För fred på kvinnors villkor - för fredliga konﬂiktlösningar
information och studier om fredsfrämjande utveckling
Nummer 3 - 2008

En hälsning till KFF i Sverige från Women in Black i
Jerusalem där alla åldrar deltar i demonstrationerna
mot ockupationen av Palestina!
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Kära fredsvänner
0HGDQK|VWO|YHQIDOOHULO\VDQGHJXOGIlUJHUIDOOHUNDSLWDOLVPHQVÁDJJVNHSS
L86$RFKDQGUDOlQGHUQnJRWPLQGUHI|UJ\OOGDMDUHQWDYWRWDOWKRSVNUXPSQDVRPULNWLJWXWEUlQGDO|Y'HWNlQQVPlUNOLJWPHQMDJNDQlQGnLQWHOnWD
EOLDWWOH²MDQlVWDQUHQWDYVNUDWWDLEODQGQlUPLOMDUGlUHUQDIDOOHUVRPNlJORU
RFKPnVWHNU\SDEDUDSnVLQDNQlQI|UDWWEHIRONHWGHVRPKnOOHUODQGHWXSSH
PHGVLQDVNDWWHURPKMlOS.RPLVNWRPGHWLQWHYDUVnWUDJLVNW

EKONOMI - SOM
OM MÄNNISKOR
BETYDDE NÅGOT!
”Ingen ekonomi är till någon som helst nytta, om den
saknar betydelse i moraliska
termer och för de allra mest
fattiga.”
M.K. Gandhi,
139 år den 2 oktober 2008

Det verkligt tragiska verkar som bortblåst i våra medier – krigen som pågår
L$IJKDQLVWDQ,UDN3DOHVWLQDRFKDQGUDSODWVHU0HQWDFNRFKORYÀQQVGHW
IRUWIDUDQGHPlQQLVNRUVRPEU\UVLJRFKWDUVWlOOQLQJPRWNULJRFKYnOGRFK
mot det kärnvapenhot som fortfarande hänger över världen – det är inte alls
ERUWDVRPPDQYLOOInRVVDWWWUR
-XVWKHPNRPQDIUnQ7\VNODQGEHUlWWDU*XQ%ULWW0lNLWDOR(GOD/DQWRRFK
,ORQD5HLV]IUnQ.LUXQDRPGHIUHGVDNWLRQHUGHMXVWYDULWPHGRPLVWDGHQ
%FKHOL7\VNODQGGlUGHWVHGDQPnQJDnUÀQQVDPHULNDQVNDDWRPERPEHUODJUDGHPHGHQVSUlQJNUDIWDY+LURVKLPDERPEHU1nJRWVRPLQWHlU
särskilt känt i Sverige eftersom svenska medier aldrig med ett ord nämner
GHWWDDOGULJKDUJMRUWGHW,(XURSDÀQQVI|UQlUYDUDQGHNlUQYDSHQXWSODFHUDGHLVMXOlQGHUHQGHODOOGHOHVLQlUKHWHQDYYnUWODQGVJUlQVHU
Motstånd mot utländska militärbaser pågår även på andra håll i Europa. Jan
7DPDVVRPERUL3UDJlUVHGDQWYnnUHQJDJHUDGLGHQWMHFNLVNDPRWVWnQGVU|UHOVHQµ1HMWLOOEDVHUQDµVRPlUHQSDUDSO\NDPSDQMPHGHWWWDOPHGlemsorganisationer och hundratals enskilda medlemmar. Initiativet ingår i en
global koalition av motstånd mot utländska militärbaser i det egna landet. I
7MHFNLHQYLOO86$E\JJDVLQUDGDUI|UPLVVLOI|UVYDUSnPLOLWlUEDVHQL%UG\
V\GYlVWRP3UDJ0LVVLOI|UVYDUVV\VWHPHWVNDOONRQWUROOHUDU\PGHQRFKP|Mliggöra kärnvapenangrepp. För en tid sedan tecknade USA också avtal med
3ROHQRPDWWSODFHUDPLVVLOHUYLGgVWHUVM|QVNXVW

H.H

Tidningen
Kvinnor för Fred
Utkommer med 4 nummer/per år
$QVYDULJXWJLYDUH6$0/$
.))VVW\UJUXSS
Redaktör: Bibbi Steinertz
9DUMHI|UIDWWDUHDQVYDUDUVMlOY
för sin artikel. För icke beställt
PDWHULDODQVYDUDVHM
Omslagsbild:
)RWRµ(QKlOVQLQJIUnQ:RPHQ
LQ%ODFNL-HUXVDOHPµ
0DULD:HVWHUOXQGI|OMHVODJDUHL
Israel
Teckningar: Helga Henschen

I Afghanistan har situationen stadigt förvärrats, inte minst för landets kvinnor
som får se sin frihet starkt ifrågasatt och ofta lever under ständigt hot från sin
QlUPDVWH RPJLYQLQJ 6HGDQ  KDU DQWDOHW VMlOYPRUGVI|UV|N EODQG GHP
|NDWNUDIWLJWRIWDJHQRPVMlOYEUlQQLQJ.YLQQRUVRPYnOGWDVRFKPLVVKDQGODVRFKJLIWVERUWXWDQDWWVMlOYInEHVWlPPDYlOMHURIWDDWWG|HOOHUVNDGDVLJ
VMlOYI|UOLYHW
Men kvinnorna i Mellanöstern och Centralasien behöver ingen beväpnad friJ|UHOVHXWLIUnQGHNDQIULJ|UDVLJVMlOYDVlJHU(ODKHK5RVWDPLVRPYDULWL
$IJKDQLVWDQI|UDWWP|WDDIJKDQVNDNYLQQRU2FNXSDWLRQHQKDULVWlOOHWODJW
HQQ\E|UGDSnGHUDVD[ODU'HWLQKHPVNDYnOGHWNDQLQWHWDVOXWI|UUlQGH
XWOlQGVNDWUXSSHUQDOlPQDUODQGHWlYHQGHVYHQVND
En annan frågan, som gäller Sveriges innehav av klustervapen, är långt ifrån
DYJMRUG 1nJRW GHÀQLWLYW EHVOXW KDU LQWH WDJLWV PDQ KnOOHU  IRUWIDUDQGH Sn
att överväga om Sverige skall skriva under det avtal om förbud, som skall
DYKDQGODVYLGHWWP|WHL2VORGHQ)|UVYDUHWYLOOLQWHJlUQDDYVWnIUnQ
den bombkapsel 90 som redan sitter i Jas-planet. Det är läge att, än en gång,
SUHVVDUHJHULQJHQWLOOHWWVWlOOQLQJVWDJDQGH
7LOOVOXWJOlGMHUYLRVVP\FNHWnWHQKlOVQLQJIUnQ:RPHQLQ%ODFNL-HUXVDOHP+lOVQLQJHQNRPPHUYLD0DULD:HVWHUOXQGVRPI|UQlUYDUQDGHlU
HNXPHQLVNI|OMHVODJDUHLUHJLRQHQ

Fredshälsningar!
Bibbi Steinertz

Tryck: Norra Skånes Offset
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Hiroshimadagen 2008
Hiroshimadagen den 6 augusti, dagen för den första atombomben 1945, uppmärksammades på många ställen i världen bland annat i Stockholm, där möten hölls både på
Norrmalmstorg och i Storkyrkan samt i Laholm med sedvanlig lyktutsättning i Lagan.
8QGHUGHnUHQVHGDQKDUMX
många krig utkämpats, och det har
funnits risker för att kärnvapen skulle användas.
Redan två dagar efter Hiroshimabomben skrev Albert Camus i en tidning - ” Den mekaniska civilisatioQHQKDUMXVWXSSQnWWVLQK|JVWDJUDG
av barbari. I en inte alltför avlägsen
IUDPWLGPnVWHPDQYlOMDPHOODQNROOHNWLYW VMlOYPRUG HOOHU GHW LQWHOOLJHQWDQ\WWMDQGHDYGHYHWHQVNDSOLJD
landvinningarna”.
Vi vet nu att man genom utvecklanGHWDYQ\DNlUQYDSHQKDUXWVDWWYlUOGHQI|UHWWP\FNHWVW|UUHEDUEDULlQ
GHW VRP &DPXV QlPQGH 'HW ÀQQV
nu cirka 27 000 kärnvapen i världen
RFKGHWÀQQVFLUNDWRQK|JDQrikat uran och 500 ton plutonium i
världen, tillräckligt för framställning
av hundratusen kärnvapen.
De äldre av oss minns Cuba-krisen,
som kulminerade 1962, då motsättninarna mellan de två supermakterna
hade kunnat leda till ett kärnvapenkrig.
Det har också upprepade gånger
vrit risk för att en kärnvapenmakt
av misstag skulle skicka iväg kärnvapen. Till exempel hade ett sådant
misstag kunnat uppstå tre gånger unGHUnUHWGnYDUQLQJVV\VWHPJDY
gav felaktiga signaler.

 VDGH HQ JUXSS )1H[SHUWHU
IUnQ ÁHUD OlQGHU  µ 2P NlUQYDSHQ
någonsin används i större antal kan
KXQGUDWDOVPLOMRQHUPlQQLVNRUNRPma att dödas och civilisationen i vår
mening liksom organiserat samhällsliv ofrånkomligen upphöra i de länGHUVRPEHU|UVDYNRQÁLNWHQµ
VDGHHQ)1UDSSRUWHURPI|OMderna av ett kärnvapenkrig – ”Allt
RUJDQLVHUDW VDPKlOOVOLY VNXOOH EU\WD
samman” – ”Rustningarna förbrukar
naturtillgångar, pengar, expertis och
teknologi som behövs för social välfärd och ekonomisk utveckling”.
)1 IRUWVlWWHU QDWXUOLJWYLV VLWW DUEHWH
med sikte på en kärnvapenfri värld.
0HQ²µYDGNDQMDJJ|UDI|UHQNlUQvapenfri värld?” är en fråga som
fredsorganisationerna får ibland.
Svar: Bland annat kan man försöka
påverka kommunalpolitiker så att
de ansluter kommunen till det inWHUQDWLRQHOOD QlWYHUNHW µ0D\RUV IRU
Peace” (Borgmästare för fred), som
arbetar mot kärnvapen och anser att
”cities are not targets” (Städer är inte
PnOWDYORU   ZZZPD\RUVIRUSHDFH
org
Alla krafter behövs i kampen mot
kärnvapen. Ett folkligt engagemang
är viktigt.

