För fred på kvinnors villkor – för fredliga konfliktlösningar
Information och studier om fredsfrämjande utveckling

Vapenvägrare, fredsaktivist och uthållig cyklist
Teemu Eerkko genomför nu en 2000 km lång,
symbolisk cykeltur på egenbyggd cykel av återvunnet material. Han började sin långa och symboliska cykeltur runt Bottenviken den 3:e maj.
Han har passerat Forsmark och sovit hos meningsfränder eller i skogen. I Hudiksvall presenterade han sitt budskap på mötet Ord eller vapen
med Stina Oscarsson, som arrangerats av den
lokala Omställningsgruppen.
Cyklingen ingår i projektet Baltic Summer of 2017 och stöds
av de finska organisationerna
Kvinnor för fred, Kvinnor mot
atomkraft samt fredsnätverket
Baltic Summer och motsvarande
freds- och miljöorganisationer i
Sverige.
Under sin resa så testar Teemu
Erkko även ekologiska sätt att
resa och leva på, med solpanel
för att ladda mobilen och ledcykellampan. Han har även en
energisnål Rocket cocker för att
värma sin mat och en lavo, ett

11⁄2 halv meter långt tygstycke,
impregnerat med ljusstumpar
och linolja, som fungerar som
regnskydd.
Syftet med projektet är inte
bara att möta människor och
prata om kärnkraft, kärnvapen
och en hållbar livsstil. Han
berättar att projektet också vill
uppmuntra människor att engagera sig i dessa frågor på olika
sätt. Han menar att det är viktigt
att betona att alla kan bidra på
sitt eget sätt och att projektet och
hans cykling kan fungera som

en igångsättare och inspiration
för de människor han möter
längs vägen. Genom hans resa
skapas kontakter längs hela
Östersjön som sedan kan växa
vidare. Människor möts, pratar
och kan sedan börja göra saker
tillsammans.
Teemu berättar också att det
nu samtidigt pågår samordnade
aktiviteter på olika platser ute i
Europa och han hoppas att denna aktivitet kommer att spridas
vidare över hela världen.
Vad som händer på de olika
platserna beror på vad människor där bidrar med. Han
uppmuntrar också alla som vill
och kan, att möta honom på de
platser där han passerar. Dessa
möten kan vara väldigt olika
beroende på vem som möter
honom. Kanske samtalar man
om olika sätt att leva, andra blir
inspirerade av hans egenbyggda
cykel eller hans miljövänliga
lösningar. Kanske erbjuder nå-

gon vatten, mat eller sovplats
över natten eller så cyklar någon
med honom under en kortare
eller längre sträcka längs vägen.
Kontakter skapas och människor möts. Teemus besök är
den gnista som sätter igång det
som sker.
Planen är att nå Luleå i slutet
av maj, där han kommer att
stanna en hel vecka under den
nordiska stridsövningen Artic
Challenge Exercise (ACE), med
flera Natoländer inbjudna att
delta. Under denna vecka kommer han att framföra sitt tydliga
budskap. Därefter fortsätter resan mot Haparanda. Han räknar
med att nå Uleåborg en vecka in

i juni för att sedan fortsätta längs
den finska kusten till startpunkten i Åbo, där flera av hans vänner kommer att möta upp.
Så välkommen att mötas och
bli inspirerade, alla enskilda såväl som grupper och föreningar
utmed svenska och finska Östersjökusten, säger Teemu.
Kontakt med Teemu får man
genom att messa eller ringa honom på tel. 00358449499173.
Och sprid gärna information till
kontakter och nätverk längs Östersjöns kust. Läs mer på sidan
https://balticsummerof2017.
wordpress.com/.
Måna Wibron
och My Leffler

Medlemmar i Kvinnor för fred i Sundsvall
planerar att starta lokalgrupp!
Alla som är intresserade av att vara med i vårt arbete eller finnas
med på vår maillista är hjärtligt välkomna att kontakta:
Ulrika Hådén, tel: 070-5694790, email: ulrhad@gmail.com
eller
Hjördis Johansson, tel. 060 174242, email: hjordisi.j@telia.com

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?
Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du endast
100 kronor per år.
Sätt in pengarna på bankkonto: 768-6066. Glöm inte att ange
namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.
Läs mer om vårt arbete på www.kvinnorforfred.se.
Adress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27
E-post: info@kvinnorforfred.se
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I ett samarbete med Miljömagasinet ger Kvinnor
för fred denna vecka ut sin medlemstidning.
Den kommer ut fyra gånger om året.
Ansvarig utgivare Susanne Gerstenberg
Teemu inspirerar och samtalar om fred och hållbarhet i Hudiksvall.

