KVINNOR FÖR FREDS
ÅRSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018

2018

Verksamhetsberättelse 2018
INNEHÅLL

Kvinnor för fred (KFF), som bildades
1978, arbetar för fred på kvinnors
villkor. Föreningen är partipolitiskt
och religiöst obunden.

Organisation ........................................................... 3
Årsmöte 2018 ......................................................... 4

Kvinnor för fred är medlem i många
internationella freds-, kvinno- och
solidaritetsorganisationer och ingår
i ett nätverk med internationella
förgreningar.

Samla ......................................................................... 5

Kvinnor för fred kräver stopp för
kärnvapen och kärnvapenprov,
kämpar mot militär rustning och
vapenspridning, kräver stopp för
vapenproduktion och -export och
kräver en omställning från militär
till civil produktion.

Medlemstidningar ................................................ 11

Kvinnor för fred arbetar för kvinnors
medverkan i konflikthantering,
för mänskliga rättigheter, för ökat
inflytande för FN och OSSE i alla
fredsprocesser och en framtida
fredskultur.
Kvinnor för fred
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Telefon: 08-667 97 27
Bankgiro: 768-6066
E-post: info@kvinnorforfred.se
Facebook:
facebook.com/kvinnorforfred
Twitter: twitter.com/kvinnorforfred

www.kvinnorforfred.se

KFF medlemskap ................................................... 6
Verksamheten 2018 ............................................. 7-10

Lokalgruppernas verksamhet ........................... 12-17
Österlen lokalgrupp ............................................. 12
Kiruna lokalgrupp ................................................. 12
Hälsingland lokalgrupp ...................................... 13
Uppsala lokalgrupp .............................................. 14
Stockholm lokalgrupp ......................................... 15
Göteborg lokalgrupp ........................................... 16
Laholm/Halmstad lokalgrupp .......................... 17
Malmö/Lund lokalgrupp .................................... 18
Slutligen .................................................................... 19

Kvinnor för Fred bildades 1978 och har
sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser.
Initiativet kom bl.a. från föreningen Kvinnokultur som, tillsammans med flera andra
kvinnoorganisationer, inspirerade till den
grundläggande målsättningen att arbeta
för fred på kvinnors villkor. Demokrati och
fred liksom mänskliga rättigheter för alla
var från början en viktig del tillsammans
med en intensiv kamp mot kärnvapen och
kärnkraft, militarism, vapenproduktion och
vapenexport. Denna målsättning utgör
fortfarande grunden för KFF:s arbete som
sker genom opinionsbildning, offentliga
aktioner, information och utbildning. KFF
verkar för kvinnors medverkan vid
konflikthantering och i fredsbevarande
processer, nationella och internationella.
KFF samverkar med andra
fredsorganisationer i Sverige och världen,
och detta arbete fördjupar våra kunskaper
och insikter i de fredssträvanden som pågår. KFF är en partipolitiskt och religiöst
obunden förening och ingår i ett nätverk
med olika internationella förgreningar.
Under 2018 har KFF framför allt arbetat
med opinionsbildning för att Sverige ska
skriva under FN:s konvention om förbud
mot kärnvapen. Det har skett genom
namninsamling, deltagande och
arrangerande av manifestationer. Detta har
engagerat många medlemmar runt om i
landet. Inom projektet Gemensam
säkerhet, som finansieras av bidrag från
FBA, har seminarier genomförts i Stockholm och Tomelilla.

Organisation

Kvinnor för Fred startade som en
ickehierarkisk organisation utan vald
ordförande. Denna modell gäller
fortfarande. Grundstommen är ett antal
självständiga och självstyrande lokala
grupper med gemensam målsättning,
gemensamma stadgar och en
sammanbindande riksorganisation i
Stockholm. Representanter från de olika
lokalgrupperna bildar Samla, en styrgrupp
för hela organisationen.
Medlemsantalet 2018 var ca 460 inberäknat
familjemedlemmar, studerande och stödmedlemmar.
KFF hade 2018 åtta lokalgrupper: Göteborg, Halmstad/Laholm, Skåne/LundMalmö, Hälsingland, Kiruna, Stockholm
och Uppsala. Under året har en ny lokalgrupp bildats i Österlen. KFF har kontaktkvinnor på flera platser i landet: Göteborg,
Halmstad/Laholm, Höör, Kiruna, Lysekil,
Sundsvall, Uppsala, Värnamo, Västerås,
Örebro. Östhammar och Östersund.
Kontaktkvinnornas uppgift är att
informera om organisationen och vara en
länk till riksorganisationens kansli i
Stockholm.
KFF har en kontorslokal i Solidaritetshuset,
Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Anna
Andersson arbetar som administratör och
informatör på KFF:s kontor, hon har
arbetat halvtid hos oss sedan mars 2016.
Medlemmar i Stockholmsgruppen har
också hjälpt till med det löpande
administrativa arbetet. Redaktör för KFF:s
inlagor i Miljömagasinet (MM) respektive
Fria Tidningen under året, har varit Anna
Andersson. Redaktör för temanumren
”Militarismen och miljön” och ”Nordisk
säkerhetspolitik” har varit Benita Eklund.
Flera medlemmar har bidragit med
material.
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Foto: Sylvia Rönn

Edla Lantto, KFF Kiruna och Susanne Gerstenberg, KFF Laholm på årsmötet 2018.