Thorild Dahlgren
KFF Gävle

Utsättning av lyktor i Laholm
Medlemmar i Kvinnor för Fred,
FN-föreningen Laholm och
Folkkampanjen mot kärnkraftkärnvapen
...samlades på årsdagen för HiroshimaERPEHQYLG/DJDQL/DKROP'HWYDUGHQ
6 augusti 1945 den första atombomben
QnJRQVLQXWSOnQDGHGHQMDSDQVNDVWDGHQ
100 000 dog omedelbart. Än idag lider
tusentals människor av strålningsskador.
 (QYHWHW G\NHU YL XSS KlU YDUMH nU LQledde Bengt Enqvist sitt anförande. StunGHQ lU W\YlUU LQWH EDUD PLQQHVK|JVWXQG
för offren utan också ett kom ihåg för det
bestående hotet av kärnvapen idag. EU: s
Q\DNRQVWLWXWLRQLQQHKnOOHUNODUDXWWDODQden om en framtida försvarsunion, alla
länder åläggs att rusta upp.
.lUQYDSHQODQG )UDQNULNH RFK 7\VNODQG
har redan förklarat sig beredda ”att gå
in i en dialog om avskräckning genom
kärnvapen i samband med europeisk säNHUKHWVSROLWLNµ(QTYLVWSnPLQGHRPÁHra organisationer i Sverige som är emot
NlUQYDSHQ-XULVWHUPRWNlUQYDSHQ/lNDUHPRWNlUQYDSHQRFK,QJHQM|UHUPRW
kärnvapen.
/HQD $QJYLNHQ OlVWH GLNWHQ 8UDQ IUnQ
1965, av Stig Carlson. Matilda Rolfsson
underströk orden med trumma och andra
OMXGLQVWUXPHQWµ6SnUHQHIWHUPLJlULQWH
YDFNUDVRPHIWHUMRUGElYQLQJDUµVWnUGHW
i dikten.
- Att minnas spåren är en nödvändighe
annars skulle det kännas som om vi inte
EU\U RVV OlQJUH VDGH /HQD PHGDQ DOOD
JLFNQHUWLOO/DJDQPHGVLQDSDSSHUVO\Ntor och tranor.
'HVHJODUWLOOGHG|GDVMlODUQDHQOLJWGHQ
MDSDQVNDWUDGLWLRQHQ

MajBritt Theorin talar på Norrmalmstorg i Stockholm
Foto:Magnus Hellqvist
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Text och foto: Susanne Gerstenberg, KFF Laholm

Sverige avslöjar
hemliga
atombomber
'HW E|UMDGH PHG DWW 6YHULJH DYVO|MDGH HQ KHPOLJ DWRPERPE L 1RUGNRUHD1XKDU7RWDOI|UVYDUHWVIRUVNQLQJVLQVWLWXW)2,InWWLXSSGUDJDWW
spåra kärnvapentester i världen.
8SSGUDJHW NRPPHU IUnQ &%72 L
:LHQRUJDQLVDWLRQHQVRP|YHUYDNDU
efterlevnaden av förbudet mot kärnvapenprov. Uppdraget är årslångt
RFKlUYlUWÁHUDPLOMRQHUNURQRUI|U
)2,
)2, KDU WLOOVDPPDQV PHG I|UHWDJHW
Gammadata utvecklat xenongasmätare som mäter radioaktiviteten i
luften.
– Vi är en av de kanske två eller tre
länder i världen som kan den här tekQLNHQ1lUGHWJlOOHUDWWOHYHUHUDPRbil utrustning för xenonmätning och
kunskap kring metodiken är vi helt
ensamma i världen, säger Anders
5LQJERP NlUQI\VLNHU YLG )2, WLOO
Realtid.se.
)|U QlUYDUDQGH ÀQQV HWW WLRWDO DQläggningar utplacerade i världen.
'HVNDQXXW|NDVPHG\WWHUOLJDUHVMX
platser.
Det handlar om en så kallas nollmätQLQJI|UDWW&%72VNDInHQXSSIDWWning om normalvärdet av radioaktivitet i atmosfären. Med kunskap om
normalvärdet går det att avgöra om
det sker en kärnsprängning under
MRUG
De mobila mätstationerna fraktas på
lastbilar till de olika platserna för att
undersöka radioaktiviteten.
– På en vecka ska vi montera mätutrustningen och få dem att fungera.
Därefter ska vi vidare till nästa plats,
säger Anders Ringbom.
1lU 1RUGNRUHD WHVWDGH VLQ I|UVWD
DWRPERPE  YLOOH 6\GNRUHD KD
6YHULJHV KMlOS , VW|UVWD KHPOLJKHW
skickades experter och testutrustning
IUnQ)2,WLOO6HRXO

På Hiroshimadagen den 6 augusti ﬁck radio Tuff följande
dikt från sin gandhianska partners i Indien

EN HIROSHIMAFLICKAS BÖN
Min pappas faster dog för två år sedan. Konstigt nog var det mera lättnad än
VRUJLPLQIDPLOMYLGKHQQHVG|G+RQYDULQWHVRPYL+RQKDGHQnJRWIHO
PHGVLQNURSS+RQNXQGHLQWHSUDWDULNWLJWRFKKRQYDUI\VLVNWRFKPHQWDOW
handikappad, så hon kunde inte gå i skolan.
+RQKDGHDOOWLGHWWXQGHUEDUWOHHQGHLVLWWDQVLNWH-DJlOVNDUKHQQHP\FNHW
RFKYLW\FNWHRPDWWOHNDPHGYDUDQGUD
1lU MDJ Yl[WH XSS IUnJDGH MDJ PLQD I|UlOGUDU YDUI|U *XG KDGH EHKDQGODW
henne så illa att hon blivit som hon var, och mina föräldrar berättade då att
GHWLQWHYDU*XGVYHUN'HWYDUUHVXOWDWHWDYPlQQLVNDQVJLULJKHWRFKYLOMDDWW
behärska världen.
Jag förstod det inte, så de förklarade för mig vad som hade hänt. Min pappas
farmor var havande, när atombomben fälldes över Hiroshima. Hon var inte i
närheten av nedslagsplatsen men blev utsatt för den radioaktiva strålningen.
1nJUDW\FNWHDWWKRQKDIWWXUSUHFLVVRPEDUQHWLKHQQHVVN|WH0HQQlUPLQ
pappas faster föddes var hon deformerad av strålningen från atombomben.
)DPLOMHQEHVWlPGHVLJI|UDWWJHH[WUDRPYnUGQDGRFKNlUOHNnWEDUQHW
0nQJD OlQGHU YLOO WLOOYHUND ÁHU RFK ÁHU NlUQYDSHQ I|U DWW In PDNW RFK EHKlUVNDYlUOGHQ0HQMDJI|UVWnULQWHYHPVRPNRPPHUDWW|YHUOHYDHIWHUHWW
kärnvapenkrig och vilka som kan bli vinnare.
'HWNUlYVLQJHWPRGI|UDWWIlOODERPEHU0DQPnVWHYDUDKMlUWO|VRFKNDOOblodig för att göra det. Det fordras mod att stå upp fredligt och ickevåldsligt
VRP0DKDWPD*DQGKLJMRUGH
2P EDUD WLR SURFHQW DY PLOLWlUEXGJHWHQ HOOHU YDSHQSURGXNWLRQHQ L YlUOGHQ
används till undervisning och hälsovård skulle alla världens barn kunna leva
ett bättre liv.
-DJI|UVWnULQWHYDUI|UYX[QDLDOODOlQGHUSUDWDURPIUHGEURGHUVNDSMlPOLNhet, mänskliga rättigheter, icke-våld och om internationella organ för fred,
WLOOH[HPSHO)1,YHUNOLJKHWHQJ|UGHSUHFLVWYlUWRP9DUI|U"9DUI|UWlQNHU
de inte på framtiden för sina barn, som de säger sig älska?
2K*XG*HYLVGRPnWGHYX[QDVnDWWGHI|UVLQDEDUQVVNXOOLQWHI|ULQWDU
YnUYDFNUDYlUOG
Översättning: Åke Sandin,
7\UHV|8ODQGVRFK)UHGV)|UHQLQJV5DGLR7XII
Inget är svårare än att förklara för barn hur vuxna, som kan vara så kärleksfulla och verka så kloka, kan föra krig, vilka inte minst dödar barn och andra
oskyldiga civila.
Det ﬁnns en risk att våra barnbarn –om de överlever-- kommer att spotta på
våra gravar för att vi inte gör mera för att avskaffa massförstörelsevapen, till
exempel kärnvapen.
Kommentar, Åke Sandin

6YHQ:HWWHUJUXQG

sven.wettergrund@realtid.se
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Ingen frihet för Afghanistans kvinnor!
I Afghanistan har unga människor vuxit upp omgivna av död,

förstörelse och fattigdom. De
senaste sju åren av ockupation
har inte förbättrat situationen.
Många har förlorat allt, till sist
också ,sitt hopp.
De afghaniska kvinnorna, som
den amerikanska regeringen påstod sig vilja rädda är långt ifrån
befriade.
Sedan 2001 har antalet självmord och självmordsförsök bland
dem ökat kraftigt – vanligast är
att bränna sig själv till döds.
I Afghanistan lider kvinnor och män
WLOOVDPPDQV 'HW VlJHU =R\D VRP
arbetar för organisationen Rawa i
Afghanisatn under en föreläsning på
fredskonferensen i Hannover den 7MXQLLnU
5DZD 5HYROXWLRQDU\$VVRFRVLDWLRQ
RI WKH :RPHQ RI $IJKDQLVWDQ  ELOdades 1977 av intellektuella kvinnor
vid unoversitete i Kabul. De stred
för kvinnors rättigheter men blev i
RFK PHG 6RYMHWXQLRQHQV LQYDVLRQ
 RFNVn HQ GHO DY VMlOYVWlQGLJhetskampen.

Religiös motståndare
1992 tog islamistiska fundamentalister – under stödda av USA i kampen
PRW6RYMHWWXQLRQHQ²PDNWHQLODQdet och Rawa mötte sina farligaste
PRWVWnQGDUH =R\D NDOODU GHP UHOLgiösa fascister. Så länge de har makten, säger hon, kan kvinnorna aldrig
frigöras. Det spelar ingen roll om de
kallas talibaner, norra alliansen eller
något annat.
=R\DIUDPKnOOHUDWWNYLQQRUQDL$Ighanistan lever under dubbla förWU\FN 'HOV GHW VRP RFNXSDWLRQHQ
lägger över hela det afghanska folNHWVGHWLQKHPVNDI|UWU\FNVRPKRQ
menar har både direkt och indirekt
stöd från ockupationsmakten.

Döttrar till ministrar
vissa tror att det här är vårt öde, beVWlPWDY*XG2FKnWHULJHQYLODUDQsvaret tungt på dem som ger sitt stöd
till fundamentalisterna, säger hon.
Hon frågar sig hur någon kan vänta
sig att kvinnor i ett ockuperat land
skall vara ”befriade” och fortsätter:
De kvinnor som kommer till väst

Foto: Help-Ev-De

RFK EHUlWWDU RP VLQD Q\D IULD OLY lU
döttrar till ministrar och andra i liknande positioner. De representerar
LQWH NYLQQRUQD L E\DUQD VRP OHYHU L
ständig skräck under olidliga förhållanden.
%XUNDQV DYVNDIIDQGH EHW\GGH LQJHWLQJLMlPI|UHOVHPHGYnUDDQGUDSUREOHPYDUGHQEDUDV\PEROLVNRFKQX
bärs den av säkerhetsskäl av återigen
av många kvinnor.
Skolorna är visserligen öppna för
ÁLFNRUHQOLJWODJPHQVlNHUKHWVOlJHW
gör att föräldrar inte vågar skicka dit
sina barn. På vägen kan de bli kidnappade, våldtagna eller dödade. Det
riskerar ingen för att lära sig läsa.
/DQGHWVW\UVDYNULJVKHUUDUVRPI|UV|UMHU VLJ Sn GURJKDQGHO GHVDPPD
VRPYnOGWDJLUnULJDÁLFNRURFK
åriga kvinnor och som tvingar fattiga
opiumbönder att ge bort sina döttrar
²Q\OLJHQJLIWHVHQnULJÁLFNDERUW
med en sextio år äldre knarkkung.