Fredsmarscher med kam
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Söndagen 14 maj samlades människor i Göteborg och Stockholm för en
fredsmarsch mot krigsövningen Aurora. Arrangörer var kampanjgruppen
Stoppa Aurora.

Kampanjen Stoppa Aurora startades under 2016 i Göteborg, av en grupp aktivister. Idag står 14
organisationer bakom kampanjen. Fredsmarschen är kampanjens hittills största utåtriktade aktivitet.

Göteborg

”K

rigen är överfinansierade och fredsarbetet
underfinansierat!”
Uttalandet från Ban Ki-Moon
stämmer väl när vi konfronteras
med de besparingar som gäller
sjukvård, skola och människors
behov och får veta att den största
krigsövningen på 20 år, Aurora
17, beräknas kosta 586 miljoner
kronor. Krigsövningen Aurora
kommer att äga rum i september, i Göteborg, Stockholm
och runt Gotland; sammanlagt
rör det sig om 20 000 soldater.
Soldater från Estland, Finland,
Frankrike, USA och Storbritannien kommer att delta. Stridsvagnar kommer att fraktas hit,
och eftersom Nato har en dok-

trin som innebär att kärnvapen
ingår tillsammans med konventionella vapen är den samlade
fredsrörelsen engagerad i att
protestera. Vi förordar att fred
skapas med fredliga medel, att
konflikter löses med möten mellan människor, respekt för lagar
och diplomati. Det moderna
samhällets sårbarhet kan inte
skyddas med vapen.
Den 14 maj samlades en skara
på cirka 100 personer vid entrén till Slottsskogen för en
fredsmarsch längs Linnégatan
till Esperantoplatsen. Banderoller med texten Stoppa Aurora,
flygblad med information om
krigsövningen fanns på plats.
Mötet leddes av Karin Utas
Carlsson som gav en bild av hur
vi i fredsrörelsen uppfattar den

ökade militariseringen, hur hotbilder målas upp och hur media
beskriver ett närmande till Nato
som angeläget trots att detta inte
är vad svenska folket ger uttryck
för. Den musikaliska delen inleddes därefter med skön stämsång
av Göteborgs feministiska kör
som framförde ett antal nya texter
med aktuellt innehåll. Jan Hammarlund fortsatte sedan med ett
finstämt urval av visor. Vi fick till
exempel höra Karin Boyes text:
”Javisst gör det ont när knoppar
brista” som skrevs till Fredskämpen Elin Wägner. Jazzmusiker
för fred som varit aktiva sedan
1983 avslutade programmet vid
Linnéplatsen med flera välkända
godbitar och härlig sång av Benke
Hinnersson.
Efter musikprogrammet for-

I Stockholm samlades ett hundratal personer för att demonstrera mot k
en Aurora.

merade sig gruppen på led och
med vajande banderoller tågade
vi nerför Linnégatan till Esperantoplatsen anförda av en polisbil
som banade väg. Vi sjöng ”Aldrig, aldrig ger vi upp”, ” I natt jag
drömde”. Solen sken och människor på caféernas uteserveringar
vinkade och gjorde V-tecken!
På Esperantoplatsen talade
bland andra Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen,
om hur utomordentligt farligt
läget är i världen idag med
stormakter som hotar varandra
med ”begränsad” användning
av kärnvapen. Ett fullständigt
vettlöst resonemang. Det krävs
lag som förbjuder kärnvapen
totalt, som gör det kriminellt
att använda kärnvapen. Lagar
mot kärnvapen är på väg att för-

handlas fram. Han avslutade sitt
anförande med att fråga den församlade menigheten: Vi kräver
att Sverige lagstiftar om förbud
mot kärnvapen på svenskt territorium! Är det mötets mening?
Svar: Ett rungande ja. Vi kräver
att Sverige är drivande i frågan
om förbud mot kärnvapen! Vill
vi det? Svaret blev ”Jaaa!”
Inspirerade av dessa fredskämpar samlar vi oss nu inom
Fredsam för att planera våra fortsatta aktiviteter. Vi vill informera
om Aurora och Väcka för fred
genom att föra fram exempel på
vägar till fred till göteborgarna
om hur säkerhetspolitik skadrivas. Vägen till fred är fred.
Aldrig, aldrig, aldrig ger vi
upp!
Anna-Lisa Björneberg

Frågor till försvarsministern

I DN-artikeln står att läsa: ”I
Sverige har Aurora kritiserats
av bland annat ’Kvinnor för
fred’ för att vara en krigsövning
och försämra säkerhetsläget vid
Östersjön.”

