
Tema: Krigets nya former

juni 2013

F
o
to

: S
o
fi a

 H
ä
ré

nAgneta Norberg beskriver rymdens militarisering Sid 6-9



JUNI 2013 2

Juni 2013

INNEHÅLL

Drönaren – Ett mirakelplan?... ..................................................4-5

”Elda under din vrede” – Porträtt av Agneta Norberg........... 6-9

Drönarfrågan i riksdagen............................................................ 10

Kommande konferens i Kiruna.................................................. 11

Den omättliga människan.......................................................12-13

Fredsarbete i praktiken..........................................................14-17

Kvinnor för fred fyller 35 år........................................................17

Fred och ekologi på årsmötet.....................................................18

SAMLA – Kvinnor för freds styrgrupp..................................... 19

Kontaktkvinnor KFF...................................................................... 19

Kvinnor för fred i Almedalen....... ..............................................20

Tema: Krigets nya former



Tema: Krigets nya former

3

”Fred är inte avsaknaden 
av konflikt utan närvaron 

av kreativa svar på konflikt.” 

Dorothy Thompson (1894-1961)

En upplevelse av mening



Tema: Krigets nya former

JUNI 2013 4

Kriget mot terrorn
Drönare ökar terrorismen

Sprids till allt fler stater

Drönaren – Ett mirakelplan?
Förarlösa plan, så kallade 
drönare, beskrivs ofta som 
det ultimata stridsplanet. 
De ses som ett mirakel ef-
tersom de inte utsätter de 
egna soldaterna för risker.

Ett bombplan från SAAB. Företaget levererar flygplanskrovet till den euro-

peiska drönare som svenska regeringen har beslutat att bidra till.

Fo
to

: A
le

 G
ra

nh
ol

m
/F

lic
kr

/C
re

at
iv

e 
co

m
m

on
s



Tema: Krigets nya former

5

Drönaren – Ett mirakelplan?

Demonstration i Washington DC mot militarism och president Barack Obamas drönarattacker. 

Foto: W
orld can’t w

ait/Flickr/C
reative com

m
ons

Svenskt drönarintresse

Protesterna växer
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”Elda under din vrede”
Agneta Norberg har varit 

engagerad i kvinno- och 

fredsrörelsen sedan 1969. 

Tanken är först att vi ska 

prata om drönare och hen-

nes syn på utvecklingen som 

pågår, men Agneta Norberg 

menar att drönarna måste 

ses i sitt större samman-

hang. Hon berättar även 

om sitt eget engagemang

Kalla kriget tog slut i Moskva, men aldrig i Washington, säger Agneta Norberg.
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Sveriges roll i USA:s krig

Det kalla kriget i dag

Vindkraft eller drönare

Uppmuntrar till motstånd

Foto: M
att C

rypto/W
ikim

edia C
om

m
ons

Vi radaranlägningen Menwith Hill i Storbritannien fortsatte kvinnorna sina 

protester efter framgångarna i Greenham Common på 1980-talet. 
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Folkets motstånd

Agneta Norberg använder flitigt sina böcker som referenser.

På 70-talet hade Kvinnor för Fred en idé om att göra banderoller av sina 

gardiner. Här med poeten Ingrid Sjöstrands devis ”Elda under din vrede...”.
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Pressa på politikerna

Krig som sysselsättning

Agneta Norbergs boktips:
• The Washington Connection and 
Third World Fascism, Noam Chomsky 
och Edward S. Herman (1979) (slut på 
förlaget)
• The Puzzle Palace: Inside the National 
Security Agency, America’s Most Secret 
Intelligence Organization: James Bam-
ford (1983)
• The Bases of Empire: The Global 
Struggle against U.S. Military Posts, 
Catherine Lutz (2009)
• Satellittkrigen, Bård Wormdal (2012)
• The Globalization of NATO, Mahdi Darius Nazemroaya (2012)
• Drone Warfare – Killing by remote control, Medea Benjamin (2012)
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Drönarfrågan i riksdagen
Valter Mutt (MP) menar att 

det handlar om utomrätts-

liga avrättningar när civila 

dödas av drönare. Han har 

därför uppmanat Carl Bildt 

att starta en dialog med 

USA om de folkrättsliga 

problem det innebär.