Aldrig värnlösa offer
=R\DI|UHOlVHUWLOOVDPPDQVPHG(ODhed Rostami som är aktiv inom koalitionen mot krig i Storbritannien.
%nGH =R\D RFK (ODKHK EHWRQDU DWW
kvinnorna i Afghanstan aldrig varit värnlösa offer som väntat på utländsk räddning. Elaheh berättar om
modiga kvinnor som inlåsta under
talibanerna, med risk för sina och
VLQD IDPLOMHUV VlNHUKHW RPYDQGODW
6

sina hem till hemliga skolor och lärt
sina barn och varandra allt från naWXUYHWHQVNDS RFK LQJHQM|UVNXQVNDper till matlagning.
- Afghaniska kvinnor kan försvara
sina handlingar och kämpa för sina
åsikter och rättigheter precis som vi i
väst, säger hon.

Svårare under ockupation
Elaheh reste genom Afghanistan efter talibanernas fall och mötte kvinnor som längtade efter att leva ett
”normalt” liv, men som också var
överens om att tillvaron i Afghanistan alltid varit svårare under utländsk
ockupation.
,DOODYlSQDGHNRQÁLNWHUOLGHWNYLQQRUQDPHVW9LVVHUOLJHQG|UÁHUPlQ
men kvinnorna lever vidare i kros-

Kvinna i Afghanistan
/LYVOlQJGnU
Tillgång till preventivmedel:10%
Förlossningar med utbildad personal
närvarande: 14 %
Analfabetism: 82 % unga kvinnor att
MlPI|UDPHGXQJDPlQ
Inkomst: 479 dollar per år
MlPI|UWPHGGROODUI|UPlQ

sade samhällen och fattigdom utan
I|UV|UMQLQJPHQPHGHUIDUHQKHWHUDY
död och våldtäkter, med sorg och ilska, säger hon.
(ODKHKSRlQJWHUDUDWWNRQÁLNWHQLQWH
utspelar sig mellan kvinnor och män.
Under talibanernas regim riskerade
många män att bli dödade, torterade
eller fängslade för sina fruars olagliga aktiviteter och angivarna var lika
ofta kvinnor som män.
Kvinnornas kamp för utbildning
och rättigheter är inte heller antimuslimsk, hävdar Elaheh, det fanns
XQGHUWDOLEDQHUQDVVW\UHHQOHYDQGH
om än hemlig, diskussion om hur islam skulle efterlevas.
Elaheh poängterar att kvinnorörelsen
i väst måste ge sitt stöd till kvinnorna
i Afghanistan liksom till dem i Irak
RFK,UDQ+RQKDUP|WWRFKLQWHUYMXat många kvinnor i exil som upplever att de ständigt måste motarbeta
fördomar, rasism och islamofobi och
DWWGHDOGULJInUXWU\PPHI|UDWWVWn
upp för sina rättigheter.
Hon kritiserar västerländska medier
för att inte berätta om de demokratiska och feministiska rörelser som
ÀQQVL0HOODQ|VWHUQRFKVRPlUVlUskilt starka i Iran där organisationer
samarbetat med Rawa och räddat liYHWSnPnQJDÁ\NWLQJDU

Kolonial mentalitet
Elaheh hävdar att det handlar om en
kvarbliven kolonial mentalitet, en
UDVLVPVRPWLNWDUVLJPRW$VLHQ/Dtinamerika och Afrika och den måste
kritiseras, säger hon, vare sig den

kommer från höger eller väsnter.
Kvinnorna i Mellanöstern och Centralasien behöver ingen beväpnad
frigörelse utifrån, de kan frigöra sig
VMlOYD
Rawa har två huvudmålsättningar
²DWWH[SRQHUDVLQÀHQGHRFKGHVVXWOlQGVNDJXGIlGHUVDPWDWWK|MDPHGvetenheten hos kvinnorna genom information och utbildning. För detta
får de inget stöd från regeringen.
Deras verksamhet är beroende av
donationer och ideellt arbete.

Zoya avslutar föreläsningen
Det inhemska våldet kan inte ta slut
så länge vare sig regeringen eller
UlWWV\VWHPHW IXQJHUDU 5HJHULQJHQ
kommer inte att avskaffa den krimiQDOLWHWGHVMlOYDGHOWDULRFKlYHQRP
GH VNXOOH YLOMD VDNQDU GH PHGHO DWW
bekämpa de mäktiga krigsherrarna
RFK NQDUNNXQJDUQD 2P YlVW YHUNOLJHQ YLOO KMlOSD WLOO IRUWVlWWHU KRQ
Skulle de avväpna de fundamentalisWHU GH EHYlSQDW RFK ÀQDQVLHUDW RFK
VW|GMD GH LQKHPVND U|UHOVHUQD I|U
demokrati.
Men först måste trupperna dras
WLOOEDND9LVVWGHWÀQQVHQULVNI|U
inbördeskrig, en överhängande risk,
men det är upp till det afghanska
IRONHWDWWEHP|WDGHWWDKRW1nJRQ
gång måste vi … eller skall trupperna stanna för alltid? Vi vill inte
vänta längre, det afghanska folket
har lidit tillräckligt.

Lina Karlsson
Stud. Göteborgs Universitet

Desperata väljer att dö
Unifem registrerar under ett och ett
halvt år 1011 fall av våld mot kvinnor
i 21 distrikt. Mörkertalet är stort men
YDGUDSSRUWHQYLVDUlUDWWÁHUWDOHWIDOO
inträffar inom tvångsäktenskap som
utgör 70-80 procent av äktenskapen.
75 procent av äktenskapen sker dessXWRP LQQDQ IOLFNDQ KXQQLW I\OOD 
år, vilket är den lagstadgade lägsta
åldern. En av de mest fruktansvärda
I|OMGHUQD DY GHW V\VWHPDWLVND YnOGHW PRW NYLQQRU lU VMlOYPRUGHQ
Kvinnor som våldtas och misshandlas,
som gifts bort utan medbestämmande
YlOMHUDWWG|HOOHUVNDGDVLJVMlOYDI|UOLYHW
De tänder eld på sina egna kroppar, de
dricker råttgift. Detta blir allt vanligare.
Våldet som drabbar kvinnor har inte bara
I\VLVNDRFKPHQWDODHIIHNWHUXWDQRUVDNDU
VMlOYPRUGÁ\NWI|UV|NVMlOYVW\PSQLQJ
tvångsprostitution och narkotikaberoende , skriver en oberoende människorättsorganisation i Afghanistan (AIHRC).

President Karzai benådade
våldtäktsmän
Afghanstan president Hamid Karzai uppmanade på Kvinnodagen landets lokala,
informella beslutsfattare att sluta tillåta
barnbrudar.. Han har även sagt att den
VRPYnOGWDVVNDEHVWUDIIDVP\FNHWKnUW
Men i somras framkom det att Karzai personligen benådat tre dömda
våldtäktsmän med kopplingar till en
NULJVKHUUH IUnQ HQ LQIO\WHVULN NODQ
Den drabbade kvinnan fick se sina
förövade fria innan hennes sår - de
VNDU KHQQH L XQGHUOLYHW PHG EDMRnett - ens hunnit läka.,Fallet har
fått stor medial uppmärksamhet.
 0DIÀDUHJHULQJHQ XQGHU .D]DL I|UV|
ker outtröttligt samarbete med brottsOLQJDURFKGHODUXWPHGDOMHUWLOOGHPVRP
egentligen borde åtalas för sina brott,
kommenterar organisationen Rawa,
som kämpar för kvinnors rättigheter.

Foto: Cathy/BSU Christian Wellowship
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RYSSLAND, GEORGIEN, USA, SERBIEN
Jag är nog inte ensam om att ha känt
mig okunnig om Kaukasus, som
senaste veckan varit i fokus i våra
PHGLHU 2P *HRUJLHQ YLVVWH YL YlO
LQWH P\FNHW PHUD lQ DWW -RVHI 6WDOLQYl[WHXSSGlU1XKDUYLOlUWRVV
att Georgien var ett av de områden
som generöst nog blev egen stat vid
6RYMHWXQLRQVV|QGHUIDOO,E|UMDQDY
WDOHW EU|W VLJ 6\GRVVHWLHQ RFK
Abchazien ut ur Georgien.
/LWHI|UYnQDQGHlUGHWDWWXSSWlFND
DWW 6\GRVVHWLHQ EDUD KDU FD  
invånare, färre än till exempel i Haninge faktiskt. Hälften av dem bor i
”huvudstaden” Tschinvali, som nu
påstås ligga i ruiner efter den georgiska attacken. I Abchazien vid
Svarta havet bor i alla fall 170 000
människor.
Ganska okänt är också att Georgien
är en av de stater i världen som de
senaste åren satsat störst andel av sin
budget på militära rustningar, därWLOO KMlOSW DY DPHULNDQVND PLOLWlUD
UnGJLYDUHSnSODWV1XKDUGHWIUDPkommit att 2000 georgiska soldater
deltar i ockupationen av Irak –om de
inte redan kallats hem efter senaste
tidens krig där hemma.
(QVRPYHWP\FNHWRPGHQKlUGHOHQ
av Kaukasus är statsvetaren Hedvig
/RKP VRP L 6\GVYHQVNDQ  
sammanfattar förra veckans strider:
µ'HWVRPJMRUGHDWWGHWWRJKXVLKHOvete var torsdagens georgiska artillerield över den lilla sömniga staden
7VFKLQYDOL L 6\GRVVHWLHQ 5HVXOWDWHW
blev en humanitär katastrof där osVHWHU JHRUJLHU VDPW HWW DQWDO U\VND
fredsbevarande soldater strök med.
'HW EOHY VWDUWVNRWWHW I|U GHQ U\VND
motoffensiven för att, som de säger,
·EHYDUDIUHGHQ·RFKVN\GGDVLQDU\VND
medborgare – det vill säga osseterna
RFKDEFKDVHUQDPHGU\VNDSDVV3URpagandakanalerna pumpar från båda
sidor. Inget vet man säkert.”
/LWHJUDQQSnPLQQHUGHQVHQDVWHWUDgiska utvecklingen om en gammal
ramsa. fast i omvänd ordning, för det
var råttan som anföll repet och sen
katten råttan.
, YlVW lU YL VQDEED DWW XWVH V\QGDERFNDU 'HQ JDPOD U\VVNUlFNHQ KDU
EORPPDWXSSRFKDWWU\VVDUQD²I|UDOO
del med onödig brutalitet -- försvarat
HWWSDUVPnXWEU\WDURPUnGHQDOOGHOHV
YLGVLQV\GJUlQVKDUInWWVYHQVNDPLlitarister att vädra morgonluft. Man
kräver mera pengar till svensk militär. En annars sansad militär, överste

