Seminarieserie i sju delar på ABF-huset och biografen Zita
i Stockholm

Kvinnornas kamp för fred
• 18 september, 18.00-20.00, Beskowsalen, ABF-huset:
Var kvinnors fredsröster starkare förr?
I år är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. För
många kvinnor runt förra sekelskiftet hängde kampen
för lika rättigheter och rösträtt samman med kampen
för fred. Två starka röster var Elin Wägner, journalist
och författare som skrev om främst feminism men även
om freds- och miljöfrågor och Andrea Andréen, läkaren
och läraren som under halva 1900-talet var starkt engagerad i fredsrörelsen och antikärnvapenkampen samtidigt som hon arbetade för kvinnors rättigheter genom
bland annat sexualupplysning. Fredskonferensen i Haag
1915 kommer också att belysas.
Föreläsare: Iréne Andersson, forskare i historia på
Malmö högskola.
• 30 september, 18.00-20.00, Beskowsalen, ABF-huset:
Rosa Luxemburgs kamp mot imperialism och krig
Rosa Luxemburg var en karismatisk gestalt i Tyskland
under det tidiga 1900-talet. Hon levde i en tid då
klasskampen var hård och imperialismens grymheter
ohyggliga. Hennes kamp för att förändra människors
levnadsvillkor och förhindra det krig som skulle komma
har skildrats ur ﬂera perspektiv – vad i hennes gärning
är levande och relevant idag?
Föreläsare: Per-Olof Mattsson, litteraturvetare och
redaktör för boken ”Röster om Rosa Luxemburg”.
• 6 oktober, 18.00-20.45, Biografen Zita:
Visning av ﬁlmen ”Rosa Luxemburg” av Margarethe
von Trotta
Prisbelönt tysk dramaﬁlm från 1986.
• 23 oktober, 18.00-20.00, Beskowsalen, ABF-huset:
Kampen mot svenska kärnvapen och för internationell nedrustning
Under 1950- och 60-talen i Sverige diskuterades svenska kärnvapen. Alva Myrdal och Inga Thorsson arbetade
inom det politiska systemet mot svenska kärnvapen
och för internationell nedrustning. De representerade
Sverige i nedrustningsförhandlingarna i Génève.
Utifrån sina erfarenheter skrev Alva Myrdal ”Spelet om
nedrustning”. Inga Thorsson gjorde en utredning som
presenterades i betänkandet ”Med sikte på nedrustning – Omställning från militär till civil produktion i
Sverige”.
Om detta skede i svensk fredshistoria berättar Maj Britt
Theorin, tidigare FN-ambassadör och riksdagsledamot (S).
• 12 november, 18.00-20.00, Beskowsalen, ABF-huset:
Kvinnors motstånd mot nazismen och Sveriges förhållande till nazismen
Författaren, journalisten och debattören Maria-Pia
Boëthius föreläser.

• 24 november, 18.00-20.45, Biografen Zita:
Visning av ﬁlmerna Greenham Common och Menwith Hill
Den 5 september 1981 anlände en grupp kvinnor som
kallade sig ”Women for Life on Earth” till USA-basen
Greenham Common, inte långt från London. De ville
protestera mot att USA skulle placera 96 kärnvapenladdade kryssningsrobotar där och när kravet på ett
samtal ignorerades beslöt de sig för att stanna. De satte
upp ett fredsläger alldeles utanför basens stängsel och
detta drog till sig tusentals kvinnor från hela världen.
Menwith Hill, USA:s största avlyssningsbas, ligger en
bit från Leeds, i Storbritannien. Dåvarande CIA-chefen menade att ”Det är en utmärkt plats att avlyssna
Sovjetunionen”. Menwith Hills avancerade elektroniska system används även för att leda USA:s militär
vid krigen i mellanöstern.
1993 startade några kvinnor ett fredsläger på initiativ av bland andra Helen John som varit aktiv vid
Greenham Common. Det förstördes av bulldozers
efter några år men ännu i dag pågår demonstrationer
vid stängslet dagtid. Antikärnvapennätverket CND
och det globala nätverket mot vapen i rymden är några
av de som deltar i protesterna vid stängslet.
• 4 december, 18.00-20.00, Beskowsalen, ABF-huset:
Kvinnors motstånd i dag och i framtiden
Vad har vi lärt oss om hur vi kan arbeta mot militarism
och upprustning? Ett framåtblickande seminarium
med en panel som lyfter olika perspektiv.

Sveriges Fredsråd

Alla seminarier är på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. De är gratis och sänds även via abﬂive.vivius.se/
videos. Filmerna visas på Biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37 i Stockholm, entré 100 kr, 80 kr för pensionärer.
Se www.kvinnorforfred.se för mer information och
uppdateringar. Vi ﬁnns också på Facebook och Twitter.