Kvinnor för Fred är kritisk till
att i det spända läge som råder
i Östersjöregionen arrangera en
så stor militär övning och bjuda
in Natoländer att delta. Att inte
kalla detta för en internationell
övning ter sig märkligt, då till
exempel USA kommer att delta
med över 1 000 man.
Vi är oroliga över den allt
intensivare militära aktiviteten
i Östersjöområdet. Enligt vår
uppfattning leder det till en
eskalering av motsättningarna
mellan framför allt Nato och
Ryssland. Det påverkar oss i
Norden på ett negativt sätt.
Vi skulle i enlighet med Palmekommissionen önska att
gemensam säkerhet skulle vara
vägledande i stället för Natos
kollektiva säkerhet. Får vi inte
framföra dessa åsikter och värderingar?
Försvarsministern hänvisar

återigen till debatten om värdlandsavtalet och påstår att de
som kritiserade avtalet deltog i
rysk propaganda. Kvinnor för
Fred var en av de organisationer
som lämnade synpunkter på
den promemoria som skickades ut till remissinstanserna
– ingen fredsorganisation ingick
bland dessa. Vi läste igenom
handlingarna inklusive avtalet
och lämnade våra synpunkter
utifrån försvarsdepartementets
material. Vill försvarsministern
genom att misstänkliggöra vårt
engagemang för fred förneka oss
denna rättighet?
Vi ser med stor oro på att
försvarsministern anklagar de
personer och organisationer
som kritiserar den militarisering
som nu pågår i Sverige och i vårt
närområde. Försvarsministern
borde vara mer angelägen om
att skydda yttrandefriheten i
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Kvinnor för Fred reagerar
på intervjun med försvarsministern i Dagens Nyheter (2017-05-06) och som
refereras i Svenska Dagbladet samma dag. Där varnar
försvarsministern för att
Ryssland sprider desinformation om militärövningen
Aurora och påstår att Kvinnor för Fred är en del av
denna desinformation. Vi
har stor förståelse för att
Sverige som land måste
bevaka informationsflödet
inte minst på det säkerhetspolitiska området.

Försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Stefan Löfven
besökte den 19 april flera viktiga försvarsfunktioner på Gotland.

stället för att anklaga kritiker för
att delta i fiendens propaganda.
Tillsammans borde vi bidra till
en levande debatt om svensk
säkerhetspolitik.
Vi ser fram emot svaren på

våra frågor och en redogörelse
för vilken information som ligger bakom anklagelserna mot
Kvinnor för Fred.
För Kvinnor för Fred
Ingela Mårtensson

mpanjen Stoppa Aurora
Stockholm

krigsövning-

3. För att freden bevaras genom diplomati samarbete och
samtal.
Övningen är ett test av
Värdlandsavtalet som är skrivet med Nato. Ryssland övar
på andra sidan Östersjön. Pelle
nämnde också hur svårt det är
att få veta om USA har kärnvapen på sina plan och båtar.
Pelle har även försökt ta reda
på hur man kan kontrollera
detta genom olika instanser,
och då hänvisar de till Tullverket, men hur tullar man
in kärnvapen? Han berättade
också om en fredsövning som
ska hållas på Åland 8-10 september med 15 inbjudna från
Sverige och 15 från Ryssland.
Pelle slutade med att säga,
”Alltid ska man stoppa något:
ACE eller AURORA, trycket
på fredskämparna kommer att
bli värre”.
Gun-Britt Mäkitalo, aktivist
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V

