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

”Kvinnobilder – i fredens anda”
I samband med kvinnodagen 8 mars pågår utställningen ”Kvinnobilder
– i fredens anda” i Engelbrektskyrkan. Utställningen
invigs 6 mars och pågår
till och med 19 mars.
Adress: Östermalmsgatan
20
Kyrkan är öppen tisdag till
söndag kl 11.00 - 15.00.

Isabella Torregiani, Aurora
Somnell och Birgitta T Ståhl
lyfter i sina konstnärskap fram
”kvinnan” och i ett flertal utställningar, senast i Gustaf Vasa
kyrka på kvinnodagen 2015, har
de belyst kvinnans utsatthet men
också hennes styrka. Kvinnan
som kämpar för sin och andras
rätt, kvinnan som kämpar för sin
icke självklara rätt till sin kropp,
sin plats i rummet och sin plats
i historien.

Invigningen äger rum i anslutning till kyrkkaffet (cirka
12.30) efter mässan, söndagen
den 6 mars. I samband med
invigningen, kommer biskop
emerita Caroline Krook att
medverka bland annat genom
ett föredrag/”rundvandring” där
hon tolkar tavlorna.
Konstnärerna är alla medlemmar i ateljéföreningen Croma
men har olika bakgrund och
uttryckssätt. Isabella Torregiani
och Aurora Somnell arbetar
med måleri, framförallt äggoljetempera och Birgitta T Ståhl
använder sig av collage tillsammans med måleri.
Isabella Torregiani och Birgitta
T Ståhl är medlemmar i Kvinnor
för Fred.
Delar av utställningen kvinnobilder kommer till hösten att
införlivas i en Fredsutställning
i Paris i samarbete med Svenska
kyrkan där.

”Gränslöst systerskap!” i Stockholm

På kvinnodagen den 8 mars deltar Kvinnor för Fred Stockholm
i 8 mars-kommitténs demonstration ”Gränslöst systerskap!”.
Den går från Norra Latin till Raoul Wallenbergs torg. Samling:
17.30.
Vi lever i en värld full av gränser som förhindrar kvinnor
världen över från att leva sina liv. Det handlar om gränser av alla
slag – oavsett om det gäller snäva normer, geografiska gränslinjer
eller gränser för att ta sig in på arbetsmarknaden.
Kom, organisera dig och höj din röst i solidaritet med våra
systrar som befinner sig på flykt, mot mäns våld mot kvinnor
och för en jämställd arbetsmarknad!

Nato på kvinnodagen i Laholm

Kvinnor för fred i Laholm ägnar Kvinnodagen åt ”Nej till Nato”
med manifestation och namninsamling mot Värdlandsavtalet.
Ett kortfattat flygblad och IKFF:s + KFF:s broschyr Sverige och
Nato. De små stegens politik, ger vi till intresserade.
Hoppas vi ses kl 12.00 på torget i Laholm!
Torsdagen den 10 mars kommer Katrin Kisswani, ordförande
för Läkare utan gränser till Laholm: Kvinnans situation i krigshärjade områden. Katrin föreläser på FN-föreningens affär Fair
Trade Shop (Hela världen) kl 19.00.

Vill du bli medlem och stötta fredsarbete
och kvinnors rättigheter lokalt och globalt?
Årsavgiften är 170 kronor, som stödmedlem betalar du endast
100 kronor per år.
Sätt in pengarna på plusgirokonto: 439 12 25-2. Glöm inte att
ange namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.
Läs mer om vårt arbete på www.kvinnorforfred.se.
Adress: Hammarby allé 93, 4 tr, 120 63 Stockholm.
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27.
E-post: kff@telia.com.

Bildcollage av Birgitta T Ståhl.

Målning av Isabella Torregiani.

I ett samarbete med Miljömagasinet ger Kvinnor
för fred denna vecka ut sin medlemstidning.
Den kommer ut fyra gånger om året.
Ansvarig utgivare Sanni Gerstenberg.

Värnplikten, Nato och
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Gunn-Marie Tranberg.

Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström talar på Rikskonferensen 2016.

”Sverige, Sverige fosterland! Vår längtans bygd,
Vårt hem på jorden...” Visst är vårt hem på jorden värt att försvara, frågan är bara hur? GunnMarie Tranberg deltog i årets rikskonferens Folk
och Försvar och berättar här om sina intryck.