%R3HOOQlV\UDUL6Y7V5DSSRUWRFK
SvD till och med om Gotlands utsatta
OlJH 2FK *|UDQ 3HUVVRQ KDU SO|WVOLJWJMRUWHWWLQKRSSLGHEDWWHQ6RP
statsminister kritiserades han ibland
I|UDWWYDUDK|JHUVRVVH1XOnWHUKDQ
nästan som en riktig högergubbe.
$QGUDOMXGLVNlOODQYDUGHWQlU
1DWROlQGHUIRONUlWWVYLGULJWDQI|OO
Serbien – Balkans Georgien?-- med
|YHU  G\JQV Á\JERPEQLQJDU 'n
YDUYnUDPHGLHUKHOWSnXWEU\WDUSURvinsen Kosovos sida. Det var inte de
som genom sitt anfallskrig bröt mot
folkrätten som anklagades, utan den
som då snabbt utpekades som krigsI|UEU\WDUHYDU0LORVHYLFSUHVLGHQWL
det land som anfölls och bombades.
Han fördes sedermera till Haag där
han dog i sin cell.
(QDYGHKlQGHOVHUVRPÀFNPRWLYHUD
1DWRDQIDOOHW YDU VHUELVND SROLVVW\UNRUVG|GDQGHDYHWWWDONRVRYRDOEDQHULE\Q5DFDNYLQWHUQ'HW
georgiska anfallet härom veckan på
GHQ V\GRVVHWLVND VWDGHQ 7VFKLQYDOL
SnVWnVKDG|GDWV\GRVVHWHU'HW
är sannolikt starkt överdrivet, men i
DOODIDOOYDUGHWEHW\GOLJWK|JUHDQWDO
dödsoffer än ii Racak.
Stormaktsspelet är inte utan ironisND SDUDGR[HU 'H ÁHVWD 1DWROlQGHU
KDU HUNlQW .RVRYRV VMlOYVWlQGLJKHW
PHQGHWKDULQWH5\VVODQG2FKQlU
Georgien förra veckan anföll sin utEU\WDUSURYLQV 6\GRVVHWLHQ YDU XSSrördheten i väst stor dock inte över
DQJULSDUHQ *HRUJLHQ XWDQ DWW 5\VVland ilade till och nu plötsligt framVWnUVRPXWEU\WDUSURYLQVHUV
 )DVW  6\GRVVHWLHQ OLJJHU VRP VDJW
DOOGHOHVYLGGHQU\VNDJUlQVHQPHGan det är en bra bit från USA till Kosovo.
$WW WlQND VLJ RPE\WWD UROOHU NDQ JH
HQ WDQNHVWlOODUH 2P OlQGHU L 86$
V QlUKHW VNXOOH LQJn L HWW U\VNW PLOLWlUI|UEXQG SUHFLV VRP 1DWR KDU
XWYLGJDWV WLOO ÁHUD OlQGHU LQRP GHQ
WLGLJDUH 6RYMHWVIlUHQ RP U\VVDUQD
VNXOOH SODFHUD XW PLVVLOHU L 1RUGamerika som USA vill göra i Polen
RFK7MHFNLHQRFKRPU\VNDPLOLWlUHU
XWELOGDUNROOHJRULHQPRW86$ÀHQWlig grannstat precis som USA gör i
*HRUJLHQVNXOOHYLGnLQWHW\FNDDWW
amerikanska motåtgärder vore begripliga?

Åke Sandin i Tyresö Ulands- och
FredsFörenings Radio Tuff
08-08-17
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Hammarberg i
Sydossetien
Europarådets
ombudsman
för
mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, kallar det som han sett i Tschinvali under ett besök för ”resultatet av krigets vansinne”, rapporterar
Itar-Tass.
”Jag kom hit för att se vad som hade
hänt och hur människors rättigheter
NUlQNWVµVD+DPPDUEHUJWLOOMRXUQVlister i Tschinvali.
”Det som hände här för två veckor
sedan får inte upprepas. Det är en
VN\PIPRWPlQVNOLJKHWHQ(QVN\PI
mot mänskliga rättigheter”.
Hammarberg fortsätter sitt uppdrag
att studera hur mänskliga rättigheter
NUlQNWVXQGHUNRQÁLNWHQ(QUDSSRUW
kommer att föreläggas Europarådet.
, E\Q &KHWDJXURYR ÀFN +DPPDUberg bevittna hur osetinerna som en
goodwillgest frisläppte två georgiska
stridsvagnsbesättningar.
newsru.com 24/8

Svenska vapen i
Georgiens krig
Sverige levererar militär utrustning
WLOO *HRUJLHQ VRP OLJJHU L NRQÁLNW
PHG HQNODYHUQD 6\GRVVHWLHQ RFK
$EFKD]LHQ (Q ÀOPVQXWW VRP WDJLWV
när georgierna övar med en luftYlUQVURERW  HQ GUnSOLJW PLVVO\FNDG
övning dock - visar antagligen en
Robot 70.
I Karlskoga-Kuriren 14/8 uppger
Bofors att Robot 70 sålts till 18 länGHU GlULEODQG 3DNLVWDQ VRP L IMRO
EHVWlOOGH NULJVPDWHULHO I|U  PLOMRQHUNURQRUIUnQ%RIRUV
Av en brittisk underrättelserapport
SXEOLFHUDGDXJXVWLSnKWWSFU\Stome.org/georgia-forces.htm, framgår också att Bofors exporterar pansarrobotar till Georgien via USA:
- Det har varit ett hinder, heter det i
rapporten, att vapnen utvecklas och
WLOOYHUNDWV L 6YHULJH DY %$( 6\VWHPV$%%RIRUVRFK6DDE6\VWHPV$
men genom att leverera vapnen för
stridsvagnsbekämpning genom BAE
Inc i USA, godkänner den svenska
UHJHULQJHQI|UVlOMQLQJHQµ.
www.nyhetsbanken.se

KFF på European Social Forum i Malmö
Women’s assembly (WA), på
European Social Forum (ESF)
i Malmö i september, blev en
början på något nytt i ESF:s
historia. Genom att det här blev
så tydligt, att WA för att fungera
väl, måste inkorporeras i det ordinarie programmet för ESF, tog
WA ett stort steg framåt.
Feministiska organisationer har varit närvarande och delaktiga i de
europeiska sociala forumen sedan
GHVVD E|UMDGH L )ORUHQV  , 3DULVWUlIIDGHVNYLQQRUIUnQ
55 länder och visade de församlade
kvinnornas feministiska kraft. Dessa
NYLQQRU UHSUHVHQWHUDGH  RUJDQLsationer från fem kontinenter. I Aten
RFK VHGDQ L /RQGRQ YDU UHVXOWDWHW
mer blandat men positivt ur ett globalt perspektiv. Dessutom anordnar
kvinnodeltagarna naturligtvis både
egna seminarier och samlingar och
deltar i andras.

Gudrun Tiberg och Niki Arias visar, under ESF i Malmö, upp en av de
gamla ﬁnabanderollerna från 70-talet. Foto:Jennie Fagerström
UHVSHNWLYH VDPOLQJ HOOHU YDUMH WHPD
på ESF, för att föreslå talare från den
feministiska rörelsen.

Feminismen idag har utvidgats att
omfatta alla former av diskriminering. Det innebär att diskriminering
på grund av annat, såsom hälsoproblem, religion, barnafödande, ålder, sexualitet och etnicitet, lett till
HQ PHU RPIDWWDQGH V\Q Sn NYLQQRUV
livsvillkor. Det är både en utmaning
och en kategorisering. Det fanns stora förväntningar på ESF i Malmö.

Kvinnorna på ESF kommer framöver åter att visa sin beslutsamhet att
närvara över allt i hela forumprocesVHQ JHQRP VLQD IHPLQLVWLVND DQDO\ser. Kvinnors mänskliga rättigheter,
MlPVWlOOGKHW RFK GHPRNUDWL lU YLNtiga värden att bevara och utveckla
och ingen förändring sker utan kvinnors mobilisering. Det vill kvinnorna
Sn(6)ELGUDPHG

Krav ställdes att alla teman skulle
omfatta även det feministiska perspektivet och att det skulle ingå i alla
VWRUD VDPOLQJDU )|UV|N JMRUGHV DWW
NRQWDNWDYDUMHDQVYDULJSHUVRQLQRP

Kvinnor vägrar att låta kvinnors
rättigheter underordnas kampen
mot rasism eller kampen mot krig.
, VWlOOHW WU\FNHU YL Sn GHW IDNWXP
att kvinnor konsekvent utestängs

från den politiska processen och att
kvinnors rättigheter alltid ses som
en andrahandsuppgift att lösa, långt
efter andra orättvisor blivit lösta.
Detta leder till motsättningar mellan,
och inom, de progressiva krafterna i
världen och försvagar forumprocesVHQ'HWKlUlULQJHQEHWMlQWDYRFK
därför vill kvinnorna på ESF förändra detta.
:$YLVDUSnQ|GYlQGLJKHWHQDY|NDG
gemensam aktivism och ökat motVWnQGPRWI|UWU\FN'lUI|UXSSPDQDU
de kvinnor och män att förena sig för
DWWE\JJDHWWIUHGOLJWMlPVWlOOWVROLdariskt, sekulärt och feministiskt Europa, fritt från diskriminering.

Gudrun Tiberg

På ESF i Malmö fördes en livlig,
öppen och insiktsfull debatt, som
de nordiska länderna ledde.
Erfarenheter och tradition av att
ha feministiska frågor på den
politiska agendan gjorde detta
möjligt.
På bilden:
Ulla Klötzer, Finland, Maj Britt
Theorin, Sverige, tillsammans
med Azar Majedi och Lilian
French, utgjorde panel vid det
stora säkerhetsseminariet. vid
ESF i Malmö.
Foto: Gudrun Tiberg
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Aktionskamp i Büchel,Tyskland
I Eifel, 20 km söder om Nürnburgringen och 10 km från Cochem vid Mosel, lagras
i dag 20 amerikanska atombomber med en sprängkraft av 260 Hiroshimabomber.
Efter den ”Game Over Action”,
de tidigare varit med om i Bryssel, ville Edla Lantto och GunBritt Mäkitalo, KFF i Kiruna,
även åka till Büchel och demonstrera mot den militäranläggning
som ﬁnns där.
- Ilona Riesz, KFF, som bor både
i Kiruna och Tyskland hade upptäckt, när hon översatte några
tyska broschyrer om Büchel, att
militäranläggningen endast låg
en timmes bilfärd från hennes
tyska bostad. Detta väckte hennes kamplust.
- Campingen med husvagnar, små och
stora tält, låg vackert på ett fält med kullar omgivet av vinodlingar väl bevakat av
poliser. Vi var glada att vi inte behövde
bo i tält för nätterna var kalla, termometern visade endast fem plusgrader.
Sex gånger tidigare har demonstrationer
hållits runt denna militäranläggning men
QX GHQ VMXQGH JnQJHQ VNXOOH GHQ V\Pboliskt intas om kärnvapnen fanns kvar.
/LNW -HULNRV PXUDU VRP VND KD IDOOLW Sn
GHQVMXQGHGDJHQVnVNXOOHGHVVDERPEHU
RFNVn I|UVYLQQD 'HW JMRUGHV µUXQGRUµ
YDUMH GDJ KHOD YHFNDQ UXQW GHQ  NP
hårt bevakade anläggningen.
Samtidigt är det inte alla civila och boende i närheten som vill detta, för på
GHQQD Á\JEDV DUEHWDU FLUND  VROGDter och 600 civila och de är förstås alla
UlGGD RP VLQD MREE 2P DQOlJJQLQJHQ
försvinner är det en katastrof för regionen, säger Elke Koller som är apotekare
och bor i närheten, och är drivande för att
få bort bomberna. Elke Koller och MatWLDV *\H[OH IUnQ 3D[ .ULVWL  SOXV IRON
från Büchel och andra tillresta bl. a ToPDVIUnQ2IRJL6YHULJHEHUlWWDGHDWWGHW
WRJVMXWLPPDUDWWJ|UDUXQGDQHIWHUVRP
de tog pauser med sång, diktläsning och
proklamationer.
3n PnQGDJHQ GHOWRJ 0D\HUV IRU 3HDFH
RFKGHE|UMDGHPHGHQLQWHUQDWLRQHOOIUXkost som folk på campingen hade lagat;
 NRUHDQVN ULVVRSSD MDSDQVND ULVEXOODU
och ostsandwichar från USA. Efter denna
frukost gick de rundan.
I den här gruppen gick borgmästare Peter
6H\IULHGVRPHQJnQJYDULWPHGRPDWWIn
bort Percing 2 raketerna från Mutlangen.
Borgmästaren från Biffen hade fått barn
DWW YLND  VW\FNHQ IUHGVWUDQRU VRP
V\PEROLVHUDGH DOOD RUWHU RFK E\DU VRP
fanns i detta område. Tranorna och alla
borgmästarnas underskrifter sattes upp
på en 150 lång tvättlina, som sedan presenterades för Angela Merkel i Berlin. I