i blev ett
100-tal personer som
gick från Gullmarsplan till Medborgarplatsen med banderoller och talkörer
om att stoppa Aurora 17, som blivit
beskriven som den
s t ö r s t a k r i g s öv ningen sedan kalla
kriget.
På Medborgarplatsen talade
aktivisten Agneta
Norberg klädd för
dagen i sin rosa
klänning som hon
bar när fredskvinnorna marscherade
till Moskva och
USA på 80- talet.
Agneta talade också
om USAs strate-

gi för Europa och Ryssland,
som går att läsa i Zbigniew
Brzezinskis bok ”The Grand
Chessboard” från 1997. Agneta nämnde också de återkommande Natoövningarna
i norr. Sedan 2014 får Awacs
flyga i svenskt luftrum, som är
en flygande radaranläggning
och kommandocentral. Hon
nämnde också avlyssningsstationerna på Lovön i Stockholm
och Lerkil i Göteborg. I norr
har vi även Vidsel Test Range,
som testar drönare med mera.
Agneta uppmanade alla att göra
något, ”Gå ut och protestera.”
Nästa talare på Medborgarplatsen var Pelle Sunvisson, från
Folket i bild. Han talade om
varför vi vill stoppa övningen
Aurora 17.
1. Den bidrar till ett försämrat
säkerhetsläge runt Östersjön.
2. Det innebär ett ytterligare
närmande till kärnvapenalliansen Nato.

Den 2-9 juli kommer Kvinnor för fred vara på plats i Almedalen.
På onsdagen arrangerar vi en debatt, i samarbete med tidningen
Syre. Missa inte detta!

Militärövningar – hot eller säkerhet?
I september prövas det omdebatterade värdlandsavtalet för första
gången i stor skala. Med militärövningen Aurora 17, kommer 20 000
soldater öva i Göteborg, Mälardalen och på Gotland. Ska främmande
makter öva i Sverige och varför? Hur påverkar övningarna
människorna som bor i områdena och miljön?
Plats: Syregården, Södra Kyrkogatan 6
Tid: onsdag 5 juli, 14:00 – 14:55
Deltagare: Gudrun Schyman, Fi; Ingela Mårtensson, KFF; Robert
Hall, ekobyn Suderbyn; Försvarsmakten
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Aktivister förklarar säkerhetspolitikens grunder

Vid polcirkeln mötte fredsaktivister upp deltagare i säkerhetspolitiskt seminarium i
Jokkmokk den 3 februari i år.

I

februari i år, under marknadsveckan i Jokkmokk, kom
ett 60-tal speciellt inbjudna
lokalpolitiker som arbetar med
frågor kring Arktis samt personal
från Försvarsmakten i norr. De
skulle delta i ett säkerhetspolitiskt seminarium. I spetsen stod
försvarsminister Peter Hultqvist,
ordföranden i försvarsutskottet
Allan Widman, vice ordförande i
försvarsutskottet Åsa Lindestam,
före detta försvarsminister Karin
Engström och landshövdingarna
i de sex nordligaste länen.
Bakom inbjudan låg Regionalt
samverkansforum i Norrbotten
som ville öka kunskapen om
Arktis.
I beskrivningen inför mötet
står: ”Intresset för Arktis har
ökat markant, intressenterna är
många, det i kombination med
ett allt oroligare omvärldsläge
och en oroande utveckling i
Ryssland som finns i vårt direkta närområde sätter fokus på
frågor om vår säkerhet i Sverige
och hur vårt läge i Norrbotten
påverkas.”
Man fortsätter: ”Flygsamarbetet på nordkalotten har länge
framstått som det goda exemplet
på hur man blir starka tillsam-

mans, nu växer det fördjupade
samarbetet med Finland snabbt
på marksidan där närheten
skapar stora möjligheter. Vi
noterar även att ett antal länder
nu tittar mot det som händer
i Arktis och vill gärna se och
lära kring förmågan att strida i
arktisk miljö.”
En annan bild
Kvinnor för Fred, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen och Ofog var på plats
för att också vi oroar oss över
utvecklingen där vi ser stark
upprustning riktad emot Ryssland som ständigt utpekas som
”aggressivt” och ensamt ges
skulden för ett spänt säkerhetspolitiskt läge.
Vår inställning är att konflikter ska hanteras enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet, vilket
innebär att man ska undvika
onödiga provokationer och absolut se till att lösa problem gemensamt i diplomati och samtal,
vid behov medling av opartiska
medlare. Att se, eller åtminstone
försöka se, alla parters perspektiv
är grunden.
Palmekommissionen talade
på 80-talet om ”gemensam
säkerhet” och avsåg just att lösa
problem gemensamt med motparten. Idag talar man om säkerhet ”tillsammans med andra” där
man hotfullt riktar sig mot den
andre, nu Ryssland.
I och med klimatets uppvärmning har Arktis blivit ett intressant område för många länder
som vill utöka sina rikedomar.
Under Arktis’ is finns ofantliga
mängder av olja och naturgas.
När Norra Ishavet blir isfritt
kan fartygen passera och resur-