Sveriges profil i FN höjs och
en plats i Säkerhetsrådet borde
bli verklighet snarast. FNs Säkerhetsråd är världspolitikens
epicentrum och det enda FNorgan vars beslut är juridiskt
bindande. Ett aktivt arbete för
kärnvapennedrustning är en
naturlig del av svensk säkerhetspolitik, något som Sverige också
kämpar för inom FN.
Ett klart och tydligt besked
från regeringen är att Sverige inte
ska gå med i NATO!

Folk och Försvar arrangerades
i fjällmiljö i Sälen för 70:e året
i rad, den 10-12 januari. Detta
jubileum, samt den turbulenta
situationen i världen, bidrog
säkert till det stora intresset.
Innehållsmässigt greppade konferensen över ett mycket brett
område – denna rapport blir
förstås bara ett urval.
Dag 1: Globala förändringar
Förmiddagen började med att
utrikesminister Margot Wallström talade under rubriken:
Sveriges bidrag till en säkrare
värld.
Hennes tal berörde de flesta
av de kriser som pågår runt om i
världen; Mellanöstern, Ukraina,
Irak, Afghanistan, Mali.
En kvarts miljon människor
har dödats i Syrien. Halva befolkningen är på flykt. De dagliga bombningarna måste stoppas! Margot Wallström kommer
bjuda in syriska kvinnor till
Stockholm för att även ge kvinnor röst i fredsförhandlingarna:
”Hälften av befolkningen kan ju
inte stå utanför fredsprocessen
om den ska bli hållbar”.
Sverige deltar i en FN-ledd
insats i Mali, ett land i Afrika
med enorma ökenområden, etniska motsättningar, korruption, terrorism och dessutom en
obefintlig infrastruktur. Staden
Timbuktu är nästan helt över-

given sedan jihadisterna tog
över 2012. Om ett fredsavtal
ska kunna genomföras måste
även detta arbete inkludera både
kvinnor, unga och andra marginaliserade grupper, påpekade
utrikesministern.
Oron ökar i Europa. Enligt
Margot Wallström finns krafter
som verkar för att EU ska försvagas och slitas isär (folkomröstning i Storbritannien). Den
demokratiska värdegrunden
utmanas av reformer som begränsar yttrandefriheten (Ungern, Polen). Hon menar också
att EU:s krishanteringsförmåga
har stagnerat: Ny kraft behövs
till EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik!
Allt fler har mobiler
Informationstekniken breder
snabbt ut sig. Drygt 6 miljarder
människor har tillgång till mobiler. Samtidigt sprids propaganda
och rena lögner, inte minst över
internet. Denna allvarliga problematik belystes av många talare under konferensen. Sverige
stöder oberoende media i de
Baltiska länderna, Ukraina och
i det östliga partnerskapet.
Frågan om Allmän värnplikt
för både kvinnor och män, som
Margot Wallström förespråkar,
behandlades också under de
följande dagarna, liksom terrorhotet och IS/Daesh-härjningar.

Vad sker i närområdet?
Nästa talare var Lettlands president Raimonds Vejonis. Han
hade egna önskningar beträffande Sveriges NATO-anslutning
och menade att balansen i regionen krävde att Sverige skulle
vara medlem i NATO-alliansen i
likhet med Danmark och Norge,
och de baltiska länderna. Han
menar att ”Sverige är en stark
spelare i regionen”. Gotlands
försvar är mycket viktigt, och
att ”militär vekhet sätter igång
Rysslands aggressivitet”.
Närområdet och Sveriges säkerhet och säkerhetsstrategi presenterades av olika representanter från
Utrikesutskottet, Utrikespolitiska
institutet, Krigsvetenskapsakademin, Försvarsmakten med flera.
Östersjön som tidigare kallades ett fredens hav, är nu ett
operationsområde. I Arktis finns
fara för konfrontationer mellan
öst och väst.
Sveriges eventuella medlemskap i NATO återkom i flera
inlägg. ”Garantier bättre än förhoppningar”. ”Vi ska vara oroliga!” tyckte Karin Enström med