Årsmöte 2018 i Göteborg

Riksårsmötet 2018 hölls söndagen den 4 mars i Göteborg. 18 medlemmar närvarade vid
årsmötet. Mötesordförande var Ianthe Holmberg, sekreterare Anna Andersson och
protokolljusterare Karin Utas Karlsson och Sylvia Rönn.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes efter genomgång.
Revisionsberättelsen godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 170 kr/år och 50 kr för
familjemedlem och 100 kr för stödmedlem. Lokalgrupperna kan lägga till varierande avgifter
för den lokala verksamheten.
Efter årsmötet inbjöds till ett öppet seminarium om militärens påverkan på miljön med inbjudna talare från Aktion Rädda Vättern och Skärgårdsuppropet från Göteborg. Medlemmar
i KFF talade om militärövningarnas påverkan på miljön i
Norrbotten.
Riksorganisationens styrelse, Samla, har haft fem protokollförda sammanträden: 22 januari,
3 mars, 16 april, 14-15 september och 5 november med 9 - 10 deltagare varje gång. De
dominerande frågorna har varit ekonomi, projektplanering, lokalgruppernas verksamhet,
rapporter, medlemskontakter, utskick, medlemsvärvning och planering av kommande
aktiviteter. Mötet i mars ägde rum i Göteborg i samband med årsmötet. I Laholm träffades
Samla för ett tvådagars möte. Utöver mötet hölls en föreläsning vid ett öppet möte med
Agneta Norberg. Övriga möten hölls i Stockholm.
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Samla – Riksorganisationens styrelse 2018
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse, Samla, 2018 valdes:

Gun-Britt Mäkitalo
Kiruna - omval

Edla Lantto
Kiruna - omval

My Leffler
Hälsingland - omval

Ingalill Ek
Uppsala - omval

Merit Aguirre
Uppsala - nyval

Sylvia Rönn, kassör
Stockholm - omval

Ingegerd Municio
Stockholm - omval

Susanne Gerstenberg
Laholm - omval

Lena Angviken
Laholm - omval

Ingela Mårtensson
Göteborg - omval

Anna-Lisa Björneberg
Göteborg - omval

Anne Allard
Kungsör - nyval

Till kassör omvaldes Sylvia Rönn och
till firmatecknare för Kvinnor för Fred,
Riks, omvaldes Sylvia Rönn och Lena
Steinholtz Ekecrantz, var för sig.
KFF Skåne utser egen representant till varje
Samlamöte och erhåller rösträtt.
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Kvinnor för Freds medlemskap i andra organisationer

Kommitén för Västsaharas Kvinnor

Glöm aldrig Pela
och Fadime

Nätverket för kärnvapennedrustning

Sveriges Fredsråd
www.frednu.se

KFF-representanter i andra organisationer och nätverk

Representant: Sylvia Rönn
och Ferah Bozcali

Representant: My Leffler

Representant: Lena Angviken

Kommitén för Västsaharas Kvinnor

Representant: Sylvia Rönn

Sveriges Fredsråd
www.frednu.se

Nätverket för kärnvapennedrustning

Representant: Sara Moser
och My Leffler

Representant: My Leffler
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Folkkampanjen mot kärnkraft och
kärnvapen

Representant: My Leffler

Verksamheten 2018
Ekonomi

Från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) har 604 800 kronor erhållits i
organisationsstöd. Med hjälp av detta bidrag, medlemsavgifter och medlemmars ideella arbete har
KFF under 2018 skött föreningens administration, planerat och genomfört olika aktiviteter och
projekt.
Bidraget från MUCF är grundläggande för att KFF ska kunna finansiera en arbetslokal, anställa en
administratör och ge ut tidningar. Fr o m 2018 har Jämställdhetsmyndigheten tagit över
statsbidraget till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Aktiviteter

Skriv under FN:s kärnvapenförbud!

I Stockholm arrangerades en manifestation den
25 augusti för kärnvapenförbudet. Skånes lokalgrupp har ställt upp en utställning om kärnvapen
på tre bibliotek och universitetet i Lund samt
arrangerat ett möte i Lund om hur vi kan gå
vidare med FN:s kärnvapenförbud. Under året
Fredslyktor i Hiroshima på årsdagen 6 augusti.
har lokalgruppen i Göteborg deltagit i Fredsams
projekt ”Ett kärnvapenfritt Sverige”. Den 24
oktober, FN-dagen, arrangerades Ljusvakor för
förbud mot kärnvapen på ett tiotal orter i Sverige.

Foto: Sylvia Rönn
Gun-Britt Mäkitalo samlar underskrifter till namninsamlingen.
Foto: Sylvia Rönn
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” Kärnvapen räddar inte
några länder.
Kärnvapen försvarar
inget folk.
Kärnvapen säkerställer
ingen fred.
Skriv under. Nu.”
Jea Jonsson, medlem i KFF, insändare i Ystads
Allehanda 19/11-2018.