serna börja utvinnas. Här finns
orsaker till det ökade intresset
för Arktis. Länder kommer att
stå emot länder. Vid oljeborrning hotas den känsliga miljön
av utsläpp som kan göra stor
skada.
Vi ser nu den aktuella maktpolitiken med udden riktad emot
Ryssland. Man har helt glömt
bort vad ”förtroendeskapande
åtgärder” betyder. Misstänkliggörande, upprustning och krigsövningar på bägge sidor gäller.
Detta är oerhört kostsamt i en
tid som kräver en kraftsamling
för att lösa andra problem. Det
är dessutom farligt att åter gå in
i ett nytt Kallt krig med stora
resurser som satsas på modernisering av kärnvapen.
Sverige var ett av de första
länderna som skrev under Svalbardstraktaten år 1920. Flera
andra länder, inklusive USA,
skrev också under. Avtalet trädde
i kraft år 1925. Därefter anslöt
sig ett stort antal andra länder,
däribland Ryssland.
Svalbardstraktaten innebär
att Svalbard är en demilitariserad zon och inga militära
installationer får utplaceras på
Svalbard. USA har under de
senaste tiotal åren installerat åtta
radaranläggningar på Svalbard,
vilka kan ladda ner information
från satelliter. Här bryter alltså
USA mot det avtal som de själva
ingått. Idag planeras och utövas
krig med hjälp av satelliter och
informationer som nedladdas,
vilket användes i både Irak- och
Libyenkrigen.
Istället för att inbjuda till samtal om bland annat förmågan
att strida i arktisk miljö borde
Sverige, som ingått samma avtal,

kraftigt protestera mot detta
traktatsbrott.
Aktionen
Medlemmar ur Kvinnor för Fred,
Folkkampanjen mot kärnkraft
och kärnvapen, samt nätverket
Ofog vakade i tvåtimmarsskift
från midnatt. De vandrade i
vinternatten med tända gravlyktor och en rosa banderoll med
texten ”Vaka för besinning och
fred i Arktis”.
Under förmiddagen den 3
februari stannade bussen med de
särskilt inbjudna seminariedeltagarna vid polcirkeln strax innan
ankomsten till Jokkmokk. Där
möttes de av aktivisterna som
bar sin rosa banderoll.
En talesperson för seminariegruppen konstaterade: ”Vi verkar
ju för samma sak – freden!” Kvinnornas följdfråga blev: ”Varför
kommer ni då att i Jokkmokk
bland annat ta upp att ett antal
länder nu tittar mot det som
händer i Arktis och gärna vill se
och lära kring förmågan att strida
i arktisk miljö?” Svaret från talespersonen: ”Det kommer vi inte.”
Kvinnorna påpekade då ”Men
det står om detta i ert programutkast”. Svaret blev ”Nej”.

Under dagen kunde banderollen skymtas i marknadsvimlet. När
seminariedeltagarna på eftermiddagen äntrade bussen för avfärd
mot Jokkmokksbasen mötte åter
aktivisterna seminariedeltagarna
vars talesperson upprepade förmiddagens konstaterande att vi
arbetar också för fred. Då svarade
aktivisterna att de tyckte det var
utmärkt och ville inleda en dialog
om hur vi kan nå detta mål tillsammans. Svaret blev: ”Vi kommer gärna om ni bjuder in!” Detta
har vi i fredsrörelsen nu gjort.
KFF Hälsingland och FMKK har
bjudit in seminariedeltagarna till
seminarium och paneldebatt 2
juni, på Kulturcentrum Ebeneser
i Luleå.
Vi uppmanar den svenska
regeringen att tillsammans med
oss verka för fred i enlighet med
FN-stadgan och kunskaper i
konstruktiv konflikthantering.
Vi vill inte ha krig med Ryssland
och inte med någon annan heller. Vi vill ha fredlig utveckling
gemensamt med andra.
Karin Utas Carlsson
och My Leffler
Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft och
kärnvapen