flera. Sanktionerna kvarstår mot
det ”oberäkneliga Ryssland”.
Människor på flykt
60 miljoner människor är på
flykt i världen, varav 50 procent barn. Fyra miljoner syrier
finns i grannländerna, Libanon,
Jordanien, Irak. Turkiet har fått
ekonomisk ersättning för att begränsa flyktingströmmen vidare
till Västeuropa. Ulrika Årehed
Röda Korset, och Kenneth
Neijnes från Kustbevakningen,
gav skakande skildringar. Det
urskiljningslösa våldet pågår,
framför allt i Syrien. Miljoner
människor är i akut behov av
hjälp. Lagliga vägar in i Europa
behövs, men de livsfarliga resorna över Medelhavet fortgår.
Tusentals flyktingar i tejpade
gummibåtar och odugliga flytvästar vågar sina liv.
Sjöodugliga träbåtar där de
billigaste platserna är under
däck, och de dyrare över däck.
Ibland spikas skiljeväggen igen
och de som finns under däck
har ingen möjlighet att räddas
vid olyckor. Skräckresorna har
pågått i flera år och världens
ögon öppnades först när bilden
av lille Aylan Kurdi som flöt i
land på en grekisk ö, publicerades. Svenska Kustbevakningen
har haft två räddningsfartyg i
Medel-havet, och räddat flera
tusen människor.
Sjöräddningarna kommer att
fortsätta åtminstone till sommaren 2016.
Dag 2: Ett säkert Sverige
Försvarsminister Peter Hultqvists
anförande handlade om det

svenska försvaret, och han konstaterade att vi lever i en föränderlig tid. Det vi i dag uppfattar
som en lugn och trygg plats kan
i morgon vara ett brinnande inferno. Folkrätten kan förvanskas
till oigenkännlighet och användas
av auktoritära härskare och regimer med egna maktambitioner.
Det är viktigt att EU inte splittras
och att demokratiskt sinnade nationer håller ihop. Extremismen
tar fart och rörelser som Daesh
måste bekämpas.
Svenskt försvar är inne i en utvecklingsprocess. Orsaken är inte
minst den ryska militära aktiviteten i vårt närområde. Men det tar
tid att återigen bygga upp en militär förmåga! Försvarsministern
uppmanade framtida beslutsfattare att undvika ”tvära kast”, och
stå med fötterna på jorden.
Försvaret har fått höjda anslag.
Under 2016–20 ska alla förband
övas och få ett krigsduglighetskrav. Cyberförmåga ska utvecklas och FRA har fått förstärkning. ”Sverige är unikt med den
teknikhöjd som finns!”
En viktig del i strategin handlar om att fördjupa våra internationella samarbeten, med
alliansfriheten som bas. Sverige
fördjupar samarbetet med alliansfria Finland, men gör samarbetsavtal även med Danmark
som ju tillhör NATO. Partnerskapet med NATO och den
transatlantiska länken till USA
har stor betydelse för stabiliteten
och den långsiktiga freden i Europa menar försvarsministern.
Regeringen förbereder också
ett så kallat värdlandsavtal med
NATO. Att Sverige i och med

h en värld som brinner
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”Fall Julesnö! Och susa djupa mo...”

detta skulle tvingas att acceptera
kärnvapen på svenskt territorium
och permanenta NATO-baser
med mera anser Hultqvist vara
”lögn och förbannad dikt”.

Skydd av demokratin
Konferensens fortsättning denna
dag handlade bland annat om
utmaningar för svensk säkerhetspolitik (Anna Kinberg Batra), försvarspolitiska vägval
(L,M,MP,SD) och aktuella utredningar.
Eftermiddag och kvällspass
handlade om hur terrorism
kan motverkas. SÄPO-chefen
Anders Thornberg och dito
från Norge Marie Benedicte
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Starkare försvar!
Sverige har fått en ny ÖB: Micael Bydén. Han utstrålade optimism och effektivitet, och hade
ett mer positivt besked rörande
Sveriges försvarsförmåga än på
länge. Under 2015 fick Sverige
en ny säkerhetspolitisk inriktning med ökade resurser till det
militära försvaret. Micael Bydén
var glad åt att se ett engagemang
i försvarsfrågan ute i samhället
som inte skådats på årtionden.
Något direkt angreppshot mot
Sverige såg inte ÖB i dag. Ett angrepp på Sverige skulle inte vara
något slutmål utan snarare vara
en del av en större operation i
vårt närområde. Områdena runt
Östersjön och även i Arktis utgör
friktionsytor mellan Ryssland
och Västmakterna.
Försvarsmaktens uppdrag är

ytterst att försvara Sverige och
svenska intressen, vår frihet och
rätt att leva som vi själva väljer
samt bidra till att skapa politisk
handlingsfrihet. Övningar är
verktyg för att höja, pröva och
signalera vår förmåga. Repetitionsutbildningar har återupptagits. Hemvärnet och det civila
försvaret ingår på olika sätt, och
den militärstrategiska ledningen
har också övats. Tillsammans
med våra grannländer har vi lett
stora internationella övningar,
vilka kommer att öka.

