egeninsaml. Irak/Kurdistan             5 044,00              Proj Irak/Palestina                        27. 11,00
Gåvor Framtidsfond                         1 270,00              Proj Halbja Kurdistan                113 050,00  
                                         Projekt Afghanistan                 9 908,00    
Verksamhetsstöd                         610 654,70              Div projekt                                    7 182,00
                                         Övr hyror                                       5 000,00
Gåvor                                            18 395,00   Förbrukninv.&material       4 572,00
        Kontorsmaterial                            8 137,00
Räntor                                                                                              Reparat.Underhåll                         9 745 00
                                                                                                         Ersättningar tjänster                  115 166,00
                                                       Övr. tjänster                                11 500,00
        Tel/fax/IT                    27 252,00
        Porto                                            22 310,70
        Aktion/demonstrat.             7 980,00
         Reskostnader                              43 620,00
        Samla/Årsmöte                   6 814,00
        Samla/Årsmöte Resor                 29 358,00
         Info/trycksaker                            10 469,00
        Försäkringar                       1.633,00             
                                                                                                        Möten/kurser                      3 571,03
                                            Pren&böcker                       8 575,00
        Årsavgifter                          5 150,00
        Div. kostnader                   2 030,00
        Summa                                      667 651.49
                                            Finansiella kostnader                  -38 601,79

SUMMA INTÄKTER                               629 049,70              SUMMA KOSTNADER         629 049,70

                                                        BALANSRAPPORT DEN 31.12.09

TILLGÅNGAR                              SKULDER
Kassa           270.00   Medl avg                          8 300,00
Plusgiro                 249 227,84                                Proj A Myrdal                                  35 754.36
Fondspar                      16 759,61                                Proj.Kurdistan/Palestina                112 889.00
Bankmedel, Nordea,Sekura           37 537,91                                Balans.result                        108 250.21
                                                    Årets resultat                          38 601.79
SUMMA                    303 795,36               SUMMA      303 795 36
  
                                                                  BALANSRAPPORT DEN 31.12.08                                            
  

TILLGÅNGAR                                                        SKULDER 
Kassa  270,00          Förutb, avg -09                             15 715,00
Plusgiro                                        150 282,63           Projek A Myrdal                        100 418,00
Fondspar Banco                11 008,83          Egen insatser                                 5 290,00       
Nordea Sekura 36 647,27          Övr.interimskulder                        1 339,00    
 ´           Balans. resultat                            67 195,75
           Årest resultat                                 8 250,98
SUMMA                                      198 208,73                                   SUMMA                                    198 208,73
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Alingsås: Cahtarina Stenberg, Åsgatan 1
441 51 Alinsås, 0322/63 74 69

Enköping: Marianne Kekonius, Nederby Vallby, 
745 98 Enköping, 0171/81 333
e-post:marianne.kekonius@lul.se

Göteborg: Gun Holmertz, Fjällkåpan 6, 
42 449 Angered, 031/331 08 61

Halmstad/Laholm: Agneta Eriksson,
Gaggegatan 17 302 41 Halmstad, 035/129150 
e-post:eriksson.035129150@telis.com

Kiruna: Eva Jonsson, Åkaregatan 8 A
98 132 Kiruna, 0980/19 403. Kotor:Falks hus, 
Finngatan 4, 98 331 Kiruna
 
Linköping: Barbro Linderoth, Rosendal, 
Skeda, 58 597 Linköping, 013/88 107

Lund: Ninna Widstrand, Ö. Vallgatan 57
223 61 Lund,046/152291, 
e-post:ninna.widstrand@swipnet.se

Ludvika: Elise Kulla, Östra Storgatan 16 A
771 50 Ludvika, 0240/16 229

Lysekil: Inger Sterneskog, Ga Strandg.41 B
Lgh 16, 453 31 Lysekil, 0523/160 20

Stockholm: Lena Palmstierna, Landåvägen 10
131 49 Nacka, 08/71 85 372 

Sundsvall: Hjördis Johansson, Faktorigatan 6
 853 56 Sundsvall

Uppsala: Kersti Ertem, Ewa Lagerwalls väg 28, 
756 43 Uppsala. kersti.ertem@bredband.net