Paneldebatt: Arbetar vi för fred?
Plats: Kulturcentrum Ebeneser, Luleå
Tid: 2 juni, 10 - 14.30
En gigantisk flygövning, ACE 17, som täcker cirka en tredjedel av
Sveriges luftrum, samt stora delar av norra Finland och norra Norge,
genomförs i slutet av maj och början av juni (v.22-23). Därför bjuder
KFF, FMKK, samt Sveriges Fredsråd in till en innehållsrik vecka (v.22)
i Luleå. Se hela programmet på vår hemsida.
Här vill vi med inspiration av föredrag, film, musik, konst och dikt
under vardagskvällarna, samt ett avslutande heldagsseminarium under
fredagen, få människor att engagera sig och börja samtala om fred.

Kräv minimikrav för att ta På gång
plats i FNs kvinnokommitté

Akademikern och kvinnorättsaktivisten Elahe Amani har själv
arbetat i FN:s kvinnokommitté
och är en av dem som har reagerat skarpt på tillsättningen.
– Att välja in Saudiarabien
som är rankat 141 av 144 på

Gender gap global index 2016
till FN:s kvinnokommitté, är
som att sätta Kina eller Iran på
att avskaffa dödsstraffet i världen. Det är nedslående, säger
hon.
Omröstningen var sluten,
och 47 av 54 länder röstade
för att Saudiarabien skulle
ta en plats i kommissionen.
Detta innebär att åtminstone
några länder inom EU har
röstat för.
Röster har höjts om att den
svenska regeringen ska avslöja
hur de har röstat, men regeringen har vägrat, med hänvisning till utrikessekretess. Detta
har utlöst stark kritik i tidningar
och sociala medier. Den enda
tänkbara anledningen till att
regeringen inte ville avslöja hur

• Paneldebatt: Hur
arbetar vi för fred?
Kulturcentrum Ebeneser i Luleå, 2 juni, kl 10
– 14:30
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I april röstades Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission, en händelse som
väckt stark kritik. Den
saudiarabiska regimen har
gjort sig känd för ett långtgående patriarkalt förtryck
mot den egna befolkningen.
Kommissionens uppgift är
att sätta upp mål för FN:s
globala jämställdhetsarbete och lägga förslag för
hur medlemsländerna ska
kunna nå upp till målen.

• Seminarium: Ett
förbud mot kärnvapen inom räckhåll
– vad säger Sverige
och Finland? Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning. ABF
i Stockholm, 30 maj, kl
18 - 20

FNs generalsekreterare Guterres i samspråk med Saudiarabiens utrikesminister, Adel Ahmed Al-Jubeir.

den röstat, var att den hade
röstat ja.
Utrikesminister Margot Wallström säger som svar på kritiken
att systemet med valhemlighet i
FN är nödvändigt för att små
stater ska kunna rösta utan att
möta repressalier från mäktigare
stater.
Bitte Hammargren, Mellanösternkännare på utrikespolitiska institutet gästade
Nordegren och Epstein i P1 i
onsdags. Nog vore det rimligt,
tyckte hon, att kräva att ett
land uppfyller vissa minimikrav
för att kvalificera sig för inval i
kvinnokommissionen. FN-sys-

temet är dysfunktionellt i dessa
tillsättningssammanhang. Ett
minimikrav skulle vara att kvinnor är fullvärdiga medborgare i
ett kandidatland, vilket inte är
fallet i Saudiarabien där kvinnor
måste ha en manlig förmyndare över sig. De är fullkomligt
rättslösa, till exempel när det
gäller våld utövad mot dem. Att
arbeta för att FN ställer vissa
minimikrav på jämställdhet när
länder ska väljas till den viktiga
uppgiften att främja kvinnors
ställning i världen, det vore en
värdig uppgift för vår feministiska utrikesminister.
Ianthe Holmberg

Färdig från tryckeriet!
Sverige militariseras från neutralitet till krigsinsatser. Skriften finns att beställa från Kvinnor för Freds kansli.
Som neutralt land verkade Sverige mot kärnvapen, för nedrustning, för stärkande av FN och stöd till fattiga länder. Idag
profilerar sig Sverige som aktiv partner till kärnvapenalliansen
Nato. Vi upplåter vårt territorium för internationella militära
övningar och tester av vapen. Vi säljer vapen till diktaturer.
Denna utveckling måste stoppas om vi vill verka för fredliga
och varaktiga lösningar på konflikter. Försvaret kan inte tilllåtas förstöra vår miljö – inte minst gäller det sjöar och hav.
Sveriges säkerhet är ett riksintresse men det är också i högsta
grad vår miljö och tillgång på rent vatten.

