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Annika Spalde i en die-in-aktion utanför Bofors. På sid 7-10 berättar hon och Pelle Strindlund om sitt engage-
mang för ickevåld och om civil olydnad som en metod i fredsarbetet.
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”...freden är ett osäkert 
tillstånd, 

eftersom vi behöver göra 
något för den, 

inte bara kan ta emot den 
och njuta av den. 

Elin Wägner (1882-1949)

När lagen inte är en gräns
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500 000 underskrifter

Gratulation från Norge!
Kvinnor för fred fi rar 
35-årsjubileum i år och 
Berit Ås som var med och 
startade Kvinnor för fred 
i Norge skickar här en 
hälsning. Hon gläds åt att 
Kvinnor för fred är i full 
gång i Sverige – i Norge 
gick föreningen ett annat 
öde till mötes.

Kvinnor för fred –
 Vilka var vi? Vad gjorde vi?  Varför är vi så glömda? 

Det frågar sig Berit Ås när hon ser tillbaka på Kvinnor för freds historia.

Kvinnor för fred –

V
ykort av Sidsel K

orsvold
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Gratulation från Norge!

På bilden Ellen Turid Selberg, ansvarig för namninsamlingen, Marie Borge Refsum som överräckte dem till Kurt 
Waltheim, Berit Ås som var med och grundade Kvinnor för fred och Sidsel Korsvold, KFF-aktiv i Tromsø/Trondheim. 

Foto: K
nut Å

s

Utan internets hjälp

Överskuggar marscherna

Fakta Berit Ås:
• Berit Ås är en pionjär inom kvinnokampen och var med och grundade Kvinnor 
för fred i slutet av 70-talet. 
• Hon är tidigare professor i socialpsykologi och norsk politiker. Hon blev Norges 
första kvinnliga partiledare1973, för partiet Demokratiske Sosialister och två år 
senare för Sosialistisk venstreparti. 
• Berit Ås är också känd för för sitt initiativ Stiftelsen Kvinneuniversitetet och för 
att ha vidareutvecklat och spridit teorin om härskarteknikerna. 
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Pressa på politikerna

Efterskrift
Mot bakgrund av de mängder av 
artiklar som människor har skickat 
till mig, från omnämnanden av Kvin-
nor för fred i andra fredsskrifter i 
Norden och från brev, från tragiska 
nedläggningar av såväl Køkkenrul-
len i Danmark som Fredstikka/Link 
i Norge och från en svag rekryte-
ring av unga kvinnor till kamp för 
nedrustning och fredsskapande ar-
bete, bör vi komma ihåg den svens-
ka nedrustningsministern och No-
belpristagaren Alva Myrdals ord:

”Om folk inte reser sig mot vapen-
vansinnet går stormakternas upp-
rustningskonkurrens vidare mot 
världssjälvmord.”

Telegram till mötet i Nobelinstitutet 
den 6 juni 1978.

Med tack till Marie Borge Refsum, Sid-
sel Korsvold och Ellen Turid Selberg för 
hjälp med det insamlade materialet.

1. Bodil Graae: Kvinderne og freden: 
Förlaget AROS 1980. Århus C. Danmark. 
ISBN: 87-7003-3 72-2
2. Else Skjønsberg: Kvinnenes fredsbeve-
gelse på åttitallet. Med øyeblikksbilder 
fra marsjene til Paris og Moskva-Minsk 
av Eva Nordland. ProSus 1998. Oslo. 
ISBN: 82-7480-065-6
3. Eva Nordland, professor: ”Kvin-
ner For Fred.  Hvem var vi? Hvordan 
startet det? Hva gjorde vi?” Sten-
cil Olso 19/06/1980. I Berit Ås arkiv. 

Vykort av Sidsel Korsvold
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Ickevåld som livsstil

Började med Trident

Annika Spalde och Pelle 

Strindlund har valt att leva 

fullt ut i sitt engagemang för 

en fredlig värld, utan för-

tryck av varken människor 

eller djur. Som verktyg an-

vänder de främst civil olyd-

nad och ickevåld men även 

sin tro, för att skapa en håll-

barhet i engagemanget. 

Annika Spalde och Pelle Strindlund möttes i engagemanget.

Plogbillsrörelsen:
Plogbillsrörelsen arbetar för avrustning 

av vapen genom civil olydnad, ickevåld 

och öppenhet. Rörelsen består av 

många människor och grupper runt om 

i världen och bildades i USA 1980 och 

kom till Sverige i mitten av 1980-talet. 