Foto: Tim Wright/ICAN

Kvinnor för Fred har arbetat för att Sverige ska
skriva under FN:s kärnvapenförbud. Medlemmar
har samlat namnunderskrifter till regeringen och
skickat vykort till statsministern,
utrikesministern och försvarsministern med
uppmaningen att Sverige ska skriva under avtalet.
Ett av seminarierna under rubriken Gemensam
säkerhet handlade om ICAN efter Nobels
fredspris.

Aktiviteter 2018

Foto: Sylvia Rönn

Ulla Klötzer och Agneta Norberg var talare på seminariet ”Cyberwar”.

Gemensam säkerhet

Kvinnor för Fred har fått projektbidrag från Folke Bernadotteakademin för en föreläsningsserie med
temat Gemensam säkerhet. Syftet är att föra en dialog om säkerhetspolitiken utifrån perspektivet om
gemensam säkerhet med forskare, politiker och nordiska fredsaktivister. Fyra seminarier har
arrangerats i Stockholm. Seminarierna har haft rubrikerna
”Östersjön – fredens hav? Samarbete och säkerhet kring Östersjön”, ”ICAN efter Nobels fredspris”,
”Cyberwar – Norden som arena för information och datatrafik – vilken är Natos roll?” Dialogens kraft
för att skapa fred och gemensam säkerhet” och ”Militären rustar upp - är det så vi undviker krig?”

Klimatriksdagen

Flera medlemmar deltog i Klimatriksdagen 4 - 6 maj, KFF
lämnade in en motion till Klimatriksdagen och hade bokbord
med föreningens material.
Kvinnor för Fred var med på Klimatmarschen den 6 maj med
två fina banderoller. Demonstrationen gick till Mynttorget, där
förslagen från Klimatriksdagen överlämnades till riksdagen.

Foton: Sylvia Rönn
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#Fredsmingel18

KFF arrangerade fredsmingel i Almedalen tillsammans med Operation 1325 och Svenska kvinnors
vänsterförbund (SKV), i samarbete med nyhetsmagasinet Syre. Minglet bestod av en
politikerdebatt inför valet och seminarier arrangerade av SCISER, Svenska Afghanistankommittén
och Svenska Freds i Göteborg och KFF.
I Svenska Freds seminarium medverkade Pierre Schori, f d diplomat. KFF:s seminarium tog
upp militärens påverkan på miljön. Robert Hall, miljöaktivist på Gotland och Linnéa Engström,
EU-parlamentariker (MP) medverkade och Ingela Mårtensson var moderator.

Foton: Anna Andersson

Bok- och Biblioteksmässan

KFF hade en monter tillsammans med Fredsam
i Göteborg vid Bok- och Biblioteksmässan och
hade seminarier om svensk vapenexport med
Linda Åkerström och om militarism och miljö
med Valter Mutt. Ingela Mårtensson från KFF
ledde samtalen.
Foton: Anna Andersson
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KFF-medlemmar har deltagit i följande
internationella möten och konferenser:

•

•

•

•
•

Sylvia Rönn deltog i en projektresa, som representant
för KFF, med Operation 1325 till Palestina. Resan ingick
i ett demokratiprojekt och omfattade workshops med
studenter.
Ingela Mårtensson och Sylvia Rönn, samla, deltog i
förberedelsemötet för ickespridningsavtalet (NPT) i
Genève den 23 – 27/4.
Charlotte Lind deltog i Women Cross DMZ, en resa till
Sydkorea med en marsch i den demilitariserade zonen
den 23 – 25/5.
My Leffler deltog i Ship to Gaza.
My Leffler har besökt Trondheim i samband med
protesterna mot Trident Juncture.
Edla Lantto ar varit på Nordisk Folkriksdag i Nejden
utanför Kirkenes i Norge.

KFF ingår i ett internationellt kontaktnät
med freds- och kvinnoorganisationer – bl.a.
Organisationen Amez i irakiska Kurdistan.
KFF har också kontakter med sina
systerorganisationer i Norden, Schweiz och
Holland. Bl a skickar vi våra medlemstidningar till dessa organisationer och erhåller
deras tidningar.
Kontakterna med Global Network against
Weapons and Nuclear Power in Space och
nätverket No to war - No to Nato fortsätter.

Foto: Ingela Mårtensson

•

Internationellt samarbete

Lena Angviken och Ingela Mårtensson deltog i demonstration i Oslo 27/10 i protest mot Natoövningen
Trident Juncture.

KFF i New York

Foto:Anna Andersson

Flaggorna var hissade utanför FN-skrapan i NYC.
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I början av november arrangerade Svenska
FN-förbundet en studieresa till FN-högkvarteret
i New York. Deltagare är företrädare för fjorton
svenska riksorganisationer som alla är
medlemmar i FN-förbundet. En av deltagarna var
Anna Andersson anställd hos KFF. Delegationen
leddes av Svenska FN-förbundets ordförande
Annelie Börjesson och generalsekreterare Petra
Hallebrant.