• Stormöte för
kampanjen Stoppa
Aurora. Viktoriahuset
i Göteborg, 17 juni, kl
10 - 17
• Paneldebatt i Almedalen: Militärövningar – hot eller
säkerhet? Syregården,
Södra Kyrkogatan 6, 5 juli,
kl 14 – 14:55
• Festivalen Urkult,
KFF kommer finnas på
plats i sommar på Solidaritetstorget, 3-5 augusti
• Hiroshimadagen 6
augusti: Varje år arrangerar KFF tillfällen för att
minnas offren i Hiroshima
och Nagasaki. Håll koll på
vår hemsida efter mer
information
• Internationell
f re d s f e s t i v a l N o
more war. 17-20 augusti, på Gotland. Läs mer
på https://no-more-war.
confetti.events/
• Världens längsta
bokbord: KFF Stockholm kommer stå vid
ett av de 600 borden på
Drottninggatan i Stockholm, 20 augusti

Kvinnor för fred
• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i flera stora internationella fredsmarscher och kvinnokonferenser
• Arrangerar och deltar i demonstrationer.
• Håller i internationella kvinnoprojekt för fred och demokratisering i Israel/Palestina, Irakiska
Kurdistan och Västsahara.
• Samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna och Schweiz.
• Arbetar aktivt för FN:s resolution 1325 – för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfliktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Säger ja till en vapenfri värld
Säger ja till provstopp och nej till kärnvapen
Säger ja till demokrati och fred
Säger ja till omställning av militär verksamhet till civil

www.kvinnorforfred.se
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Byt kvotering
Nedanstående är huvuddelen av ett kapitel i ett outgivet bokmanus av Roland von Malmborg,
”Profetinnan. Om medkännande, helhet och lagom”

Bild: Headster/Creative Commons

Profetinnan satt med sin följeslagare, sångaren, i källans dal,
dit traktens folk kommit för att
lyssna.
En kvinna önskade: ”Tala om
kvinnans och mannens ställning
i samhället.”
Sångaren sa med stark stämma:
edan det kvinnliga geniet
vårdade barn
– som han kallade hans –
och senare, både sin egen
åldrande mor och far – och varje
mans...
– så skaffade han de mansvärderade ’meriter’ som getts dominans,
– men som sej långt bort ifrån
det levande livet befanns.

”M

Han hade tid, att med självvalda brödra-eliter,
– med samma svaga sinne för
social dimension –
fastställa regler, om vilka meriter
som ska gälla för patriarkatets
makt-succession.
Männen valde insyns-skyddande språk och riter.
Och beslöt hur, och av vem,
makt och vetenskap fick bedrivas,
– och inom vilken ram de fick
kritiseras, och om vad, och hur,
man fick kivas.
Männen fastställde vad som var
vetenskap,
– exempelvis ekonomins religion.
De sitter fjärran bort, dessa
brödraskap,
från kvinnovardagens region.
Kvinnor, som likt samariter,
ständigt sliter,
ses av dessa män ofta som av
dem försörjda, ’tärande’ rentav
’parasiter’.

Maktmannen hörs nu – i
brödrakör, indignerad –
säga att ingen ‘omeriterad’,
– underförstått: kvinna, ska bli
uppkvoterad.
Förlåt om jag gör nån generad:
hans position – så glorifierad
–
har alltid varit dolt tuppkvoterad.”
En dag kommer frihet råda,
för varje kvinna och man
Därefter tog profetinnan över:
”Kvinnorna är halva Världen
och bär upp halva himlen, och
ska ha halva makten.
Inte förrän männen erkänner kvinnlighetens hälft av det
gudomliga,
kommer kvinnan få sin rättmätiga plats på Jorden.
Kvinnorna behöver befrias,
men också männen behöver
befrias.
Se upp, att inte kvinnorna låter
befria sej inom männens förkvävande ramar.
Då får vi ett fördubblat manssamhälle, där vi behöver ett
halverat.
Kvinnorna utför det mesta
arbetet i världen därtill det
viktigaste:
knyter känsloband och förädlar
nästa generation.

