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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

Planera för fred!
mar, har tagits in av tidningar 
runtom i landet. Lokalgruppen 
i Kiruna blev under hösten in-
tervjuade av SVT:s Agenda och 
i Almedalen fanns KFF på plats 
för att ifrågasätta politiker och 
Försvarsmakten. Vårt semina-
rium där hette Militärövningar 
– hot eller säkerhet?. 

Opinion mot Aurora 17
Kvinnor för Fred har aktivt ar-
betat med att skapa opinion mot 
militärövningen Aurora 17 som 
ägde rum under tre veckor i sep-
tember. Ett informationsmöte 
arrangerades av lokalföreningen 
i Lund. KFF Väst satte upp ett 
fredstält i Brunnsparken, med 
information, talare och musik 
i samarbete med Fredsam. I 
Stockholm hölls två manifes-
tationer, en i maj och en i sep-
tember. Två KFF-medlemmar 
Ingela Mårtensson och Lena 
Steinholtz Ekecrantz deltog även 
i en fredsövning ”Scenariot” på 
Åland, samtidigt som Aurora 
17 pågick. 

4 mars välkomnade KFF Väst 
oss till de fi na lokalerna i Vikto-
riahuset, Göteborg. Ett tjugotal 
medlemmar trä! ades för KFF:s
årsmöte och mötesordförande 
Ianthe Holmberg öppnade mö-
tet. Efter en genomgång av verk-
samhetsberättelsen 2017, var 
vi alla överens om hur mycket 
KFF har åstadkommit under det 
gångna året. Representanter till 
Samla valdes och många känner 
vi igen från föregående år, men 
nu med ett par nya tillskott.

Välkomna till seminariet ”ICAN efter Nobelpriset” 
Arrangör Kvinnor för Fred och IKFF. 

Med en representant från 
norska Nei till Atomvåpen.   
12/4, kl 18, ABF Stockholm  

Med stöd från MUCF arrange-
rade vi i samarbete med teateren-
semblen Gigafon en teaterturné 
på Gotland och i Göteborg, 
med pjäsen Vi skulle ha spelat 
Lysistrate, skriven och regisserad 
av Stina Oscarson. Föreställ-
ningen handlar om kvinnorna 
i fredsrörelsen, en hyllning till 
alla de kvinnor som kämpat för 
fred genom tiderna. Bland annat 
porträtteras KFFs mångåriga 
medlem Maj Britt " eorin som 
ledde den svenska nedrustnings-
kommissionen 1982-91.

Debatt om militarisering
Målet med projektet var att 
väcka debatt om den ökade 
militariseringen och framföra 
en feministisk syn på säkerhets-
politiken. 

Skådespelarna Anja Björck, 
Ellinor Sterner och Angelica Jen-
nesved spelade föreställningen 
på gymnasieskolor, folkhögsko-
lor och även för allmänheten, 

samtidigt som militärövningen 
Aurora 17 pågick i Sverige. 
Platserna och tidpunkten för 
projektet var noga utvalda för 
att påvisa alternativen till krigs- 
och militärövningar. Efter varje 
föreställning hölls en diskussion 
med publiken. Ett exempel var 
från en öppen föreställning på 
Gotland, där tre unga kvinnor 
berättade om sin frustration 
över att de inte hade hört talas 
om många av kvinnorna som 
porträtterades i pjäsen. ”Vi ska 
gå till vår rektor nu, vi vill ha 
mer kvinnlig representation på 
vår skola!”. 

KFF har också publicerat 
två skrifter under året: Sverige 
militariseras – från neutralitet 
till krigsinsatser och Sverige, 
Nato och EU. Här fi nns infor-
mation om det ökade antalet 
militärövningar i Sverige, EU:s 
militära samarbete PESCO och 
hur militärens övningar påverkar 
svensk miljö. Debattartiklar och 
insändare om Sveriges militarise-
ring, skrivna av KFF:s medlem-

År 2017 präglades framförallt av motståndet mot 
militärövningen Aurora 17 som pågick i Sverige 
under september, där Sverige övade värdlands-
stödet. Detta engagerade många av våra med-
lemmar ute i landet. På årsmötet i Göteborg träf-
fades vi återigen och diskuterade året som gått 
och våra fredsplaner för 2018. Här kan ni läsa om 
några av de större aktiviteterna KFF arbetat med 
under 2017 och vad vi planerar inför i år. 