Uppskattad banderoll bärs i Büchel av Edla Lanto,
Gun-Britt Mäkitalo och Ilona Riesz, KFF, Kiruna.
KHODYlUOGHQÀQQV0D\HUVIRU3HDFH
RFK DY GHP ÀQQV  L 7\VNODQG VRP
alla kämpar för att få bort kärnvapnen
till 2010.
Även Politiker och Jurister (Eilana) mot
kärnvapen hade ett möte i Cochem där
GHW GU\IWDGHV KXUXYLGD GHW YDU ERPEHU
på denna militäranläggning. En politiker
från SPD svarade ”att hon inte visste om
det fanns atomvapen, trots att hon varit
där, för hon har inte hållit bomberna i
VLQKDQG'H*U|QDORYDGHDWWMREEDI|U
att få bort bomberna. Juristerna talade
om att Internationella domstolen i Haag
redan har förklarat att innehav av kärnvapen strider mot folkrätten och är alltså
RODJOLJD-XULVWHUQDKMlOSWHRFNVnPnQJD
av fredsaktivisterna som hamnat i knipa
under aktionen.
/|UGDJHQGHQYDUGHQVWRUDGDJHQ
Det kom busslaster med folk - till slut gick
ca 2000 runt militäranläggningen - medan
det trummades och bars plakat. Clowner
PRW NlUQYDSHQ VSH[DGH RFK JMRUGH VLQD
upptåg men så fort någon kom för nära
stängslet kom poliser springande. Det
NU\OODGHDYSROLVHULGHPRQVWUDWLRQVWnJHW
i bussar och bilar, men de var vänliga.
µ%\H%\HµQXFNOHDUERPEVNDPSDQMHQ
KDUVRPPnODWWDYVOXWD7\VNODQGVGHOWDJDQGHVRPDWRPYDSHQPDNWLQRP1DWR
och strävar efter att hela världen ska bli
atomvapenfritt 2010. Piasavakvastarna
DQYlQGHVI|UDWWV\PEROLVNWVRSDERUW
kärnvapnen.
Vi bar Kvinnor för Freds banderoll och
både den och vi blev väldigt uppskatade
RFK IRWRJUDIHUDGH )RON W\FNWH GHW YDU
fantastiskt att vi kommit ända från Sve-
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ULJH I|U DWW GHPRQVWUHUD 9L ÀFN PnQJD
WLOOIlOOHQDWWEHUlWWDRP1DWR|YQLQJDUQD
i norr, om Budkavlen som ska starta och
RPYnUDSRMNDUVRPYLVNLFNDUWLOO$IJKDQLVWDQ(QNLOOHW\FNWHDWWGHWYDUIDQWDVtiskt att vi var neutrala men blev chockad
när han hört vår berättelse.
Efter 18 km i gassande sol var det skönt
DWWVOlQJDVLJLVNXJJDQLJUlVHWRFKO\VVQDSn1LQD+DJHQVRPLQQDQKRQE|UMDde sin konsert berättade om DU-vapnens
fasa.
3V\NRDQDO\WLNHUQ+RUVW(EHUKDUG5LFKWHU
höll ett uppskattat tal. Han sa bland annat
- att många har vant sig vid freden och
tror att kärnvapnen är som en vakthund att de är avskräckande. Vi måste påverka
denna tankeform, det måste åter in i våra
huvuden att kärnvapenpolitik är oförenligt med vördnaden för livet. Kärnvapnen
har sin plats på museum idag.
- Vi måste göra oss obekväma, tänka på
våra barn och barnbarn och gå ut och
URSDERUWPHGNlUQYDSHQ
(GOD RFK MDJ lU YlOGLJW Q|MGD PHG YnU
resa. Som vanligt träffade vi många som ,
liksom vi, kämpar - bland andra Mickael
från Bonn, 65 år, som från morgon till
kväll, satt i sin stol med ett plakat, precis utanför ingången till militäranläggningen.
På min näthinna sitter alla de vackra vinodlingarna och alla borgar på klipporna
vid Rhen och Mosel och mitt i detta dessa
%20%(5-DJU\VHU

Vid pennan Gun-Britt Mäkitalo

”Att sopa rent framför egen dörr”
Så kallades den senaste aktionen
mot atomvapen i Tyskland som
i år samlade 50 olika freds- och
andra grupper mot atomvapen
i Büchel, i södra Eifel, mellan
Trier och Köln, inte långt från
ﬂoden Mosel. Uppmaningen var
att de med sina kvastar skulle
sopa ut de sista atomvapnen som
ännu ﬁnns på tysk mark. Det kom
cirka 2000 personer som kom,
vissa med piasavakvastar, till
demonstrationerna.
Anledningen var de 20 atomvapenbeVW\FNDGH%ERPEHUVRPHQOLJWXWVDJR
är stationerade i Büchel under amerikansk
bevakning. Det är de sista atomvapnen i
7\VNODQG VHGDQ 86$ KHOW SO|WVOLJW RFK
XWDQ DQPRGDQ WDJLW KHP GH  DWRPvapnen som länge fanns lagrade på den
DPHULNDQVND Á\JEDVHQ L 5DPVWHLQ 1X
vill fredsaktivisterna tillsammans med
ERUJDUQDL%FKHOInGHQW\VNDUHJHULQJen att påverka USA att ta hem även de här
kvarvarande atombomberna.
Det är meningen att det vid ett potentiellt
DQIDOO 7RUQDGRÁ\J W\VN PRWVYDULJKHW
WLOOYnUD-$6 VNDOOYDUDEHUHGGDDWWÁ\JD
dessa bomber till sina mål och släppa
GHPGlU7\VNDVROGDWHUWUlQDVUHJHOEXQGHWI|UGHWWD9DUMHHQVNLOGERPEL%FKHO
KDUHQVSUlQJNUDIWDYÁHUGXEEOD+LURVKLmabomber. Det är omvandlade Pershing
2-raketer, vilkas borttagande från Mutlangen fredsrörelsen arbetar för.

GHQW\VNDUHJHULQJHQDWWDJHUDRPGHWLQWH
bildas en stor opinion emot bomberna.
6DPWLGLJW WURU HQ PDMRULWHW DY W\VNDUQD
DWWGHWLQWHOlQJUHÀQQVQnJUDDWRPYDSHQ
SnW\VNPDUN
Detta var också en av anledningarna till
att ett stort antal fredsgrupper gick samPDQL%FKHOGHQDXJXVWLI|UDWW
försöka väcka opinionen och påverka regeringen i en annan riktning och arbetet
är inte slut i och med den här demonstrationen.

Kraven är:
a) att Tyskland ska avslutat sitt
delägarskap i atomvapnen och avsluta sin delaktighet i den Atomära
Planeringsgruppen
b) att regeringen ska kräva att USA
skall ta hem alla de atomvapen som
är placerade i Tyskland och lova
att aldrig mer placera atomvapen i
Tyskland
c) att göra det olagligt att inneha
atomvapen i Tyskland
d)att arbeta för att få till stånd
internationella förhandlingar för
en världsomspännande atomvapenkonvention
Det var en hel vecka med aktiviteter fram
WLOO GHQ  DXJXVWL9DUMH GDJ JLFN HQ Q\
JUXSSVRPSnHQSURPHQDGUXQWÁ\JEDsen - en sträcka på 17 km.
Den andra dagen deltog borgmästarna
IUnQ )UDQNIXUW2GHU 0XWODQJHQ 3HWHU

6H\IULHG %UHWWHQL%DGHQ:UWWHPEHUJ
och Zerbst i Sachsen-Anhalt, för att
de ville stärka fredsrörelsernas arbete i
Büchel. Även överborgmästaren i München lät sända ett brev, som lästes upp,
där han välkomnade protesterna i Eifel.
6MlOYDÁ\JEDVHQOLJJHUPLWWLHWWLG\OOLVNW
landskap med vinodling och turism, det
ERURFKDUEHWDUP\FNHWPlQQLVNRUKlU
'HQ  DXJXVWL LQOHGGHV PHG HWW PDUDWRQORSSSnF\NHOVRPVMXJnQJHUUXQGDGH
Á\JEDVHQ(IWHUGHWWDVWDUWDGHHQPDUVFK
till huvudingången där den stora manifestationen hölls med tal och konsert - bland
DQQDWGHOWRJ1LQD+DJHQ
Trots att några grupper hade aviserat att
GHVNXOOHEU\WDVLJLQSnÁ\JEDVHQYLONHW
ÀFNSROLVHQDWWPRELOLVHUDVnEOHYVMlOYD
DNWLRQHQOXJQlYHQRPSROLVHQÀFNLQJULSDVMXJnQJHUGnSHUVRQHUI|UV|NWHWDVLJ
LQSnÁ\JEDVHQ9LVVDELOGHUWDJQDDYWLGningsfotografer blev också beslagtagna,
men kom ut i alla fall.
'HWYDUSnGHWKHODWDJHWHQO\FNDGDNWLRQ
en riktig folkfest med 2000 deltagare som
den sista dagen demonstrerade under parollerna.
- ”Sökta i Irak, Funna i Büchel: Massförstörelsevapen!” och ”Vår framtid fri från
atomvapen!”.
)|UXWRPIUHGVU|UHOVHUQDGHOWRJÁHUDSROLtiska partier i en diskussion - bl a De GröQD9lQVWHUSDUWLHW 'LH/LQNH RFK63'

Översättning från tyska
Marie Steinertz

*UXQGHQWLOODWWGHVVDDWRPERPEHUÀQQV
Sn W\VN PDUN lU HWW W\VNW GHOlJDUVNDS
WURWVDWWGHWWDlUHWWEURWWPRW137DYWDOHW
VRP7\VNODQGVNULYLWSn
.
, DYWDOHW  KDU 7\VNODQG I|UEXQGLW VLJ DWW
varken direkt eller indirekt inneha atomvapen, utöva hot eller använda atomvapen. De har även i ett senare skede skrivit
under 2+4-Avtalet som försäkrar samma
VDNVRP137
'HVVXWRP EU\WHU GH NlUQYDSHQ VRP lU
placerade Büchel, mot det potentiella hotet om användning och den humanitära
krigsfolkrätten, enligt den internationella
domstolen i Haags betänkande från den
MXOL
, RFK PHG DWW 86$ KDU WDJLW KHP 
DWRPYDSHQ IUnQ 5DPVWHLQ ÀQQV GHW HQ
P|MOLJKHWDWWSnYHUND86$DWWWDKHPGH
VLVWDDWRPYDSHQIUnQ7\VNODQG)UHGVU|UHOVHQYLOODWWGHQW\VNDUHJHULQJHQVNDOO
XSSPDQD86$WLOOGHWWD0HQGHQW\VND
UHJHULQJHQDQVHUVLJKDP\FNHWDWWYLQQD
på att behålla dessa 20 B61:or i Büchel
därför att de därigenom har ett delägarVNDSLGHP'HWVWlUNHUW\VNDUQDVVWlOOQLQJ
L1$72LV\QQHUKHWLDWRPYDSHQGLVNXVsionerna. Därför kommer antagligen inte