Ofta använder plogbillarna vanliga 

hushållshammare för att hamra på och 

avrusta vapen. Plogbillsrörelsens namn 

kommer från Gamla Testamentet. ”...Då 

ska de smida sina svärd till plogbillar...”, 

                     Källa: www.plowshares.se
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Bygga upp fredsrörelsen

Den vänliga rebellen

Pelle, i blå byxor, deltar i en ”die-in” utanför Bofors kontor för att tydliggöra 
konsekvensen av vapnen som produceras i Karlskoga.
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Ickevåld sätter tonen redan utanför dörren till kollektivet i Brandbergen.
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Mål och medel

Respekt för motståndaren

Svenska folket har ibland för stor tilltro till det demokratiska systemet som 
det ser ut i dag, tycker Annika Spalde. 
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Utgivna böcker:

• “Kärlekens väg”, Annika Spalde och Pelle Strindlund – 2012

• “Motståndets väg: civil olydnad som teori och praktik”, Pelle Strindlund och Stel-

lan Vinthagen – 2011

• “Jordens herrar: slaveri, djurförtryck och våldets försvarare”, Pelle Strindlund 

– 2011

• “Ett annat rike: en ickevåldsteologi”, Annika Spalde – 2009

• “Leva etiskt: om att ta ansvar för världen och njuta av livet”, Annika Spalde och 

Pelle Strindlund – 2009

• “Ickevåld!: handbok i fredlig samhällsförändring”, Klaus Engell-Nielsen, Annika 

Spalde och Pelle Strindlund – 2008

• “Ett brinnande hjärta: om mystik och engagemang”, Annika Spalde – 2007

• “Varje varelse ett Guds ord: omsorg om djuren som kristen andlighet”, Annika 

Spalde och Pelle Strindlund – 2005

• “I vänliga rebellers sällskap: Kristet ickevåld som konfrontation och ömhet”, An-

nika Spalde och Pelle Strindlund – 2004
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Hos läkaren med fotboja
Med CPT i Kurdistan

Värdesätt engagemanget
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Med olydnad som verktyg 
Martin Smedjeback är 
också en del av kollektivet 
Gandhi och föreläser ofta 
på temat icke-våld. I somras 
deltog han i Almedalsveck-
an på Gotland och gav un-
der en workshop sin bild av 
hur civil olydnad kan vara 
en del av arbetet för fred.

11

Människan skalar av

Sunt med tvivel

Praktiska övningar synliggör beteenden och ökar vår självkännedom.

Tro inte att bara politiska ledare kan förändra, säger Martin Smedjeback.
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Nödvärn godtas inte 

Opinionsbildande

Brott och straff...

Tanken i den svenska lagen är att lika brott ska behandlas lika men det 
tas även hänsyn till motiven, förklarar Claes Borgström.

Claes Borgström är en 

advokat som tydligt tar 

ställning för den civila 

olydnadens plats i samhäl-

let. Det är snarare en po-

litisk fråga än en juridisk, 

förklarar han, och kan  

själv tänka sig att delta i 

till exempel en sittstrejk.
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Påverka lagstiftningen

Med proportion

Politiska värderingar

Jämställdhet viktigast

Claes Borgström.

Det främsta syftet med civil olydnad 
är, enligt Borgström, att förändra 
den nuvarande lagstiftningen.
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Hjältar belönade med straff

”Mandela var liksom Gand-

hi utbildad jurist och insåg 

tidigt att de svarta hade 

rätt till sitt eget land.”

Civil olydnad bygger samhällen

Samtala gärna med Per Herngren om 

civil olydnad på bloggen: http://per-

herngren.blogspot.se/
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Greenpeaceaktion i Arktis i höstas, för att rädda stora naturvärden. 30 aktivister kan nu få långa fängelsestraff.

Gunnar Svensson var en av de tre medå-

talade som sökte hindra amerikanska 

stridspiloters övningar över Norrbot-

ten och dömdes inför Luleå tingsrätt för 

olaga intrång.
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En mänsklig staty

Kreativa installationer

Konst för livet
När kriminella företeel-
ser legaliseras måste vi 
ifrågasätta och påvisa det 
som sker. Konst och poesi 
kan vara en väg framåt, så 
kallad Art Activism.

... En intensiv diskussion hålls med ledningen om gripande, men man väljer 
att avvakta, då inget olagligt finns att anföra

En levande installation som väcker 
förvirring hos Vattenfalls vakter....
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Antimilitarister uppmärksammar de militärplan vissa kommuner stoltserar med. Sex rosafärgade kvinnor skrider 
fram och skapar vid planet en korsformation som symboliserar att kvinnor och barn drabbas värst av krig.
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Madonna mot kärnkraft

Ytan under flygplanet blev på lång-
fredagen till ”smärtornas plats”.
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Fler röster om civil olydnad
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Medlemsavgifter 2013/2014



Välkommen på Kvinnor för freds 
möten – lokalt och på riksnivå
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FÖRENINGS

BREVB

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

Kvinnor för freds årsmöte i april 2013 bjöd på både underhållning, föreläsning, samtal och förhandlingar.