Efter en god lunch och många 
samtal, satte vi oss återigen vid 
mötesbordet och seminariet Mi-
litärens påverkan på miljön, drog 
igång. Inbjudna talare var Aktion 
Rädda Vättern, Skärgårdsuppro-
pet och KFF:s medlemmar Gun-
Britt Mäkitalo, Kiruna och My 
Le#  er, Hudiksvall. Ett mycket 
intressant seminarium om hur 
militären påverkar den svenska 
miljön, i Vättern, Göteborgs 
skärgård och i norra Sverige. En 
artikel från seminariet kommer i 
KFF:s nästa temanummer. 

Har ännu inte skrivit på
I juli 2017 röstade Sverige ja 
till FN:s kärnvapenkonvention, 
men har ännu inte skrivit på 
konventionen. I KFF:s verksam-
hetsplan för 2018, går det att 
läsa ”under året kommer framför 

allt kampen för att Sverige ska 
underteckna FN:s konvention 
om förbud mot kärnvapen att 
vara tongivande”. Är du intresse-
rad av att engagera dig i kampen 
tillsammans med oss? Hör av 
dig till oss på kansliet eller en 
lokalgrupp nära dig!

Anna Andersson

Föreställningen är en hyllning 
till alla de kvinnor som käm-
pat för fred.
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Ingela Mårtensson (KFF) 
ställer en fråga till ÖB Micael 
Bydén i Almedalen.
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Alla årsmöteshandlingar fi nns 
att läsa på vår hemsida.
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My Leffl er, KFF Hälsingland 
överlämnar uppropet Inga 
kärnvapen på svensk mark 
– med 4168 underskrifter, till 
Utrikesdepartementet.

Foto: Benita Eklund 



Tystnadskultur
Nu har 65 grupper 

inom Metoo rörel-
sen gått samman 
o c h  f o r m u l e r a t 

7punkter för att få slut på sexu-
ella övergrepp och trakasserier. 
Så kan det utvecklas när man går 
samman och tystnadskulturen 
överges. Dags för fredsrörelsen 
att utveckla sitt Metoo och 
avslöja den tystnadskultur som 
råder när det gäller vår säker-
hetspolitik.

 Vi kvinnor i fredsrörelsen har 
fått nog! 

Vi måste tala om hur vi ser på 
säkerhetspolitiken.

Säkerhet kan inte garanteras 
med enbart militära medel i ett 
högteknologiskt samhälle. Det 
är alltför sårbart. Nu kräver för-
svaret stora investeringar i krigs-
materiel. Ett års militära utgifter 
i världen skulle räcka till 700 år 
av FN:s reguljära verksamhet 
för att skapa en bättre värld för 
jordens befolkning. Mat rent 
vatten, sanitet, utbildning, häl-
sovård och sjukvård. Arbete för 
att förhindra att fl ickor utsätts 
för könsstympning, blir bort-
gifta mot sin vilja och tvings föda 
barn när de själva är barn. Kort 
sagt FN:s 2030 mål. 

I Sverige ser vi en förfärande 
utveckling inom sjukvården där 
gamla multisjuka människor 
tvingas leva ensamma med korta 
kontakter med många olika 
vårdgivare istället för ett värdigt 
omhändertagande. Skolan är ett 
annat exempel där det är brist 
på kunniga medarbetare som 
sparats bort.

Nu föreslås våra militära utgif-
ter öka till 2 procent av BNP för 
att vi skall upprusta till den nivå 
som EU / och Nato/ bestämmer. 
Varför? För att försvara vårt lands 
gränser mot främmande anfall? 
Nej, för att delta i stormakter-
nas uppgörelser ute i världen. 
Det fi nns en allmän insikt om 
att upprustning bara leder till 
ytterligare upprustning på alla 
sidor. Därmed ökar riskerna för 
säkerheten- Ändå låter vi oss 
luras med i spiralen. De senaste 
åren har det upprepats när t.ex 
Syrienkonfl ikten analyserats  att 
det inte fi nns militära lösningar 
på konfl ikter. Men ändå skall vi 
rusta upp! När vi kräver svar på 
våra frågor får vi till svar: Detta 
skall ni inte lägga er i! Det mi-
litära försvaret är ett riksintresse 
som är överordnat övriga riks-
intressen som miljö t.ex. När 
vi framfört för miljöministern 
vanvettet i att militära övningar 
sker i Vättern som är en unik 
dricksvattentäkt för Mellansve-
rige och snart behöver tas i bruk 
för Stockholmregionen hänvisar 
hon till pågående utredning 
medan bomber fortsätter falla i 
Vätterns vatten.