Kvinnor för Freds medlemstidningar
Kvinnor för Freds tidning i det traditionella formatet utkom under 2018 med två temanummer
- ett i april ”Militarismen och miljön” och ett i december ”Nordisk säkerhetspolitik”.
Tidningens upplaga är 650 exemplar per utgivning. Den distribueras till alla medlemmar och till ett antal
prenumeranter i Sverige och utomlands, samt till ett flertal folkhögskolor, bibliotek och olika
myndighetspersoner.
Tidningen delas ut vid olika seminarier och konferenser. Tidningen skickas också som pliktleverans till
Kungliga Biblioteket, Stockholm och Universitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och
Uppsala.
Verksamhetsbidraget har möjliggjort viss ersättning till översättare och artikelförfattare samt inköp av bildmaterial. Största delen av texterna har dock kommit till på ideell basis. KFF:s tidning utkommer också i en
elektronisk upplaga på KFF:s hemsida.

Hemsidan
www.kvinnorforfred.se
Hemsidan, som förnyades 2013 har
utvecklats kontinuerligt. På
hemsidan kan man följa Kvinnor för
freds löpande aktiviteter. Där finns
också rapporter och medlemstidningar i nedladdningsbara
versioner.
Kvinnor för fred är också aktiva i
sociala medier och finns på Facebook där vi hade 1623 följare och
Twitter där vi hade 364 följare.

Tre avgränsade KFF-inlagor i det partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna Miljömagasinet (MM) har
också getts ut. Årets fjärde KFF-inlaga publicerades i Fria Tidningen. En redaktionsgrupp inom KFF,
sammansatt av medlemmar har arbetat med dessa inlagor. Redaktören har monterat och redigerat inkomna
artiklar, ansvarat för teknisk utformning och bildmaterial samt kontakter med tryckeri och distributör.
De fyra inlagorna i Miljömagasinet/Fria tidningen har ofta innehållit bidrag från KFF-medlemmars
deltagande i nationella och internationella aktiviteter. Några rubriker har varit:
Östersjön – fredens hav? Svensk vapenexport till länder i krig, Skriv på FN:s konvention mot kärnvapen,
Kärnvapenländer rustar i strid mot FN-avtal. Mot militariseringen av Norden, Från Afghanistan till
Nynäshamn.

Övriga skrifter och material

KFF:s folder och tidigare skrifter har spritts vid möten och bokbord. Ett nytryck har gjorts av en av KFF:s
tidigaste skrifter ”Fred är att kämpa för livet”
Artiklar av KFF-medlemmar har tagits in i Göteborgsposten, Hallandsposten och Dagens ETC.
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ÖSTERLEN LOKALGRUPP - KFF:s nystartade lokalgrupp

Värdlandsavtal med Nato, nytt regemente på Gotland, EUs försvarssamarbete Pesco och så kom droppen; den
uteblivna svenska signaturen i FNs konvention om kärnvapenförbud. Sådan var upprinnelsen till att den nya
lokalgruppen Kvinnor För Fred Ystad Österlen.
Trots att det bara har gått kort tid sedan starten, den 1 september, har mycket hänt. Vi kommunicerar i
huvudsak via epost och har 50 namn på utskickslistan och dessutom över 200 medlemmar i gruppen på
Facebook. Dessbättre sker inte aktiviteterna enkom via det digitala; medlemmarna träffas också i verkliga
livet. Förutom den första samlingen då ett 20-tal intresserade slöt upp, har vi haft två arbetsmöten och en
manifestation och inlett ett samarbete med Ystads Fredsgrupp.
Det första mötet resulterade i en fyra meter lång banderoll med texten ”Fredsminister Nu” som Skånes
S-kvinnor poserade framför vid sin fredskonferens. En stor målning med budskapet ”War is over if you
wan´to”, av konstnären Peter Bävman upptog ett helt skyltfönster under veckan då FN-dagen inföll.
Arbetsmöte nummer två resulterade i cirka 100 lappar med fredsbudskap
som på FN-dagen hängdes upp i ett Ginkoträd vid Mariakyrkan i Ystad, allt
inspirerat av Yoko Onos önsketräd på Wanås skulpturpark. Många
personer samlades, marschaller och ljus tändes, information om KFF spreds
och krav höjdes på att Sverige ska skriva under FNs konvention om kärnvapenförbud.

Året avslutades med en glöggträff 9 december, med diskussioner om det
praktiska inför seminariet i januari med KG Hammar.

Foto: Inka Persson

I samband med invigningen av höstens stora evenemang; Österlen Lyser,
höjde medlemmar också sina röster på samma sätt som på FN-dagen.

KIRUNA LOKALGRUPP

Vi var på plats under Almedalsveckan med bokbord,
flyers och seminarier. Hållit ljusvaka på två ställen i Kiruna på FN-dagen med ljus, flyers och för tillfället av oss
Gun-Britt Mäkitalo i samtal med besökare på
nygjord banderoll mot kärnvapen.