L

åter vi kvinnan avsnöras
från de viktiga besluten?
Låter vi mannen avsnöras från
den viktiga kärleken, medkännandet?
När mannen gör kvinnan fattig, gör han sej själv fattigare.

Själen är varken bunden till,
eller av, något kön.
De egenskaper – goda liksom
dåliga –
som vi brukar kalla manliga
eller kvinnliga,
– de innehas, som frön, av
alla.
En framtidsdag kommer
frihet råda, för varje man och
kvinna,
att själva finna
vilka egenskaper de vill vårda
eller vinna.

D

en dag, då även männen – lika mycket
– burit barnen tätt
till sina bröst,
matat, kramat sina barn och
sjungit dem till tröst,
gråtit deras tårar,
skrattat deras glädje, med
dem upplevt vilda, vackra
vårar,
vandrat, med dem, genom
livets under-fyllda vidder,
lyssnat lyhört, samman med
dem, på Jordens, livets, himlens
röst ...

Huset ”Soluppgång”
Sångaren återkom, i toner:

”D

et fanns ett hus,
i stadssmutsigt
larm,
som kallades ’Soluppgång’.
Ett namn som dolde förnedring och skam
som blev till en bitter sång.
Varje kvinna som blev fången
där,
gavs av tidsandan inget val:
Sen hon en gång svikits av en
man,
blev hon utstött dit, av förtal.

Dess törnemurar har rivits
nu,
– genom tårar, mod och strid.
Men grunden, roten, hotar
kvar,
än i denna karga tid.
Ty, för evigt vinns aldrig friheten,
– varje tid måste vinna den
igen!
Ty kedjorna stöps om, som
av tenn,
av idel styrande män.
Den kvinna jag vill hedra
mest,
odlar världens glesbygdsland.
Förringad, förmyndad, av
stadsfolk och män,
som äter ur hennes hand.
Ge mannen mera känslighet,
ge kvinnan rörlighet.
Låt båda vårda hem, barn och
jobb,
med varm styrka och ödmjukhet.
Låt egenskaper få delas fritt,
systrar, bröder, kvinnor och
män!
Och ha tålamod med en växande vän,
så det möjliga ej täpps igen.
En dag ska alla lika fria stå,
med sitt hjärta fyllt av sång.
För både man och kvinna, då,
gryr en verklig soluppgång.”
(Melodi: House of the Rising
Sun)

Roland von Malmborg

Den dagen, kommer alla
människor att vända sej,
med vämjelse, mot hyllandet
av konkurrensen,
– dess utslagning, kulturfientlighet, penning-materialism
och ojämlikhets-främjande
intrig.
Den dagen kommer alla
mänskor vända sej mot penningvåldets väg, mot vapnen
och mot varje krig.
Vända sig mot varje önskan om, eller hyllande, av
de egna barnens ’ärorika
hjältedöd’,
som ju tragiskt, oftast föregås av förnedringen att själva
beröva
andras barn en älskad fader,
eller deras trygghet, hem och
bröd.

D

en framtidsdagen,
kommer alla föga
att förhäva det egna,
enögt vilsna jaget,

Bild: Umo

De som vårdar, betraktas som
destruktivt tärande,
medan män som roffar, kallas
produktivt närande,

– utav denna märkliga manliga
’kompotens’
som gör att kvinnan nedvärderas, i praktiken
på osynliga bålen bränns.

och ej se ömsinthet, och omsorg, som en svaghet.
Den dagen kommer alla mänskor mycket mindre möta mildhet
med förakt,
och mycket mindre lockas till
förvuxen lek med penningar och
makt.
Den dagen kommer alla börja
sätta varenda mänskas rätt i
högsätet,
istället för att, självförmätet,
dyrka marknads-slumpens
girig-grymma tärning.
Den dagen kommer envar,
mycket mindre i sin gärning,
illa klämma eller hämma andra.
Den dagen kommer var och en
att mera lyhört vandra.
Den dagen kommer också
mannen – även inifrån sitt eget
hjärta –
höra barnets – liksom kvinnans
– berikande stämma.