Det militära försvaret är första 
riksintresse, försvaret är reger-

ingsfråga. Ingen insyn. Vad stort 
sker sker tyst. 

Snö mörker och kyla, Statens 
o! entliga utredning 2004 om 
hur svenskt territorium skulle 
kunna användas för interna-
tionella övningar och test av 
krigsmaterial sågs som en god 
a! ärsidé och antogs av en so-
cialdemokratisk regering på 
prov och permanentades av 
en borgerlig regering 2008. 
Besluten togs utan hänsyn till 
Samernas riksförbunds invänd-
ningar och utan riksdagsdebatt. 
Snö, mörker kyla och Tystnad. 
Utan att vara tillfrågade och 
utan att förslaget gick ut på 
remissomgång ingav bl.a. IKFF 
och Kvinnor för fred spontant 
protestskrivelser, där bl.a hotet 
mot alliansfriheten och vår 
200åriga fred,. miljöförstöringen 
och bristen på demokratisk öp-
pen process  framfördes. Dessa 
skrivelser bemöttes med full-
ständig tystnad. Sedan dess har 
fl era Natoövningar genomförts 
i Vidselområdet i Norrbotten, 
ett område stort som Belgien. 
Dessutom har Storbritannien 
och USA haft egna övningar 
där. Vättern används redan och 
Göteborgs södra skärgård förbe-
reds för internationella övningar. 
Genom värdlandsavtalet som 
riksdagen fattade beslut om 25 
maj 2016 har stora militära öv-
ningar underlättats och genom-
förts fl era gånger årligen Med de 
små stegens politik har Sverige 
alltmer närmat sig Nato – utan 
att fråga folket. Detta har lett 
till att Sverige upplevs som långt 
från alliansfritt och dessutom 
kommit att av Ryssland upp-
fattas som en del av hotet från 
Nato. Det minskar vår säkerhet 
tvärt emot vad Natoanhängarna 
påstår. Människor känner sig 
maktlösa när beslut fattas utan 
insyn och utan hänsyn till vår 
fredliga tradition. Säkerhet är 
mycket mer än militär styrka.  

ICAN " e Internationell Cam-
paign to Abolish  Nuclear Wea-
pons, det humanitära initiativet, 
fi ck Nobels Fredspris 2017 för att 
ha lyckats förmå FN:s general-
församling att fatta beslut om ett 
avtal för förbud mot kärnvapen. 
Sverige var ett av 122 länder som 
deltog i utarbetandet och röstade 
för avtalet. Kärnvapenländerna 
och Natoländerna var emot. Trots 
att Sverige deltog i utarbetandet 
och röstat för följer inte reger-
ingen upp med att skriva under 
det och föra det till riksdagen 
för ratifi cering utan överlämnar 
det till en enmansutredare för 
att utreda ”konsekvenser.” Hur 
kan vårt undertecknande  på-
verka våra relationer till andra 
länder (läs USA och EU)?. Det 
behövs ratifi cering av 50 länder 
för att konventionen skall gälla 
som internationell lag och ingå i 
folkrätten. Sveriges ja behövs!

Foto: Alec Perkins (is.gd/AO
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Vi i fredsrörelsen tystas allt-
jämt. ”Varför är ni här?” frågade 
en representant för krigsmakten 
vid en hearing i Göteborg då 
frågan om begäran om utökat 
antal skjutdagar i Göteborgs 
södra skärgård behandlades. 
”Beslut fattas i demokratisk 
ordning i riksdagen! Detta be-
höver inte ni befatta er med!” 
Men det är ju det som inte sker! 
”Det har aldrig varit en sådan 
partipiska tidigare som i frågan 
om värdlandsavtalet” vittnade en 
riksdagsledamot.

Vi inom fredsrörelsen har 
fått nog! 

Det är inte försvar av vårt land 
det handlar om. Det är krigs-

industrin som skall försvaras. 
Mäktiga ekonomiska intressen 
styr. Utveckling och test av nya 
förfärligare vapen ger pengar 
makt och infl ytande. Militära 
insatser löser inte konfl ikter-De 
orsakar förstörelse, förödelse, 
kaos, hat och hämnd. De medför 
våld mot kvinnor och civilbe-
folkning, orsakar fl yktingström-
mar som idag uppgår till 65 
miljoner. 

Vi kan diskutera sju punkter 
inom fredsrörelsen för att lämna 
tystnadskulturen bakom oss.