Folkrättsligt moras

Kapprustning

Följ frågan på riksdagens hem-
sida: www.riksdagen.se genom att 
söka på interpellationens nummer 
2012/13:477, Valter Mutt eller på 
Drönare.

Valter Mutt vill helst se att attack-
drönare förbjuds helt.
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27-30 juni äger konferen-

sen The High North and 

International Security rum. 

Det är första gången som 

radarinstallationerna i 

nordområdena utsätts för 

kritisk granskning av ex-

perter på krig via rymden. 

Kommande konferens i Kiruna
Informera dig om militariseringen av nordligaste Europa. Läs mer på http://highnorthconference.com/svenska/

Lång rad talare

Mer om programmet

En sittstrejk mot drönare i Kiruna där konferensen kommer att hållas.
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Den omättliga människan

”Av planet som vägde 40 

ton spreds vrakdelar och 

giftig flygfotogen ut över 

ett stort område.”

Det finns ännu en risk för miljöpåverkan från planet som kraschade under en militärövning i Kebnekaisemassivet. 
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”Tillträde förbjudet! Militärt 

skyddsområde! Lagspråk: 

Olaga intrång.”

Nu letas mineraler i fjällområden och värnad natur. Varken turism eller samernas fiske kan tillåtas stå i vägen.
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Fredsarbete i praktiken 
I början av 1980-talet var 

Anna-Lena Stenberg med 

och grundade Kvinnor för 

fred i Falun. Under några 

år var de ”många, glada 

och starka” men sedan 

upphörde verksamheten. 

Här följer hennes berät-

telse.

14

Kvinnokamp för fred

Namninsamling

Samarrangemang

En av de första uppgifterna för 

Kvinnor för fred Falun var en namn-

insamling för en kärnvapenfri zon i 

Norden. 

Illustration: V
ykort av Kinna Lindahl
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Årsmöte i Falun

Debatt i Falukuriren

Uppslutningen var stor under de blomstrande åren. 1981 deltog cirka 600 

personer i ett fredståg genom centrala stan under rusningstid.

Illustration: A
ffisch av A

nne C
arlquist
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Vitaliserande möte

Tydlig huvuduppgift

Luften går ur

”Vi kunde inte ta ställning i alla svåra frågor, men vi var så förtvivlat rädda att kärnvapnen skulle förstöra vår 

jord. Vad skulle det bli av barnen? Hur skulle vi orka?” 

Illustration: V
ykort av Kinna Lindahl
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Kärnkraft och kärnvapen

Kamp runtom landet

Gjorde vi skillnad?

Förutom de böcker som nämns i texten 

har jag läst Bladen vänder vinden, Tio år 

med Kvinnor för fred, från Gidlunds förlag, 

och Förbannad är jag ganska ofta. Samtal 

med Berit Ås, av Ami Lönnroth. Boken 

gavs ut 2008 av Ordfront tillsammans 

med Kvinnor för fred.

Vi uppmärksammar dessa 35 år av 
engagemang och fredsarbete med 
återblickar i olika former. 
Finns det någon händelse eller verk-
samhet som du kan berätta om? El-
ler kanske har du bilder eller vykort 
att dela med dig av?
Mejla benitaeklund@gmail.com eller 
ring 0737673886.

Kvinnor för fred 
fyller 35 år! 

Många minns 80-talets stora fredsmarscher.
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På årsmötet antogs nya 
stadgar och där står, som 
när föreningen grundades, 
att Kvinnor för fred ver-
kar för hushållning med 
jordens resurser. Angela 
Aylwards föreläsning gav 
en bild av hur fredsfrågan 
hänger ihop med miljön.

Fred och ekologi på årsmötet

Var ska man börja?

Angela Aylward (t h), från tankesmedjan Cogito, föreläste och 
diskuterade hållbarhetsfrågor med årsmötets deltagare.

Nycklar för fred
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Fred och ekologi på årsmötet

Medlemsavgifter 2013/2014



Kvinnor för fred i Almedalen
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Som medlem i Kvinnor för fred stöttar du fredsarbete och 
kvinnors rättigheter lokalt och globalt

När Almedalen fylls i början av juli är Kvinnor för fred närvarande med tältplats, samt i debatter och seminarier.

Kvinnor för fred finns på plats på Hamngatan i Visby under po-
litikerveckan, första veckan i juli. Tältplatsen delas med Opera-
tion 1325 och UN Women. Besök oss för samtal och material!