ÖB Micael Bydén anländer till Folk och Försvars Rikskonferens
2016.

Björnland gav lägesbilder och
förslag till åtgärder. Säkerheten
har uppgraderats under 2015 i
båda länderna. Undersökningar
visar att befolkningarna tror att
terroraktioner troligen kommer
att ske inom ett år. Det finns
både rekryterare, utbildare och
finansiärer som lockar människor att bli extremister.
Våldsbejakande extremism
Mona Sahlins föredrag var som
”en spark i magen”. Hon började med att visa olika symboler
som extremistiska rörelser i
Sverige använder. Det visade sig
att väldigt få av konferensdeltagarna hade en aning om vilka
hemska budskap dessa står för,
och som ständigt florerar bland
annat på nätet. Både höger (vit
makt) och vänster (autonoma),
jihadister och partisymboler för
exempelvis Svenska Motståndsrörelsen. Det sprids judehat och
Israelhat och hat mot livet självt.
Vanmakten hos dem som vill
hjälpa eller förhindra rekrytering
till våldsbejakande rörelser har
det svårt. Mammor är ofta de
som ser faran först och har nu ett
telefonnummer att tillgå för att
få kontakt med den nationella
samordningen som Mona Sahlin
företräder.
Journalisiska förutsättningar
Efter middagen berättade Martin Schibbye tillsammans med
Anna-Lena Laurén och Jonathan
Lundqvist om journalistikens
förutsättningar vid rapportering
från kriser och krig. Martin
Schibbye intervjuades om sin
och Johan Perssons fångenskap

i Ogadenprovinsen i Etiopien.
Martin Schibbye berörde även
den svenska kopplingen till
varför de åkt (Lundin Oil), och
hur viktigt det är att journalister
får skydd.
Dag 3: Säkra samhället
Inrikesministern Anders Ygeman började sitt anförande
med poesi och berättade att han
ibland känt sig som i den gamla
Bowie-låten ”Five years”.
Som inrikesminister har han
ansvar för alla frågor som rör
ordning, säkerhet och krisberedskap. I augusti lade regeringen
fram en ny nationell strategi
mot terrorism. De förebyggande
insatserna ska undvika att någon
radikaliseras, rekryteras eller får
som avsikt att begå terrorbrott.
Den nationella samordnaren
mot våldsbejakande terrorism
har fått fördubblade anslag och
breddat uppdrag. Det behövs
förebyggande arbete, avhopparverksamheter, stärkt samordning och samordnare i alla
kommuner.
Det pågår en översyn av de
hemliga tvångsmedlen så att polis och säkerhetspolis ges legala
verktyg för dataavläsning. Trots
att det dödliga våldet minskar i
samhället, så ökar andelen med
skjutvapen, sprängämnen och
handgranater.
Inrikesministerns anförande
avslutades som det började, med
poesi.
”Ingen människa är en ö, hel
och fullständig i sig själv, varje
människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela...” (Donne
1600-talet)

Och som David Bowie skrev i
sin odödliga sång:
We can be heroes, just for one
day!
Eftertankar och frågor
Det har hänt jättemycket under
året, svåra saker. Men det har
också hänt fantastiska saker.
Bland annat har vi fått ett globalt Klimatavtal. Människor har
öppnat sina hjärtan. Mänskligheten vänder blad. Fler och fler
kommer till insikt om att vi har
en planet som lider, och som vi
gemensamt måste ta ansvar för.
Men – det finns en kategori
som tror sig kunna stå utanför
denna process. Det är det Militärekonomiska Komplexet. Jag
ställde några konkreta frågor till
Försvarsministern:
Vad kostar en timmes flygning
med ett JAS-plan? Inte främst
med kronor och ören, utan i
klimatutsläpp?
Vad kostar de militärövningar
som bedrivs på svensk mark, tillsammans med världens största
krigsmakt? I utsläpp?
Vad kostar Värdlandsavtalet i
Frihet och Självbestämmande?”
Mina frågor fick inga bra
svar.
Radikalisera Kärleken?
Det pågår en kapprustning. Känner du landet där medkänsla och
kärlek blommar? Där det växer
en folkrörelse vars första uppgift
är att avskaffa skammen. Där vi
återerövrar vårt mod, vår kraft
och vår glädje. Och återerövrar
vår stolthet i Sverige. Där Sverige
betyder frihet och fred!
Gunn-Marie Tranberg
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Hela första barnskötarkursen på Amez Women Folk High School (Amez wfhs) samlad på terassen. Alla deltagarna plus skolledningen.