Fred är vägen.
Fred stavas tillit
Föreställ dig en fredlig värld 

där man löser konfl ikter utan 
våld.

Tillit skapas med samtal, möte 
och dialog. Lära hur den andre 
tänker

Lyssna på oberoende freds-
forskare

Ta del av kunskaper om 
mänskligt beteende, kritiskt 
tänkande och manipulation

Bli medveten om det re-
pressiva nätverk som hindrar 
publicering när jag ifrågasätter 
krigskulturen och talar för en 
fredskultur.

10 mars 2018
  Anna-Lisa Björneberg           

Karin Utas Carlsson
Kvinnor för fred 

Bild tagen på Womens March i New York 2018.



Östersjön – fredens hav?Östersjön – fredens hav?
Östersjön �– fredens hav? Det var rubriken till seminariet 
den 20 mars på ABF i Stockholm. Gäst var Ulla Klötzer, 
Kvinnor för Fred och Kvinnor mot Atomkraft i Finland och 
Kirsti Kolthoff aktiv i den tre år gamla föreningen Öster-
sjöfred- Women s Baltic Peacebuilding Initiative och IKFF 
Uppsala. Ett fyrtiotal åhörare lyssnade, Benita Eklund, 
redaktör för Kvinnor för Fred och chefredaktör för Syre 
ledde genom kvällen. 

Seminariet förtydligade Öster-
sjöuppropet som de fi nska freds- 
och miljövännerna Ulla Klötzer 
och Lea Launokari startade i 
årets början, Upprop för Öster-
sjön, ett fredens hav. Fred mellan 
folken och skydd för naturen. 

Sambandet mellan fred och 
miljö är påtagligt. Det största 
miljöhotet är vapen, de gamla 
som vilar på havets botten sedan 
första och andra världskriget, 
pekar uppropet på, ”de uppskat-
tas uppgå till fl era hundratusen 
ton”. De nya miljö- och freds-
hoten är den snabbt växande 
militära verksamheten där även 
atomvapen ingår. Atomkraftverk 
och andra nukleära industri-
anläggningar belastar ständigt 
land, luft och hav och utgör en 
stor fara i militära stressituatio-
ner, poängterar uppropet. 

Allt större Natonärvaro
Med Power-point bilder visade 
Ulla hur det ökande antalet av 
militära övningar i norra delen 
av Sverige går hand i hand med 
en allt större Nato-närvaro i 
andra europeiska Natoländer i 
östra och sydöstra Europa. 

Militära övningar i Polen, 
Rumänien, Bulgarien och de 
baltiska länderna (sedan 2014) 
är talrika, alltid i samverkan 
med militär från fl era länder. 
Natos snabbinsatsstyrka ARRC 
(Allied Rapid Reaction Corps) 
övade i november 2015 för första 
gången i de baltiska länderna. På 
Natos toppkonferens i Warszawa 
2016 beslutades att Nato mili-
tära närvaro i öst skulle utökas: 
fyra bataljoner med cirka 1000 

militärer per land har utplace-
rats i Estland, Lettland, Litauen 
och Polen. Dessutom har Nato 
grundat ett missilförsvarssystem 
i Polen och Rumänien. 

I februari 2017 invigdes i 
polska !aga" – en kommun på 
halva vägen mellan tyska Berlin 
och Wroc#aw i Polen – den 
första amerikanska permanenta 
militärbasen i Östeuropa sedan 
murens fall. 

Sverige är indraget i den Nato-
militära utvecklingen, inte minst 
sedan värdlandsavtalet (maj 
2016) och Aurora i september 
2017, den största krigsövningen 
i Sverige sedan kalla kriget. Om 
Sverige håller fast vid denna 
kurs inleds ett helt nytt spel i 
Östersjöområdet, menar Stefan 
Hedlund, professor i öststats-
forskning vid Uppsala universi-
tet som Ulla citerade.  

Rysslands reaktion
Hur reagerar Ryssland mot denna 
utveckling? Ryssland genomför 
en årlig huvudkrigsövning, Za-
pad (”Väst”). Dessutom anordnas 
Zapad tillsammans med Vitryss-
land, en militär övning som äger 
rum vart $ ärde år i västra delen av 
Ryssland (2009, 2013, 2017). 

Hur många stridskrafter det är 
som medverkar är osäkert enligt 
Ulla, 3 000 eller 100 000? I juli 
2017 genomförde Ryssland en 
gemensam krigsövning med 
Kina i Östersjön. 