Foto: Anna Anderson

Lokalgruppen i Kiruna har samlats 8 gånger under året
2018. Under året har vi varit i Kirkenes, Norge
tillsammans med Finska Fredskämparna för
seminarium ” Konflikt eller samarbeid mellom folkene i
nord ”. Samlat underskrifter till KFF:s namninsamling i
Stockholm och Kiruna och på Gotland, som uppmanar
regeringen att skriva under FN:s resolution för
kärnvapenförbud i världen.

Fredsmingel 18 på Syregården i Almedalen.

Manifesterat i Luleå mot den stora krigsövningen Trident Juncture ”Ja till fred-Nej till Nato”. Tagit del av
föreläsningar av Agneta Norberg och Ulla Klötzer i Stockholm. Haft givande och trevlig visit av journalisten
Kaisa Ytterhaug från Norge. Hon ville ha upplysningar om vårt fredsarbete. Intressant besök gjordes också på
Esrange, Science Centre samt det nya stadshuset i Kiruna. Vår grupp har decimerats betydligt sedan starten
i mitten på 80-talet. Många har gått bort, några har flyttat. Men vi är en om än liten dock en etablerad och
känd förening i staden. Vi som är kvar fortsätter kampen mot krig och kärnvapen, allt efter ork och tid.
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HÄLSINGLAND LOKALGRUPP
Vecka 5, i början av februari, var tre hälsingar på Jokkmokks marknad och delade ut material, samt
informerade om Natos accelererande övningar i Norrbotten.
I samband med internationella kvinnodagen anordnade vi ”Hudiksvalls Fredsdagar” den 8, 9 och 10 mars.
”Sång, dans och spel för fred” (inklusive kurser), danskväll med Delsbo Spelmanslag, workshops, föredrag
med Annika Lillemets och Annika Spalde samt avslutningsvis föreställningen ”Vi skulle också spelat
Lysistrate” av Stina Oscarson.
Under våren har vi fortsatt arbetet med Noidanluokko, motståndshuset i norra Finland, intill det planerade
kärnkraftsbygget i Pyhäjoki.
11 april medverkade en av oss vid en paneldebatt ”Har vi tid med demokrati?” på Högskolan i Gävle.
5 juni, internationella miljödagen, uppmärksammades i Hudiksvall sambandet mellan militärövningar,
krig och miljöförstörelse.
2-4 augusti var vi tillsammans
med Sundsvallsgruppen på
”Urkult”, Norrlands största
musikfestival, i Näsåker.
Där medverkade vi på
Solidaritetstorget med
information om Kvinnor för
Fred och om Folkkampanjen
mot Kärnkraft och
Kärnvapen.
Foto: My Lef
fler

Carl Schlyter medverkade för
vår räkning med en timmes
föredrag om Sveriges vapenexport.

Fredskämpar samlades på Orust till utdelningen av Folkets Fredspris.

Under tre dagar i oktober (Internationella Drönarveckan) informerade vi i Hudiksvall och Ljusdal om
drönare samt visade en film.
11 och 12 november solidariserade vi oss med BB-ockupanterna i Sollefteå. Vi delade fredssånger och spel
med de andra ockupanterna och förbipasserande i sjukhusfoajen och Carl Schlyter och vi påtalade sambandet mellan minskad välfärd (exempelvis indragning av BB och akutsjukvård) och ökande kostnader till
försvaret.
Den 1 december mottog Agneta Norberg mycket
välförtjänt Folkets Fredspris på Orust. Vi var två tillresta
hälsingar som deltog i gratulationerna.
Foto: My Lef
fler

10 december, Mänskliga rättigheters dag, hade vi en tyst
ljusmanifestation i Hudiksvall.

Solidarietet och musik med BB-ockupanterna i Sollefteå.
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UPPSALA LOKALGRUPP
Lokalgruppen i Uppsala har 32 medlemmar varav
drygt tio brukar komma till planeringsmötena som
hålls en gång i månaden. Efter sommaren har vi bytt
möteslokal till Sensus studieförbund, där också IKFF
brukar ha sina möten. Lokalens centrala läge gör det
lättare att bjuda in föreläsare; till novembermötet
kom Jan Larsson från SLMK vilket lockade ett 15-tal
medlemmar.
Under året har vi gjort ett flygblad i med titeln
”Vi måste börja tänka fred” med fokus på militarismens
förödande inverkan på människors livsbetingelser. Där
finns också kontaktuppgifter till vår lokalgrupp.
På Kvinnodagen spelades en välbesökt föreställning
av ”Vi skulle ha spelat Lysistrate” följt av samtal på
Fredens hus.
Under större delen av året, och vid tjänlig väderlek,
har vi vid de så kallade torsdagsmanifestationerna,
som har en lång tradition, ägnat åt att samla namnunderskrifter att stödja ICAN’s upprop för ett globalt
kärnvapenförbud (resulterade i c:a 1 300 underskrifter).
Minnet av Hiroshima hedrades 6 augusti, som varje år,
med välbesökt lyktnedsättning i Fyrisån samtidigt som
Uppsala Fredsensemble spelade på Nybron.