Clowner mot kärnvapen gjorde poliserna nervösa.
Foto Gun-Britt Mäkitalo
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Kyrkan ska be om ursäkt!
Nu i september är det 50 år sedan Kyrkmötet beslutade att även
kvinnor kunde bli präster i Svenska kyrkan. Det vill vi ﬁra! – säger
kyrkan.
Men vad är det egentligen man vill
ÀUD" $WW GHW LQRP N\UNDQV LQVWLWXWLRQHU SnJnWW HQ V\VWHPDWLVN SHULodvis lagstiftad, diskriminering av
kvinnor? Att det, i klartext, under
decennier pågått allvarliga brott mot
mänskliga rättigheter. Istället för att
ÀUDERUGH6YHQVNDN\UNDQEHRPXUsäkt och lova bot och bättring.
'HWVWXQGDQGHMXELOHHWKDQGODUHQOLJW
N\UNDQVMlOYRPDWWÀUDDWW6YHQVND
N\UNDQ lU HQ MlPVWlOOG N\UND 'HWWD
WURWV DWW 6YHQVND .\UNDQ lU |YHUUHSUHVHQWHUDGL-lP2VDQPlOQLQJVVWDtistik.
,-lP2VJUDQVNQLQJDYN\UNDQVRP
arbetsgivare konstateras det att villkoren naturligtvis förändrats sedan
1950-talet men att det fortfarande
I|UHNRPPHU RMlPVWlOOGKHW .\UNDQV
MlPVWlOOGKHWVDUEHWH ² HQ JUDQVNQLQJ
av 27 arbetsgivare inom Svenska
N\UNDQPDM 
Det gäller bl.a. könsfördelningen på
arbetsplatserna men också arbetsmilM|RFKP|MOLJKHWHUQDDWWXWYHFNODVLJ
VRPDQVWlOOGLQRPN\UNDQ,-lP2V
sammanfattning står det att arbetsgiYDUQDYLVVHUOLJHQNlQWWLOOMlPVWlOOGhetslagen, men att det var få som
kunde uppvisa ett kontinuerligt och
ODJHQOLJWMlPVWlOOGKHWVDUEHWH0nQJD
arbetsgivare saknade helt en handOLQJVSODQI|UMlPVWlOOGDO|QHURFKGHW
fanns inte kunskap om vad arbetet
med lönekartläggning innebar i praktiken.

DUEHWH XU DUEHWVPLOM|KlQVHHQGH 'H
risker som uppmärksammades gällGH GHQ SV\NRVRFLDOD DUEHWVPLOM|Q
)UDPI|UDOOWPHQDGH$UEHWVPLOM|YHUNHW DWW OHGDUVNDSHW YDU RW\GOLJW RFK
man underströk att vissa av arbetsPLOM|SUREOHPHQ YDU GLUHNW NRSSODGH
WLOO RMlPVWlOOGD I|UKnOODQGHQ PHOODQ
kvinnor och män på arbetsplatsen.

ning. Det är många kvinnor som vänWDUSnHWWNRPSURPLVVO|VWRFKRWYHW\digt stöd för sitt framtida arbete. En
upprättelse för att kunna gå vidare.
Att be om ursäkt och erkänna diskrimineringen kan vara ett första nödvändigt steg

Gudrun Schyman
)|UKnOODQGHQVRPHQHQNlWVRP.\U- Programledare för SCHYMAN
kans Tidning genomfört, bekräftar (i i TV8
en artikel från 6 mars 2008). Den visar att:
* Nära 60% av kvinnorna har
upplevt att de diskriminerats eller
behandlats negativt just för att de är
kvinnor.
* Samma kvinnor har samtidigt låga
kunskaper om lagen mot diskriminering (de berättar om diskriminerande händelser utan att benämna
dem som diskriminering).
* Värst utsatta är kyrkoherdarna
där 73% har upplevt diskriminering
eller negativ behandling.
* 60% uppger att det var en prästkoll ega som diskriminerade, vanligast genom att vägra samarbeta.
* Enligt de svarande är det domkapitel och biskop som borde ta ett
större ansvar för att lösa problemen
med diskriminering.

0HGQlUDVMXPLOMRQHUPHGOHPPDUlU
6YHQVNDN\UNDQODQGHWVVW|UVWDPHGOHPVRUJDQLVDWLRQ.\UNDQKDUUXQW
PLOMRQHUEHV|NSHUnUQlVWDQ
förtroendevalda och 25 000 anställda.
6YHQVNDN\UNDQKDUVDPPDVN\OGLJhet som alla andra arbetsgivare att arEHWDXWLIUnQMlPVWlOOGKHWVODJHQVNUDY
GYV IUlPMD MlPVWlOOGKHW Sn DUEHWVplatsen och se till att förbudet mot
könsdiskriminering upprätthålls.

Det fanns stora brister i arbetet med
DWW I|UHE\JJD WUDNDVVHULHU Sn JUXQG
av kön och sexuella trakasserier.
Slutsatsen av granskningen blev att
VSHFLHOOW DUEHWHW PHG MlPVWlOOGD DUbetsförhållanden, trakasserier på
grund av kön och sexuelle trakasseULHUVDPWDUEHWHWPHGMlPVWlOOGDO|ner, bör förbättras.

.\UNDQlUYLVVHUOLJHQVNLOGIUnQVWDten, men fortfarande gäller offentlighetsprincipen och genom sin storlek
och sin verksamhet utgör Svenska
N\UNDQHQYLNWLJDUHQDI|UQRUPELOGning i det svenska samhället. Det är
VMlOYNODUWVYnUWDWWI|UPHGODHWWMlPställt budskap om inte organisationen
LVLJVMlOYDUEHWDUDNWLYWPHGIUnJRU-lP2DYVOXWDUPHGDWWNRQVWDWHUDDWW na.
granskningen av de 27 arbetsgivarna
LQWH JDY QnJRQ µHQW\GLJW EHWU\J- Det här borde vara en angelägenhet
JDQGH ELOG DY N\UNDQ VRP YlUQ I|U I|UKHODN\UNDQ'HWKDQGODUPLQGUH
MlPVWlOOGKHW RFK PRW N|QVGLVNULPL- om teologi, mer om demokrati och i
JUXQGHQPlQQLVNRV\Q
nering”.
Under åren 2005-2006 granskade
$UEHWVPLOM|YHUNHW 6YHQVND N\UNDQV $QVYDUHWYLODUWXQJWSnN\UNDQVOHG12

Nobelpristagare!
3ULVHUQDLI\VLNNHPLRFKPHGLFLQ
JnU MX WLOO P\FNHW IUDPJnQJVULND
forskare. Många av deras forskningsresultat har varit till stor ,
LEODQG OLYVDYJ|UDQGH Q\WWD I|U
mänskligheten.
7\YlUUKDUGHWlYHQIXQQLWVQREHOpristagare som i god tro har lanserat mindre bra produkter. Som exempel på detta brukar man nämna
3DXO0OOHUVRPÀFNPHGLFLQSULset för sin upptäckt av DDT.
En del av nobelpristagarna har
lYHQ JMRUW DQGUD P\FNHW YlUGHfulla insatser för mänskligheten.
(WWH[HPSHOlU/LQXV3DXOLQJVRP
ÀFN  nUV NHPLSULV RFK 
års fredspris. Han kämpade mot
kärnvapen något som var högakWXHOOW XQGHU .XEDNULVHQ L E|UMDQ
DYWDOHW1lU3DXOLQJWRJHPRW
fredspriset sade han att han helst
hade velat dela det med sin hustru.
)RUVNQLQJHQ L I\VLN NHPL RFK
medicin kostar naturligt nog
P\FNHW SHQJDU 7|UV PDQ XQGUD
RPSHQJDUQDWLOOHQGHODYGHG\UDVWHSURMHNWHQLQWHVNXOOHYDUDWLOO
större gagn för mänskligheten om
de använts för avvecklingen av
världssvälten. Till exempel den
enorma partikelacceleratorn i anOlJJQLQJHQ&(51L6FKZHL]VRP
JHU LQWUHVVDQWD XSSO\VQLQJDU RP
olika partiklar. Men den forskningen kunde gärna fått vänta,
en eller ett par generationer, tills
svälten i världen avvecklats.
.DQVNHKDUMDJYDULWHQGnOLJI\VLNOlUDUH PHQ MDJ W\FNHU DWW GH
SHQJDUVRPJLFNWLOOU\PGIDUNRVWHUVIlUGWLOO6DWXUQXVVNXOOHJMRUW
VW|UUHQ\WWDKlUSnMRUGHQ
Thorild Dahlgren
KFF Gävle

En hälsning från WOMEN IN BLACK i Jerusalem!

6KDEDWVKDORP
Femton kvinnor och en man stod den 20 september återLJHQLHQW\VWPDQLIHVWDWLRQI|UDWWInVOXWSnRFNXSDWLRQHQ
DY3DOHVWLQD0DULD:HVWHUOXQGELOGHQKDUVNLFNDWGHVVD
ELOGHUVRPHQKlOVQLQJIUnQ:RPHQLQ%ODFNL-HUXVDlem

:RPHQLQ%ODFNL,VUDHOVWDUWDGHI|UWMXJRnUVHGDQLMDnuari 1988. En månad efter att den palestinska intifadan
brutit ut. En liten grupp israeliska kvinnor ställde sig då
LVYDUWDNOlGHULHQW\VWPDQLIHVWDWLRQRFKKDUVHGDQGHVV
JMRUWVDPPDVDN9DUMHYHFNDSnVDPPDSODWVLNOlGGD
VYDUWVWnUGHPHGVN\OWDUVRPEDUDElUHWWEXGVNDSVOXW
SnRFNXSDWLRQHQ
-DJEHÀQQHUPLJL,VUDHORFK3DOHVWLQDVRPHNXPHQLVN
I|OMHVODJDUH Sn XSSGUDJ DY 6YHULJHV .ULVWQD 5nG RFK
.\UNRUQDV 9lUOGVUnG JHQRP GHW (NXPHQLVND I|OMHVODJDUSURJUDPPHWL3DOHVWLQDRFK,VUDHO ($33, 'HV\QSXQNWHUUHÁHNWLRQHUVRPXWWU\FNVlUSHUVRQOLJDRFKGHODV
inte nödvändigtvis av mina uppdragsgivare.