– Ryssland har även hållit fl era 
omfattande ”snabbövningar” vid 
Natos östgräns med kort varning 
eller helt utan varning, berättar 
Ulla. Hon citerar tyske Frank-

Walter Steinmeier (SPD) som 
på den tiden var utrikesminister 
(2013-17): ”Vad vi inte bör göra 
nu är att infl ammera situationen 
med stort vapenskrammel och 
högljudda stridsrop. Den som 
tror att symboliska pansarvagns-
parader vid militäralliansens 
östgräns skulle medföra mera 
säkerhet har fel. Historien har vi-
sat att dialog och samarbete har 
utgjort avgörande element för en 
lyckad avskräckningspolitik.” 

Steinmeier är i dag Tysklands 
förbundspresident. 

Kvinnor skapar fred
Kirsti Koltho%  betonade kvin-
nors förmåga till att skapa fred. 
Hon påminde historiskt om 
Haag konferensen 1915, i början 
av första världskriget då över 
1000 kvinnor samlades och 
protesterade ”mot krigets van-
sinne och ohygglighet” då IKFF 
bildades. Det och Deklarationen 
och Handlingsplanen från FN:s
$ ärde kvinnokonferens i Peking 
1995 stödjer sig hon och fören-
ingen Östersjöfred på. Främja 
kvinnors bidrag för att gynna en 
fredskultur har FNs UNESCO 
en handlingsplan för. 

Med dialog, utbildning och 
kultur vill Östersjöfred under-
lätta för fl ickor och kvinnor att 
ta fredsfrämjande initiativ till 
exempel inom ramen av vänorts-
samarbeten. Jämställdhet och 
kvinnors ökade deltagande är 
avgörande för fred. 

– Men det är få kvinnor som 
fi nns i beslutande ställning, säger 
Kirsti som ser på nära håll hur 
slutförvaret av kärnkraftsavfal-
let i hennes kommun hanteras. 
– Man spränger bort urberget, 
bävningarna påverkar mark och 
vatten ja, hela Östersjöområdet. 
Trots att miljödomstolen har 
underkänt föreslagen metod 
fortsätter SKB (Svensk Kärn-
bränslehantering AB) som om 
ingenting har hänt. Det demo-

kratiska underskottet med för få 
kvinnor är relativt lågt i Sverige 
och Finland. 

– De baltiska länderna, inte 
minst kvinnorna vill få stöd, 
därför är en förening som Öst-
ersjöfred bra med sitt nätverkbil-
dande, anser Kirsti och fortsätter, 
Nato-frågan är oerhört känslig. 
Nato uppfattas ju som en räd-
dande ängel i dessa länder. Den 
ryska minoritetsbefolkningen 
har mindre status och mindre 
att säga till. Vi måste lyssna, vi 
kan inte bara säga hur det ska 
gå till, sammanfattar Kirsti. Vi 
måste kräva ekonomiska resurser 
i statsbudgeten för grannsamar-
bete (Sverige-Ryssland), samar-
bete för underlag för våra projekt 

behövs. Och: fredsrörelsen kan 
inte existera utan miljörörelsen!                    

Östersjöuppropet kommer 
i grevens tid och vänder sig 
till gräsrötterna – freds- och 
miljöföreningarna som ombeds 
att underteckna liksom enstaka 
personer att engagera sig.  De-
batt måste skapas om de mili-
tära hoten i Östersjöområdet, 
betonar uppropet. Avsikten är 
att engagera politiker, fredsin-
stitut, fredsforskare, konstnärer, 
kända personligheter, medbor-
garorganisationer och socialt 
engagerade medborgare i hela 
Östersjöområdet att delta i pro-
jektet. Östersjön ska omvandlas 
till ett Fredens hav.

Susanne Gerstenberg

Soluppgång över Östersjön.
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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

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 fl era 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 konfl iktförebyg-
gande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfl iktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.

Nästa Samlamöte 
16 april, Solidaritetshuset Stockholm

Svensk vapenexport till länder i krig
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För sju år sedan gav riksda-
gen regeringen i uppdrag 
att utarbeta en ny vapen-

exportlag, som skulle skärpa 
reglerna för export till icke-de-
mokratiska stater. 28 februari 
tog riksdagen beslut om en ny 
vapenexportlag, som knappast 
innebär någon skärpning och 
inte något absolut förbud att 
sälja vapen till diktaturer.