Foto: © Yasseman Tourang

Under Kulturnatten har vi sedan flera år haft en tyst
manifestation på gågatan med ljus och fredsplakat, en
stilla samling som väckte uppmärksamhet bland alla
kulturyttringar.
FN-dagen uppmärksammade vi med en ljusmanifestation på Stora Torget med ljusen på
marken arrangerade i hjärtform.
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Fredens hus samlade i december drygt 50 personer från olika fredsorganisationer med ambitionen
att bilda ”Uppsala fredsnätverk”; stort intresse från
universitetets Freds- och konfliktforskning, kyrkan
och andra fredsorganisationer, KFF slöt upp med ett
10-tal deltagare. Nya möten planeras till 2019 att hitta
formerna för nätverket.

STOCKHOLM LOKALGRUPP

Stockholmsgruppens samordningsgrupp (Samo)
har haft 12 möten under året, då vi har gått igenom
Stockholmsgruppens ekonomi och inkommen
post, planerat kommande verksamhet och utskick.
Årsmötet ägde rum den 25 februari i Solidaritetshuset.
Tillsammans med Solidaritetshuset söktes projektbidrag från Forum Syd för verksamhet i husets
bibliotek, vilket tyvärr inte beviljades.

Vi har haft bokbord där vi spridit KFF:s material vid
Klimatriksdagen i maj, Visor i Vinterviken i juli, vid
Stockholms kulturdagar i augusti och i samband med
de fyra seminarierna.
Året har präglats av arbetet för FN:s kärnvapenförbud. Medlemmar har under hela året samlat namn
för att Sverige ska underteckna kärnvapenförbudet.
Namninsamlingar har skett vid olika evenemang
såsom vid visningen av filmen om Agneta
Norberg, Klimatriksdagen, Järva politikervecka,
Visor i Vinterviken, Hiroshima- och Nagasakidagarna och vid Stadsteaterns föreställning av
Ned med vapnen.

En rundringning till medlemmarna har resulterat i att
fler har lämnat sin e-postadress och fler utskick kan
skickas via mail. Vi har gjort fyra utskick under året
varav ett i december till samtliga KFF-medlemmar i
landet. Vi har haft två medlemsmöten, den 29 maj och den
2 oktober. Vid medlemsmötena har bl a den kommande
verksamheten diskuterats.
Kampanjer har genomförts med brev riktade till
riksdagsledamöter i Utrikesutskottet och FörsvarsMedlemmar har deltagit i de informationsmöten utskottet med budskapet att Sverige ska underteckna
som har anordnats av UD, seminarier arrangerade av kärnvapenavtalet. En stor manifestation för kärnNätverket för kärnvapennedrustning, Folk och Försvar vapenförbudet arrangerades den 25 augusti
och andra, för oss relevanta möten. En del av dessa tillsammans
med
IKFF
Stockholm,
med
möten finns refererade på KFF:s hemsida. Medlemmar talare från flera organisationer och fina musiker.
har deltagit i demonstrationer och manifestationer
utöver de som vi själva har arrangerat, t ex I likhet med flera av KFF:s lokalgrupper medverkade
Klimatmarscherna i maj och september.
Stockholmsgruppen vid Ljusvaka mot kärnvapen på
FN-dagen den 24 oktober.
Stockholms Samo har varit huvudansvarig för
planering och genomförande av de fyra seminarierna på ABF i Stockholm inom projektet Gemensam
säkerhet. Samarbete har skett med bl a IKFF och
Kvinnor för fred i Helsingfors.

Foto: Sylvia Rönn

Foto: Sylvia Rönn

Cilla Svane med banderoll på Sergels Torg 24 oktober.

Lotta Johnsson Fornarve, nu andre vice talman, var en av
talarna på manifestationen för kärnvapenförbudet 25 augusti.
” Kampen mot kärnvapen fick ny välbehövlig energi när ICAN
fick Nobels Fredspris för sitt viktiga arbete mot dessa massförstörelsevapen. Nu måste vi tillsammans stärka arbetet för att
en gång för alla avskaffa kärnvapen!”
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GÖTEBORG LOKALGRUPP

Foto: Anna Andersson

Kvinnor för Fred är aktiva i Fredsam Göteborg
– ett nätverk för fredsorganisationer i Göteborgsområdet. År 2018 präglades av projektet ”Ett kärnvapenfritt Sverige”, som finansierades av Folke
Bernadotte Akademin genom IKFF Göteborgskretsen.
Kvinnor för Fred var en av fyra organisationer i
projektgruppen.
Projektet startade med ett kick-off-möte (10/3)
där vi diskuterade aktiviteter och bildade arbetsgrupper.
Gabriella Irsten, IKFF och Gunnar Westberg,
Läkare mot kärnvapen, informerade om FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen.

Kampen mot kärnvapen var i fokus i Fredsams monter på
Bokmässan.