.YLQQRUQDSnELOGHUQDlU/HDK6DJX\RFK7DPDU0HDKQ
och Helen Stueckelberger.
Bilderna är från Jerusalem
Må väl,
Maria

Kvinnor för Fred, Sverige
Stödjer den israeliska fredsrörelsen Women in Black i deras budskap för en rättvis fred mellan palestinier och israeler.
Vi tror, liksom de, att man måste häva
ockupationen av Palestina, för att nå en
rättvis fred.
I solidaritet med Women in black i Jerusalem står KFF, SKV och Palestinagrupperna i Stockholm, varje lördag mellan
klockan 14-15 på Sergelstorg och KFF i
Uppsala, klockan 17.30-18.30, på Stora
torget för att protestera mot ockupationen av Palestina.
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Turordningslista för BUDKAVLENS
manifetationer, lördagar 5i12

,
Haparanda, Kalix, Boden,
 /XOHn3LWHn
QRYgYHUWRUQHngYHUNDOL[3DMDOD
QRY
$UYLGVMDXU$UMHSORJbOYVE\Q
6 dec
Kiruna, Gällivare, Jokkmokk
GHF
6RUVHOH6WRUXPDQ9LOKHPLQD
GHF
'RURWHDcVHOH%MXUKROP
GHF
/\FNVHOH1RUVM|9LQGHOQ
MDQ
0DOn9lQQlV1RUGPDOLQJ
MDQ
6NHOOHIWHn8PHn5REHUWVIRUV
MDQ
6WU|PVXQGcUH.URNRP
MDQ
gVWHUVXQG%HUJ6YHJ
MDQ
5DJXQGD%UlFNHcQJH
7 febr
Örnsköldsvik, Sollefteå,
Kramfors
14 febr
Härnösand, Timrå, Sundsvall
IHEU1RUGDQVWLJ/MXVGDO
28 febr
Hudiksvall, Söderhamn
PDUV%ROOQlV2YDQnNHU


14 mars
Gävle, Sandviken
PDUV+RIRUV2FNHOER
28 mars
Älvdalen, Malung - Sälen
DSULO  0RUD2UVD
DSULO
5lWWYLN/HNVDQG
18 april
Falun, Borlänge
25 april
Gagnef, Vansbro
PDM$YHVWD+HGHPRUD6lWHU
PDM
/XGYLND6PHGMHEDFNHQ
PDM
bOYNDUOHE\gVWKDPPDU
PDM
7LHUS8SSVDOD
PDM
(QN|SLQJ+HE\
MXQL
.QLYVWD+nER
MXQL
9lVWHUnV+DOOVWDKDPPDU
MXQL
.XQJV|U6XUDKDPPDU
MXQL
$UERJD.|SLQJ
MXOL
6NLQQVNDWWHEHUJ)DJHUVWD
MXOL
/LQGHVEHUJ/MXVQDUVEHUJ
MXOL
+lOOHIRUV1RUD
MXOL
gUHEUR.DUOVNRJD
DXJ
'HJHUIRUV/HNHEHUJ
8 aug
Kumla, Hallsberg
DXJ
$VNHUVXQG/D[n
22 aug
Vingåker, Katrineholm
29 aug
Eskilstuna, Flen
VHSW
1\N|SLQJ2[HO|VXQG
12 sept.
Trosa, Gnesta
VHSW
6WUlQJQlV6|GHUWlOMH
VHSW
1RUUWlOMH1\QlVKDPQ
RNW
6LJWXQD+DQLQJH
RNW
9DOOHQWXQD7lE\
RNW
8SSODQGV%UR%RWN\UND
RNW
8SSODQGV9lVE\7\UHV|
RNW
gVWHUnNHU+XGGLQJH
QRY
9D[KROP1DFND
14 nov
Ekerö, Värmdö
QRY
-lUIlOOD1\NYDUQ
28 nov
Salem, Solna
GHF
6ROOHQWXQD'DQGHU\G
GHF
/LGLQJ|6WRFNKROP
15 nov

Krig är ovärdigt människan!
I Canberra-rapporten (1996) visas hur världen kan avskaffa kärnvapnen i ett fullt realistiskt steg-för-steg-proJUDP %OL[UDSSRUWHQ  ÀQQV Sn ZZZZPG FRPmission.org.
9DUMHO|UGDJNOLKnOOVHQPDQLIHVWDWLRQLIHPJUDQQkommuner samtidigt med Upprop till vår regering att arEHWDIUDPHQNRQNUHWKDQGOLQJVSODQLQI|U)1P|WHW
RP137DYWDOHW$YWDOHWOHGHUWLOODWWNlUQYDSHQQHGUXVWning verkställs. Det har redan undertecknats av nästan
DOOD OlQGHU PHQ lQQX HM WLOOlPSDWV (Q QDPQLQVDPOLQJ
VWDUWDVRPJnHQGHRFKPHGI|OMHU8SSURSHW7HPDµ6YHriges folk kräver en kärnvapenfri värld.”
Även lokala aktuella frågor kan tas upp i manifestationen, t ex uranprospektering. Kontakta media för att vi
VNDK|UDVRFKV\QDV
0DQLIHVWDWLRQHUQDYDUMHO|UGDJPHGE|UMDQQRYHPEHU
 L +DSDUDQGD .DOL[ %RGHQ /XOHn RFK 3LWHn 'HW
EOLUHWWÀQWVDPDUEHWHHQNRQWLQXHUOLJPDQLIHVWDWLRQRFK
lQGnEDUDHQJnQJLYDUMHNRPPXQ
0LQ|YHUW\JHOVHlUDWWGHWÀQQVPLQVWHQHOGVMlOLYDUMH
NRPPXQPHGOHPPDUL)UHGV0LOM|RFK6ROLGDULWHWVU|relser samt enskilda personer och politiker som har tillUlFNOLJWPHGNXQVNDSPRGRFKYLOMDI|UDWWELOGDHQORNDO
aktionsgrupp.
Inger Holmlund, Hamnv 32, 820 76 Jättendal.
Tel 0652-161 70, e-mail: holmlundinger@hotmail.com
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Åtaganden som medlem i OSSE gäller lika för alla stater
framhöll ODIHRs chef Janez Jenarcic, inför USA:s Helsinki
Commission WASHINGTON, DC, 17 September 2008.
266(VOnQJWJnHQGHnWDJDQGHQI|UPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU 05 RFKGHPRNUDWLJlOOHUOLNDI|UDOODVWDWHUVRPGHOWDUL
denna regionala organisation, och framsteg i fråga om att motsvara denna standard måste mätas med samma måttVWRFNWYlUVRYHUKHODUHJLRQHQVDGHGHQVORYHQVNHDPEDVVDG|UHQ-DQH]/HQDUFLFQ\EOLYHQGLUHNW|UI|U266(V2IÀFHIRU'HPRFUDWLF,QVWLWXWLRQVDQG+XPDQ5LJKWV 2',+5 LGDJLQI|U)|UHQWD6WDWHUQDV+HOVLQNL&RPPLVVLRQ
µ7KHLQWHUQDWLRQDOKXPDQULJKWVDQGGHPRFUDF\PRYHPHQWZLOOKDUGO\VXFFHHGZLWKRXWWKHGHWHUPLQHGDQGFUHGLEOH
leadership of the United States”.
$PEDVVDG|U/HQDUFLFEHWRQDGHDWWDUEHWHWLNRQJUHVVHQV+HOVLQNL&RPPLVVLRQKDUHQDYJ|UDQGHEHW\GHOVHJHQRP
DWWYDUDHQNUDIWIXOOU|VWQlU86$VNDOOXSSI\OODVLQDnWDJDQGHQI|U05
”In order to show true leadership on human rights one must start at home. There can be no double standards,”
WLOODGH/HQDUFLF
'HQQ\HGLUHNW|UHQI|U2',+5DUJXPHQWHUDGHLVLWWDQI|UDQGHI|UDWWHQW\GOLJDUHRFKPHUDlUOLJV\QNDQEOLJlOODQGH
EHWUlIIDQGHGHVSHFLÀNDNUDYVRPVWlOOVSnHQVNLOGDVWDWHUREHURHQGHDYYDUGHEHÀQQHUVLJSnNDUWDQRPPDQ
lQWOLJHQVOXWDUPHGYDQDQDWWGHODXSSUHJLRQHQLµ(DVWµDQGµ:HVWµ
“Vi har kommit att inse demokrati är inte en belöning eller trofé, som när den en gång är vunnen vidarebefordras från
HQJHQHUDWLRQWLOOQlVWD'HPRNUDWLQKDULQJHQVOXWJLOWLJKHWGHWlUHQSURFHVVLDOODVDPPDQKDQJµVDGH/HQDUFLF
´7LOOVNLOOQDGIUnQJRGZKLVN\I|UElWWUDVGHQLQWHDYVLJVMlOYPHGnUHQ'HWEOLUEDNVODJRFKDYEUlFN'HWlUYnU
kollektiva plikt att försäkra oss om att demokratins tidvåg inte drar sig tillbaka.”
/HQDUFLFSnSHNDGHDWWGHQ\DVNLOMDNWLJKHWHUQDVRPnWHUW\FNVKDNRPPLWWLOO\WDQGHVHQDVWHnUHQEODQGVWDWHUQDVRP
GHOWDUL266(KDUOHWWWLOOHWWNOLPDWDYPLVVPRGRFKPLVVWlQNVDPKHWVRPRFNVnSnYHUNDU2',+5$WWOlPQDGHW
NDOODNULJHWVVWHUHRW\SHUlUHWWVWHJPRWnWHUXSSE\JJQDGDYI|UWURHQGHRFKHWDEOHUDQGHDYHQlNWDGLDORJJUXQGDGSn
ömsesidig respekt och samarbete.
´'HEHN\PPHUYLQXDUEHWDUPHGKDULDOODIDOOI|UOlQJHVHGDQXSSK|UWDWWQRJJUDQWI|OMDGHJDPODVNLOMHOLQMHUQD
1XJlOOHUGHWWHUURULVPWUDIÀFNLQJPHGPlQQLVNRURFKKDWEURWWVRPlUH[HPSHOSnKRWPRWVDPKlOOHQLQRPKHOD
regionen.”
$PEDVVDG|U/HQDUFLFNODUJMRUGHWLOOVOXWDWW2',+5GHQLQVWLWXWLRQLQRP266(VRPKXYXGVDNOLJHQV\VVODUPHG
GHPRNUDWLRFKPlQVNOLJDUlWWLJKHWHU²NRPPHUDWWIRUWVlWWDPHGSnPLQQHOVHUWLOO266(VPHGOHPVVWDWHURPEULVWHUL
IXOOI|OMDQGHWDYGHUDVnWDJDQGHQYDUKHOVWGHNDQSnYLVDVRFKVHGDQHUEMXGDPHGYHUNDQPHGKMlOSWLOOnWJlUGHU
¤
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På mångas begäran visar vi receptet på den födelsedagstårta som Eva Lidman bakade till årsmötet och
KFFs trettioårsdag!