Några dagar innan beslutet i 
riksdagen kommer besked om 
att Saab är på väg att öppna en 
fabrik för tillverkning av radar-
system i Förenade Arabemiraten. 
Verksamheten kommer att ha 
både civil och militär karaktär. 

Under 2016 beviljades svenska 
företag exporttillstånd på 10,6 
miljarder kronor till Förenade 
Arabemiraten.

Saudiarabien leder en koali-
tion av stater som sedan i mars 
2015 har genomfört förödande 
flygbombningar i Jemen. I 
koalitionen ingår Förenade Ara-
bemiraten, Bahrain, Kuwait, 
Jordanien, Marocko, Qatar, 
Senegal och Sudan. Förra året 
exporterade Sverige krigsma-
teriel till Förenade Arabemi-
raten för 149 miljoner kronor 
(mnkr), Jordanien (9 mnkr), 
Saudiarabien (7 mnkr), Qatar 
(6 mnkr), och Bahrain (0,1 
mnkr). Svenska vapen bidrar 

till ett enormt lidande för be-
folkningen i Jemen.

Norge beslöt i slutet av förra 
året att stoppa all export av 
vapen och ammunition till 
Förenade Arabemiraten med 
anledning av landets krigföring 
i Jemen. Det borde också Sverige 
göra men även till länder som 
deltar i kriget i Jemen.

En feministisk utrikespolitik kan 
inte medge vapenexport till dikta-
turer som förtrycker sin befolkning 
och inte minst dess kvinnor.

Kvinnor för freds årsmöte 
2018, i Göteborg 4 mars står 
bakom denna skrivelse.

Ingela Mårtensson

”Bibbis insatser för fred på 
kvinnors villkor ska fortsätta”

Bibbi Steinertz, Stockholm, 
har avlidit vid 92 års ålder.  
Närmast anhöriga är tre 
barn med familjer.

En stark kvinnoröst för fred har 
tystnat. Bibbi var en av initia-
tivtagarna till Kvinnokamp för 
fred, senare Kvinnor för fred 
(KFF). Hennes orubbliga tro 
på att en värld i fred utan kärn-
vapen var möjlig och hennes 

stöd till kvinnor i fl era länder 
genomsyrade arbetet inom KFF. 
Förebilder var bl a Fredrika Bre-
mer, Barbro Alving, Alva Myrdal 
och Inga ! orsson. 

Bibbi föddes i Skåne och växte 
upp med mor, syster och två brö-
der. Fadern dog när Bibbi var tre 
år. Hennes yrkesverksamma liv 
som journalist började på Syd-
svenska Dagbladet och fortsatte 
på Svenska Dagbladet, först i 
Malmö och senare i Stockholm. 
Längst var hon verksam som jour-
nalist på Sveriges Radio. Därifrån 
pensionerades hon 1992.

Decennier av fredsarbete
Under flera decenniers freds-
arbete deltog hon i otaliga ak-
tiviteter på gator och torg – 8 
mars till exempel – och i det 
vardagliga administrativa arbe-
tet. Hon deltog i de fredsmar-
scher som nordiska kvinnor 
genomförde på 80-talet för att 
bygga broar mellan öst och väst 
under kalla kriget. De gick ge-
nom fl era länder i Västeuropa, 
till Sovjetunionen och till USA.  

Internationella kvinnokonferen-
ser var en annan arena för henne 
– 1985 i Nairobi och 1995 i 
Peking. Bibbi inspirerade och 
engagerade yngre kvinnor till 
freds- och kvinnoarbete i Sverige 
och utomlands. Hon var aktiv 
i KFFs stöd för kvinnors rätt 
att driva verksamhet i Halabja, 
irakiska Kurdistan. Hon blev 
KFFs representant som styrel-
semedlem i Operation 1325 
när detta FN-arbete, med fokus 
på genusperspektivet i arbetet 
för fred och säkerhet, startade 
2003. 

Envisheten lever kvar
Bibbis journalistiska kunskaper 
och erfarenheter togs tillvara i 
hög grad inom KFF. Hon var 
redaktör för KFFs tidning under 
många år.

Bibbi Steinertz’ anda av envis-
het för en fredlig värld kommer 
att leva kvar inom KFF. Hennes 
insatser för fred på kvinnors 
villkor ska fortsätta. 

Lena Steinholtz Ekecrantz
Kvinnor för fred

Bibbi var en av initiativta-
garna till Kvinnokamp för fred, 
senare Kvinnor för fred. Här 
talade hon på Sergels Torg på 
internationella kvinnodagen.
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