Under Bok- och Biblioteksmässan hade Fredsam
en monter där alla medlemsorganisationer var
representerade. Temat var ett kärnvapenfritt
Sverige. Kvinnor för Freds skrifter om bl a
kärnvapen och vapenexport hade stor åtgång.
KFF arrangerade två egna seminarier som
leddes av Ingela Mårtensson. Det ena handlade
om ”Militärens påverkan på miljön” (29/9) och där
deltog Valter Mutt, (MP). Det andra seminariet
”Sverige deltar i kriget i Jemen” (30/9) arrangerades tillsammans med Svenska Freds och där deltog
Linda Åkerström. Nytt för i år var att man kunde ha
teceremonier efter seminarierna tillsammans med
intresserade åhörare. Det ledde till många intressanta
diskussioner.

Vi skrev brev till de politiska partierna i riksdagen
och bad dem svara på fem frågor; lagstiftning om
förbud mot kärnvapen på svensk mark, kärnvapenkonventionen, Natos kärnvapenstrategi, kärnvapenfria zoner i Norden och Arktis. Resultatet
presenterades i en skrift. Den utgjorde även
underlag för två seminarier med lokala politiker
(28/5 och 28/8).
Vi bjöd in Lars-Erik Lundin, som fått i uppdrag av
regeringen att utreda konsekvenserna av ett svenskt
undertecknande av kärnvapenkonventionen. Trots att
det var ett internt möte (20/8) så kom 25 personer.
Valter Mutt ledde mötet som ledde till ett intensivt
och givande meningsutbyte.
Under hela projektet samlades in namnunderskrifter
för att Sverige ska underteckna konventionen om ett
förbud mot kärnvapen.

Foto: Anna Andersson

I samband med Kvinnor för Freds årsmöte i Göteborg
arrangerade lokalgruppen ett öppet seminarium om
”Militärens påverka på miljön” (4/3). Representanter
från Skärgårdsuppropet och Aktion Rädda Vättern
deltog och berättade om militärens planer på att utöka
sin verksam i respektive område. Gun-Britt Mäkitalo
och My Leffler från KFF talade om militära övningar
och tester i Norrbotten.
Ingela Mårtensson, ledamot i Samla och aktiv
i Fredsam, ledde KFF:s seminarier på Globala
Torget.

Fredsam ansvarade för årets manifestationer på
Hiroshimadagen och luciadagen. Många av Kvinnor
för Freds medlemmar deltog även på Ljusvakan på
Gustav Adolfs torg.
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LAHOLM/HALMSTAD
LOKALGRUPP
I stort sett har Laholm/Halmstad lokalgrupp stått på flera ben.
Vi har våra fasta punkter under året som vi
minns med manifestation och/eller
insändare i tidningen (Hallandsposten):
Internationella kvinnodagen, Tjernobyldagen och Hiroshimadagen. Alltid i
samverkan med andra organisationer till
exempel FN-föreningen, Amnesty, Laholm
Utan Gränser, Röda Korset, Folkkampanjen
mot kärnkraft-kärnvapen med flera) samt
På FN-dagen tog vi initiativ till en ljusvaka framför Stadshuset: ”Nej till
ett studieförbund (SV).
kärnvapen NU”. Foto: Hans Lave Angviken
Under verksamhetsåret 2017 ska särskilt nämnas en kväll i april, en vandringsutställning om och med
afghanska ungdomar på Laholms bibliotek (Inga Palmér, Nynäshamn). Vi visade filmen “Ismaili – pojken
som slutade le” på slutet av Inga Palmérs utställning. Om en afghansk 17-åring som kämpar om sitt
uppehållstillstånd i Sverige (Laholm). Dokumentär av Thor-Björn Berman, premiär 2018.

Foto: Anna Andersson

I september ordnades för första gången ett
Samlamöte i Laholm. Utöver Samlamötet
hölls även en föreläsning med Agneta Norberg
mångårig medlem i Kvinnor för Fred. Hon
talade om Skandinavien och Nato utifrån sin
sammanfattning av engelskspråkig och svensk
litteratur: The North – a Platform for Warfare
against Russia (Helsingfors 2018).

Två av oss skriver för och sysslar med Kvinnor för Freds tidningar genom att samla in material och bevaka
olika arrangemang som vi skriver om själva (se Kvinnor för Freds medlemstidningar).
Vi förstärker KFF:s överregionala arrangemang och bevakar dem. Lena Angviken deltog i Almedalen för
KFF. Fredsams tält i Göteborg under Aurora-krigsövningarna förstärktes från Laholm (Lena Angviken, Gunaino Enqvist). Likaså var några av oss närvarande på Bokmässans Globala Torg.
I samband med ett internationellt upprop för fredssamarbete kring Östersjön initierat av KFF i Finland tog
Susanne Gerstenberg kontakt med tyska fredsrörelsen (i Rostock). Lena Angviken deltog på en demonstration i Oslo mot Trident Juncture-krigsövningen.
Vi håller kontakt via e-post med de cirka 15 medlemmarna i Laholm och Halmstad genom
information/diskussion (per e-post) om vad som har hänt och vad som är på gång.
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MALMÖ/LUND LOKALGRUPPP
I slutet av 2017 skickade vi in listor med 283 namnunderskrifter med uppmaning att skriva under
FN-konventionen om ett kärnvapenförbud, samt
ett följebrev till Statsminister Stefan Löfven. En
departementssekreterare i Utrikesdepartementet
svarade den 9 jan och hänvisade till den pågående
utredningen om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till kärnvapenförbudskonventionen. Senare
har vi skickat in listor med namnunderskrifter efterhand de blivit fulla.
Den 7/8 delade vi ut flygblad och hade en miniutställning utanför
Victoriateatern i Malmö