Skolan som stärker kvinnor
Gudrun Tiberg, du är på väg
till Kurdistan, vad ska du göra
där?
– Jag ska vara med och inviga Amez Women Folk High
School (Amez wfhs) första mars
och passa på att undervisa i
förskolepedagogik på halvtid
en vecka. Den första gruppen
deltagare på skolan består av 25
unga kvinnor. De ska utbilda sig
till barnskötare. Vi ska dessutom
arbeta med demokratiutveckling
och jämställdhetsperspektivet
genomsyrar allt.

Vilken slags kurser kommer att
hållas på folkhögskolan?
– Första året kommer att upptas av en barnskötarutbildning.
Schemat för utbildningen har

utarbetats i samverkan mellan
KtK och Awaz Daleni, som blir
rektor för skolan. Under alla år
fram tills nu har Amez kvinnoorganisation hållit kurser i matematik, engelska, datorkunskap,
sömnad och gympa. Seminarier
har hållits kring kvinnors rättigheter och kvinnokroppen. Det
har hållits alfabetiseringskurser
för kvinnor som inte har kunnat läsa och skriva. Tyvärr har
nerdragningen av biståndsmedel
till Amez gjort att just den satsningen fått stryka på foten för
närvarande.

har syftat till att stärka kvinnors
ställning i Kurdistan och de
kvinnor, som ingått i alla årens
olika kurser, har kunnat stötta

kvinnor runt om i samhället. De
har också tillsammans kunnat
stötta flyktingar från Syrien.
Benita Eklund

Vad är målet? Vad hoppas skolan uppnå?
– Skolan kommer att verka
för en demokratisering av utbildningsväsendet i irakiska
Kurdistan. Skolans tillblivelse
har gått över Amez kvinnohus i
Suleymania till det egna huset i
Halabja, invigt 2012, där skolan
nu flyttar in. Hela utvecklingen

Kvinnor för fred
• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i flera stora internationella fredsmarscher och kvinnokonferenser
• Arrangerar och deltar i demonstrationer.
• Håller i internationella kvinnoprojekt för fred och demokratisering i Israel/Palestina, Irakiska
Kurdistan och Västsahara.
• Samarbetar med KFF i Norden, Nederländerna och Schweiz.
• Arbetar aktivt för FN:s resolution 1325 – för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete.
• Stöder OSSE:s arbete med konfliktlösning utan vapen.
• Stöder organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.
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Kan du berätta lite om bakgrunden till Amez folkhögskola?
– 2007 satt vi, ett gäng kvinnor kring ett runt bord på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
(Kvfhsk) och drog upp de första
riktlinjerna för en kvinnofolkhögskola i Kurdistan. Det var
dåvarande rektorn för Kvfhsk,
Ulla Holmlid, Awaz Daleni,

Amez kvinnoorganisation och
Kvinnor för Fred väst, Jilla Faraij, Irakiska kvinnoföreningen
i Västra Götaland och jag. Min
tanke då var att skapa en skola
som till sin uppbyggnad skulle
likna Färnebo folkhögskola, där
KFF ingår som en av huvudorganisationerna.
Sedan dess har mycket hänt.
Till en sommarskolesatsning
drog KFF fram pengar genom
Forum Syd och senare har Kvinna till Kvinna (KtK) utvecklat
konceptet fram till den skola
som nu öppnas. Under utvecklingsarbetet har Amez wfhs
också besökt Ilula Folk Development College i Tanzania, en
skola som även Färnebo fhsk
samarbetar med.

Gudrun Tiberg och läraren Ashti Osman Rostem under besöket
på sommarskolan 2007.

Kom på Kvinnor för Freds årsmöte i Luleå
söndagen den 13 mars!
Vi börjar kl 11 i IOGT:s lokal och mötet beräknas pågå
till kl 15. Därefter blir det öppen vis-stuga.
Dagen innan blir det torgmöte och seminarier om de militära installationerna i Norrbotten och Värdlandsavtalet.
KFF ger ett mindre bidrag till reskostnaden för medlemmar. Ev kan enkelt boende ordnas.
Kontakta KFF:s kontor kff@telia.com, 076-1179727.