)RWR(YD/LGPDQ

Fruktﬂan
(QOLNDOlWWJMRUGVRPYDFNHUKLVWRULD'HQNDQLQQHKnOODEnGHIUXNWRFKElU
RFKSDVVDUOLNDEUDVRPPDUVRPYLQWHU+XUGHQNDQVHXWV\QVSnELOGHQ
Idén är att man gräddar en botten i en liten eller stor långpanna eller annan
IRUP6HGDQU|UVI\OOQLQJHQLKRSRFKEUHGV|YHU GHQVNDOOLQWHJUlGGDV 
och så lägger man frukt och på frukt och bär innan det hela glaseras med
DSULNRVPDUPHODG'HWEOLUEnGHYDFNHUWIUlVFKWRFKJRWW
Det här behövs för 8 -10 personer:
7LOOERWWHQ


)\OOQLQJDY
200 gr margarin eller smör
4 dl crème fraiche (=2 burkar)
GOYHWHPM|O 

PVNYDQLOMVRFNHU
GOKDYUHJU\Q 

FDGOVLNWDWÁRUVRFNHU
WVNEDNSXOYHU

EDQDQQnJUDMRUGJXEEDU
2 msk socker
smultron, blåbär, vinbär eller
EM|UQElUVDIWLJWSlURQHOOHU
1 liten mango, 1-2 kiwifrukter
ca 2 dl aprikosmarmelad
+2-4 msk vatten
9lUPXQJHQWLOOJUDGHU6PlOWVP|UHWHOOHUPDUJDULQHWLHQU\POLJNDVWUXOORFKOnWGHWVYDOQDDYPHQLQWHNDOOQD%ODQGDLHQVNnOYHWHPM|OPHG
KDYUHJU\QVRFNHURFKOLWHEDNSXOYHU
5|UQHUPM|OEODQGQLQJHQLNDVWUXOOHQ$UEHWDVQDEEWLKRSGHJHQ7U\FNHOOHU
platta ut den genast i en mindre långpanna. Kläm också upp degen lite längs
långpannans kanter.
*UlGGDPLWWLXJQHQLFDPLQXWHU/nWNDOOQDKHOW+LWNDQPDQI|UEHreda dagen innan om man så vill.
5|UWLOOI\OOQLQJHQLKRSFUpPHIUDLFKHYDQLOMVRFNHURFKVLNWDÁRUVRFNHURFK
smaka av. Ta eventuellt mer socker. Bred krämen över hela kakans botten.
/lJJXWEDQDQHUVNXUQDSnOlQJGHQKHODHOOHUKDOYDElUIUXNWHULELWDUHWF
3HQVOD|YHUPMXNDSULNRVPDUPHODG lUGHQKnUGNDQGHQOMXPPDVLOLWHQ
kastrull och blandas ut med helt lite vatten). Så är det hela klart att serveras.
2ULJLQDOUHFHSWXU$QQD%HUJHQVWU|PVµ5RVHQEU|GRFKPDMRUHU 
'HWWDUHFHSWDQYlQGH(YD/LGPDQWLOOGHQÀQDµI|GHOVHGDJVWnUWDQµQlUYL
SnnUVP|WHWÀUDGH.))VnUVGDJ'HNRUDWLRQHQRFKYLONDIUXNWHURFKElU
man använder är efter vars och ens smak.
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Insamlingen till KFFs
projekt i Halabja
fortsätter!

Berivan, Ashti, Srwa, Nyan,
Awat, Vian och många, många
ﬂer som var med i KFFs utbildningsprojekt i Halabja sommaren 2007 väntar att utbildningsprojektet skall fortsätta!
Många generösa givare har
bidragit genom att köpa KFFkorten här nedan men än har
vi en bit kvar till de 15 000kr
vi måste ha för att få ett nytt
bidrag från Forum Syd.
Genom en gåva eller genom
att köpa nedanstående vykort,
á 5 kr st, ger vi kvinnorna i
Halabja en ny chans!

Pg 439 12 25-2

3n*nQJL2SHUDWLRQ
8WELOGQLQJI|UIRONK|JVNROOlUDUHL.YLQQRUIUHGRFKVlNHUKHWUHV)|UVWDGDJDUQDlUJHQRPI|UGDRFK\WWHUOLJDUHGDJDUVNDJHQRPI|UDVLVOXWHWDYRNWREHUL+lUQ|VDQG0DMD+M|UGLVRFK%LUJLWWD$GHOWRJIUnQ23
/lUDUQDVNDSnVLQDUHVSIRONK|JVNRORUJHQRPI|UDROLNDDNWLYLWHWHU6HYnUKHPVLGD
2.En informatörsutbildning för våra cirkeldeltagare sker även den vecka 44. Det är meningen att de som gått
Yn GLHUVWXGLHFLUNHOVNDNXQQDJnXWRFKLQIRUPHUDRPUHV$QQD7XKOLQDQVYDUDUI|UXWELOGQLQJHQ
(QGDJDUVXWELOGQLQJI|UDOOPlQKHWHQVRP0DMD(DQVYDUDUI|UL+lUQ|VDQGJHQRPI|UVRFNVnYHFND9HP
som helst kan gå den.
8PHnXQLYHUVLWHWYLOOKDLQVSUlQJWUHVLÁHUDDYVLQDNXUVHURFKYLOODWW2SVNDOODQVYDUDI|UGHW
)|UVODJRPNXUVSODQNRPPHUVRPVW\HOVHQVNDWDVWlOOQLQJWLOO
'HQVHSWlU0DM%ULWW7KHRULQRFK%LUJLWWD$KOTYLVWL(XURSDUnGHWRFKLQIRUPHUDURP5HV'HQVYHQVND
GHOHJDWLRQHQWDUHPRWRVVRFKLQEMXGHUSDUODPHQWDULNHUL(XURSDUnGHW
'HOWDUSn(6)L0DOP|%RNRFKELEOLRWHNVPlVVDQL*|WHERUJRFK05GDJDUQDL/XOHnPHGERNERUGRFKI|UHläsningar.
8OULND/RUHQW]LKDUDQVWlOOWVI|UDWWWLOOVDPPDQVPHG/LQD$J|UDHQNDUWOlJJQLQJDYVWDWLVWLNHQQlUGHWJlOOHU
(8PLVVLRQHU'HVNDOOlYHQWLWWDSnDOODJUXSSHUVRP(8VlQWXWLQRPQnJUDInUHJLRQHU'HWÀQQVHWWVWRUWLQWUHVVH
både i EU och Sverige för denna rapport. Statistiken skall också användas i påverkansarbetet.
8. Resultatet skall läggas fram i Europaparlamentet i mitten av december 2008.
9. Träff med UD den 1 oktober för att diskutera utvärdering av handlingsplanen och Sveriges ordförandeskap i EU
DQJ5HVROXWLRQ
10. En handbok håller på att framställas som på svenska och engelska för att användas i utbildningen.
6,'$YLOOKDHWWVDPDUEHWHPHG2SL+lUQ|VDQGQlUGHWJlOOHUnUOLJHQnWHUNRPPDQGHXWELOGQLQJDU'HEHWDODURFK2SKnOOHUPHGI|UHOlVDUH
8WELOGQLQJDU68'$1HXWELOGQLQJHQLQRYHPEHU0HOODQ|VWHUQXWELOGQLQJ,VWDQEXOXWELOGQLQJHSODneringsstadiet.- utökat internationellt samarbete ev. i Irak eller något annat land
0nQJDYLOOKDUHSUHVHQWDQWHUI|U2SVRPI|UHOlVDUHK|VWHQ
6b5.P|WHL5LNVGDJHQGHQRNWREHUPHG)|UHOlVQLQJRP5HVRFKKXUOlJHWVHUXWLQWHUQDWLRQHOOW

Ny FN-resolution 1820
Våldtäkt som krigsbrott!
'HQMXQLDQWRJ)1VVlNHUKHWVUnGHQKlOOLJW5HVROXWLRQRPVH[XHOOWYnOGPRWFLYLODLNRQÁLNWHU5HVROXWLRQHQI|UG|PHUYnOGWlNWRFKDQGUDIRUPHUDYVH[XDOLVHUDWYnOGLNRQÁLNWVLWXDWLRQHU
och säger vidare att våldtäkt kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och en konstituerande handling för folkmord.
5HVROXWLRQHQLVLQKHOKHWNDQOlVDVSn2SHUDWLRQVKHPVLGDZZZRSHUDWLRQVH
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VIKINGADOTTER
av Anette Utterbäck

En biografisk roman om professor emerita Berit Ås från Norge.
´*nKHPWLOOGLQWRNLJDSDSSDRFKSUXWWD´VNUHNSRM
NDUQDSnJDWDQRFKMDJDGHLQ%HULWLWUlGJnUGHQQlU
KRQSUHGLNDGHRPDWWYLVNXOOHNXQQDnNDWLOOPnQHQHQ
GDJI|UGHWKDGHSDSSDVDJW´'HWlUUHQDYDQVLQQHW
VRPQLVNlPPHUERUWGHQXQJHQ´VDPRUIDUQlUKDQ
KDGHInWWQRJ(JHQVLQQLJYDUKRQRFKIXOOPHGYLOGD
XSSWnJPHQPHGHWWVWRUWKMlUWD2FKVnlUGHWIRUWID
UDQGH'HWlULQWHI|ULQWHVRPKRQKDUNDOODWV1RUJHV
VYDUSn3LSSL/nQJVWUXPS

3DSSDKDGHEHWWWLOOJXGRPHWWEDUQVRPVNXOOHEOLWLOO
Q\WWDI|UPlQVNOLJKHWHQ0HQGnPHQDGHKDQJLYHWYLV
HQSRMNH
Berit Ås är socialpsykologen som blev forskare. Som
blev Norges första kvinnliga partiledare och feministisk
förgrundsgestalt med sina teorier om 'HIHPKlUVNDU
WHNQLNHUQDknutna till kön och makt. Hon har även varit
en pionjär i arbetet med freds- och miljöfrågor. Det är
en kvinna som sett orättvisor, förtryck och miljöhot²
RFKI|UV|NWJ|UDQnJRWnWGHW
Vikingadotter handlar om Berits liv fram till andra världskriget bryter ut, då Berit är tolv år
gammal. Den beskriver ett barns liv och utveckling, drömmar, erfarenheter och viktigaste
relationer. Boken ger en både personlig och historisk bakgrund till faktorer som har format
Berits livsgärning. Den tar upp teman som är aktuella; om krig, fred, samhällsutveckling,
vuxenblivande, utanförskap, orättvisor, vänskap och kärlek. Vikingadotter är skriven i samarbete med Berit Ås. Boken är i första hand en roman, men den är samtidigt ett kulturhistoriskt tidsdokument.
Boken kan även fungera som bredvidläsning i historieundervisning om tiden kring andra
världskriget, eller för den som söker fakta om Berit Ås liv.
Bokens författare Anette Utterbäck är psykolog, psykoterapeut och medicine doktor. Hon
arbetar med psykoterapi och handledning
samt föreläser och svarar på läsarfrågor under
UXEULNHQ´/XVWDWWOHYD´L*|WHERUJV-Posten.
Hon har skrivit boken ( i samarbete med Berit
Ås) med stor nyfikenhet om den barndom
som format en egensinnig och stridbar
kvinna.

Författare:
ISBN:
Titel:
Omfång:
Format:
Bindning:

Anette Utterbäck
978-91-976266-6-8
Vikingadotter
304 sidor
135 x 210 mm
Inbunden

ALF bokförlag

www.alfbok.se
redaktion@alfbok.se

I boken ”Förbannad är jag ganska ofta” utgiven av Ordfront
i samarbete med Kvinnor för Fred gör journalisten och författaren Ami Lönnroth djupintervjuer med kvinnokämpen, professor emeritas, Berit Ås -”vars teorier om härskarteknikerna
blivit för feminismen vad Marseljäsen var för Franska revolutionen”. (Katarina Mazetti)
%HULWcVlULQWHEDUDSLRQMlULQRPNYLQQRNDPSHQ²KRQ
lU lYHQ SURIHVVRU L VRFLDOSV\NRORJL KDU VWDUWDW HWW .YLQQRXQLYHUVLWHW RFK YDU HQ
JnQJ 1RUJHV I|UVWD NYLQQOLJD SDUWLOHGDUH %RNHQ VRP lU HQ RYlUGHUOLJ NlOOD WLOO
kunskap är både lärorik och rolig.
Båda böckerna kan beställas genom KFF till specialpriset 150 kr + porto.

tel 08/667 97 27 el.kff@telia.com
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