Vi fortsatte våra studiemöten på ABF i Lund,
speciellt i början av året då vi speciellt diskuterade Aktiviteterna har framförallt skett i Malmö, Lund,
Landskrona, Simrishamn och Helsingborg. Flygbladet
vår framtida verksamhet och diverse fredsfrågor.
har utvecklats för att anpassas till förändringarna i omVi har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge världen.
och Försvarsmakten (Försvarsinspektören för
hälsa och miljö) angående miljökonsekvenser vid
försvarets övningar i Östersjön. I de fall de har
svarat har det varit mycket svårt att utröna om
man tar hänsyn till miljön eller inte. Det krävs nog
mycket arbete för att få fram sanningen, om det ens
är möjligt.

Vi har haft 10 kampanjer på Facebook som nått mer än
30 000 personer.

När en ny grupp startades upp i södra Skåne, ”Kvinnor
(och män) för fred Ystad Österlen”, stödde vi Jea Jonsson i Tomelilla att komma igång genom information
och deltagande. Vi deltog först i en träff med FredskulEn utställning med material från ICAN om kärn- turnätverket i Ystad och sedan vid uppstartmötet på
vapen, delvis kompletterat av eget material, har Tomelilla folkhögskola. Sedan delade vi ut flygblad vid
varit uppställd på biblioteken i Kloster- valstugorna i Simrishamn.
gården i Lund, Höör (uppmärksammades i en
artikel Skånska dagbladet), Hässleholm, Eslöv och På FN-dagen den 24 oktober ordnade vi en ljusvaka i
Lomma. Dessutom ställde vi ut en miniutställning Malmö till stöd för FN:s konvention för ett förbud mot
och delade ut flygblad utanför Viktoriateatern i kärnvapen. Uttalandet från manifestationen skickades
Malmö på Hiroshimadagen den 6:e augusti. Vi till samtliga riksdagsmän samt till stats-, utrikes- och
väntar nu på ett datum att få ställa upp utställningen försvarsministrarna och tidningar. Fi och Svenska freds
var medarrangörer.
på Domkyrkoforum i Lund.
Tillsammans med ICAN, Svenska freds, SKV,
ABF och Lunds FN-förening ordnade vi ett
informationsmöte i Lund: FN:s kärnvapenförbud
- Hur går vi vidare? David Victorin från Svenska
Läkare mot Kärnvapen höll föredrag om ”FNförbudet mot kärnvapen och de humanitära
konsekvenserna av en kärnvapenexplosion.”
Även Ingela Mårtensson var inbjuden men var
tvungen att tacka nej. Istället diskuterade Per
Abrahamsson, KFF, Skåne, om hur FN-konventionen fungerade i teori och praktik samt dagsläget
beträffande godkännandeprocessen.
Jan Hammarlund underhöll med egna och andras
fredssånger och Carina Eriksson var moderator.

Nästan alla aktiviteter har vi gjort tillsammans med
Svenska freds i Malmö/Lund, temporärt även med andra fredsföreningar.
Vi har under hela 2018 arbetat med namninsamlingar,
framförallt för att Sverige skall skriva på FN:s konvention om kärnvapenförbud. Vi vet tyvärr inte hur många
namn det blev.
Under 2018 har vi också skickat in insändare till ett antal tidningar, tagit fram ett nytt flygblad och namninsamlingslistor. Vår Facebooksida ”Kvinnor (och män)
för fred, Skåne” har hållits uppdaterad.

Vi försöker nu få till stånd en föreläsning den 30:e
Vi har delat ut flygblad och samlat in namn med upp- jan med K-G Hammar och Ingela Mårtensson
maning att Sverige skall skriva på FN:s kärnvapen i Lund. I januari ska vi även få träffa S-kvinnorna
i Staffanstorp för att berätta om vår verksamhet.
konvention.
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Slutligen
Kvinnor för Fred har under 2018 fortsatt sitt arbete för fred på kvinnors villkor - ett arbete
som har varit möjligt tack vare kunniga och hängivna medlemmar.
Genom uthållighet och engagemang i det ideella arbetet och penningbidrag från MUCF
kan föreningen fortsätta fredsarbetet.

Stockholm 2019-03-02

Sylvia Rönn, Stockholm				

Ingegerd Municio, Stockholm

Anna-Lisa Björneberg, Göteborg			

Ingela Mårtensson, Göteborg

Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad		

Lena Angviken, Laholm/Halmstad

Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna				

Edla Lantto, Kiruna

Merit Aguirre, Uppsala				

Ingalill Ek, Uppsala

My Leffler, Hälsingland				

Anne Allard, Kungsör
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