Vänersborg: Anna-Bodil Bengtsson,Kronog.25 B 
462 30 Vänerborg, 0521/19 436

Värnamo: Inger Peterson, Slottsvägen 8
331 00 Värnamo, 0370/16 738

Östersund: Eivor Nordman, Na Strandv. 19
832 41 Frösön, 063/12 88 57
 

KONTAKTKVINNOR                      SAMLA
     Kvinnor För Freds styrgrupp 

Medlemsavgifter 2010
       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
Karin Jonegård, Lars Siggegården, Utby 
542 93 Mariestad, 07362-1 36 18, karinjonegard@spray.se
Gudrun Tiberg, Silvermyntsg. 9, 414 79 Göteborg
 070-762 67 01, gudrun.tiberg@gmail.se
Awaz Daleni, Smaragdg.24, 421 49 Va Frölunda, 
031/714 67 06, awazdaleni80@yahoo.se

HALMSTAD/LAHOLM
Susanne Gerstenberg, Smedjegatan 3, 312 30 Laholm
0430/129 30, susanne.gerstenberg@telia.com
Lena Angviken,Ringviken 17, 312 31 Laholm

HUDISKVALL/SUNDSVALL
Inger Holmlund, Hamnvägen 32, 820 76 Jättendal
0652/161 70, holmlundinger@hotmail.com>

HÖGANÄS
Maria Hagberg, Hultabogatan 20, 263 38 Höganäs
0733/48 44 00, maria.hagberg@swipnet.se

KIRUNA
Gun-Britt Mäkitalo, Lars Janssons gatan 14, 9tr
98131 Kiruna, 0980/61 386,- 098061386@bredband.net
 
KUNGSÖR/EKILSTUNA
Eva Wilks, Aspensten , 736 91 Kungsör
0227-210 64 - 070/605 36 55, eva.wilks@swipnet.se
Anne Allard, Stora Lida Byggtäppan,736 91 Kungsör

STOCKHOLM
Kit Larsen Hughes, Personnevägen 55, 129 35 Hägersten
08/646 63 29, 070/403 89 09
Lena Steinholtz-Ekecrantz, Folkungag.118-120,
116 30 Stockholm, 08/641 0999 lena.steinholtz@gmail.com
Åsa Widén, Wargentinsgatan 5 D, 112 29 Stockholm
08/654 97 17

UPPSALA      
Astrid Möller, Faringe-Bärby, Johannelund 
740 10 Almunge, 0174/210 57,  amjohannelund@hotmail.com
Clary Hofring, Getramsvägen 1,  743 40 Storvreta 
clary hofring, viska60@spray.se
 

NÄSTA SAMLA  
27/8 - 28/8



Kvinnor för Fred 
            Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm, Red: Breda gatan 6, 115 21 Stockholm 

                     e-post: kff@telia.com - Tel/fax: 08/667 97 27   
                                                         Organisationsnummer 802 010-4603

BUDKAVLEN GÅR VIDARE  I SÖDRA SVERIGE

              
Två kvinnor från Sotenäs och Tanums kommuner 

stod vid Solidens Handelsträdgård, strax söder om Hunne- 
bostrand, och fångade upp alla förbipasserande.

     
Kvinnor för Fred, Väst ansvarar för 4 - 5 kommuner varje vecka - 

bl a Bohuslän, Halland och Småland - lördagar t o m  20/11  2010  

Banderollen med texten EN KÄRNVAPENFRI VÄRLD  finns alltid med.

                                     Kan rekvireras från 
                     Kvinnor för Fred, Väst: arias.niki@gmail.com 

B FÖRENINGS
BREV


