Motion till årsmötet 2022, Kvinnor för Fred
Föreningen bör utse en eller flera ordföranden
Kvinnor för Fred har av tradition ingen särskild ordförande. Är det bästa
möjliga ordning eller borde vi liksom de flesta andra ideella föreningar ha en
ordförande, eller kanske flera.
IKFF i Sverige har numera två ordföranden. Vilka erfarenheter finns där av
en sådan ordning?
Svenska Freds är den svenska fredsförening som uppmärksammas i
särklass mest av våra massmedier. Svenska Freds har en ordförande, för
närvarande Agnes Hellström. Journalister behöver inte tveka om vem man
ska försöka få kontakt med när man vill veta något om denna förening eller
dess åsikter.
Journalister runt om i landet vänder sig förmodligen i nio fall av tio till
Svenska Freds när man vill höra efter vad fredsrörelsen anser om något.
Detta bidra till att politiker, andra journalister, forskare och allmänheten i
regel känner till endast en av landets fredsorganisationer. Är det en idealisk
ordning? Förmodligen inte eftersom det kan finnas viktig kunskap och idéer
inom alla fredsorganisationer.
Det bör inte vara höljt i dunkel vem som har det mandat i en förening att
företräda denna gentemot press, TV och allmänhet. Ordföranden i en
förening har av tradition denna roll i svenskt samhällsliv.
Fredsrörelsen framstår idag som splittrad såväl idémässigt som
organisatoriskt. Detta bidrar till den svaga ställning som fredsrörelsen tycks
ha i svensk samhällsdebatt. Kvinnor för Fred kan bidra till att stärka hela
fredsrörelsen genom att utse en eller flera ordföranden som kan föra
föreningens tala även i angelägna överläggningar med andra
fredsorganisationer om hur fredsrörelsen i sin helhet ska kunna få större
inflytande när det gäller de livsviktiga frågor som vi arbetar med.
Vi föreslår
att årsmötet 2022 utser tre personer för att närmare utreda frågan om
Kvinnor för Fred vid sitt nästa årsmöte bör utse en eller flera ordföranden.

Ingalill Bjartén,
Kvinnor för fred
18 februari 2022

Ingegerd Municio, Sara Moser

Samlas yttrande:
Samla föreslår bifall till motionen och uppmanar årsmötesdeltagare att
fundera över lämpliga personer till denna grupp, från olika lokalgrupper.

