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Information och studier om fredsfrämjande utveckling

Vi är en enda mänsklighet
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mellan USA och Sovjetunionen
från 1987 (medeldistans- och
kortdistansrobotar avskaffades):
80 procent av atomvapenlagren
förstördes – ett framsteg, men
ändå otillräckligt.
– Så länge det finns atomvapen finns det en risk att de
används, kanske av misstag eller
på grund av en teknisk störning men naturligtvis också av
ond vilja, med avsikt. Med all
kraft måste vi därför fortsätta
att kämpa för ett förbud mot
massförstörelsevapen. Det är vår
plikt, skriver Gorbatjov.

Michail Gorbatjov och USA:s president George Bush skriver under START-avtalet (Strategic
Arms Reduction Treaty) om nedrustning mellan USA och dåvarande Sovjetunionen 1991.
Varför är vår globaliserade
värld idag så orolig, orättvis, militariserad? Allt fler
människor är bekymrade
över det. Bekymrad är även
jag, Michail Gorbatjov.
Så inleder Gorbatjov sin
vädjan om fred som publicerades på tyska i slutet av
januari 2017 (Beneventobooks, 60 sidor).

Michail Gorbatjov var generalsekreterare för kommunistiska
partiets centralkommitté (mars
1985-aug 1991) och Sovjetunionens statspresident (mars
1990-dec1991). Genom hans
politik av öppenhet (glasnost)
och ombyggnation (perestrojka)
inleddes slutfasen av kalla kriget.
1990 fick han Nobels fredspris.
Här följer en sammanfattning av
hans icke-våldsappell.
Regeringarna i väst tog ut
segern efter kalla kriget, politikerna var dock inte kapabla att
bygga upp ett nytt säkerhetssys-

tem, menar Gorbatjov. De har
inte förstått att den globaliserade
världen kräver nya beteenderegler och en annan moral. Vissa
människor har tagit åt sig makten, har skapat ogenomskådliga
finansstrukturer som de inte
behöver redovisa för någon.
Även den organiserade brottsligheten har fått fotfäste, drog- och
vapenhandlare samt människosmugglare. Världspolitiken har
inte kunnat bemöta dem.
Gapen ökar
Samtidigt har det startats en ny
kapprustningsrunda. Miljökrisen
intensifieras. Gapet mellan rika
och fattiga länder blir allt större
och även klyftan mellan fattiga
och rika inom de enstaka länderna. Inga lösningar syns, bara
återvändsgränder. Organisationer
som FN eller G-20 kommer alltid för sent, släpar jämt efter. Vi
lider av en politisk kris, både på
nationellt och på internationellt
plan. Politikerna i dag är syssel-

satta med ”brandsläckning”, med
aktuella kriser och konflikter,
menar Gorbatjov. För att utarbeta
en ny agenda gäller det att förstå
det globala sammanhanget med
orsakerna och följderna av dagens
konflikter.
Lösningar på problemen
Inriktningar och strategier för
att lösa världssamfundets existentiella problem har funnits.
Gorbatjov nämner Russel-Einstein-manifest från 1955 (som
lade grunden för Pugwashrörelsen), Olof Palmes idé om
en gemensam säkerhet, John
F Kennedys tal ”Fred för alla”,
första mötet mellan Sovjetunionen och USA i Genève (1985)
som senare bekräftades genom
överenskommelse i Reykjavik
om att sätta stopp för kärnvapenkapprustningen. Det finns
ingenting viktigare än mänsklighetens frigörelse från massförstörelsevapen påpekar Gorbatjov
och han påminner om avtalet

Frihet från våld
En demilitariserad politik och
demilitariserade internationella
relationer är den enda förutsättningen för att nå målet, poängterar han. Politiker som tror på
militärt våld som konfliktlösningsmedel borde avvisas och
lämna den politiska scenen.
Gorbatjov ställer två krav: frihet från våld måste bli kärnan i
folkrätten samt att politik och
etik måste förenas. Han är helt
medveten om att detta inte löses
omgående.
– Men vi måste börja nu,

annars fortsätter vi bara att bli
konfronterade med nya konflikter och olösbara strider. Särskilt
farliga är ”dubbel standards” i den
globaliserade världen, det vill säga
att någon stat stöder terroristiska
eller extremistiska grupper av
nationellt egenintresse.
Denna appell riktar sig inte
bara till statsledningarna utan
också till civilsamhället. I slutskedet av det kalla kriget spelade
offentligheten en enorm roll,
minns Gorbatjov, fredsrörelsen
var högljudd mot krig och atomvapen på 1980-talet. Och man
lyssnade på dem!
En säkrare, rättvisare värld
Jag appellerar till alla människor
som inte är likgiltiga för sina
barn och barnbarns framtid, till
människor som förenar sig för att
skydda världen mot krigselände,
mot hotande miljökatastrofer,
mot fattigdom och eftersatthet. Målet är realistiskt, vi kan
bygga en säkrare, rättvisare och
stabilare världsordning och – det
lönar sig! Kom ihåg att vi lever
alla på en enda planet, att vi är
en enda mänsklighet.
Susanne Gerstenberg

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: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
Telefon & fax: 08-667 97 27, mobil 076-117 97 27
E-post: info@kvinnorforfred.se
Bankgiro: 768-6066

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

Regina Hagen, aktiv i Darmstadts fredsforum, talade under konferensen om militariseringen av EU.

Ovanstående var rubriken för en välbesökt konferens på ABF-huset i Stockholm 4 februari, där
man konstaterade att ”Vi behöver befria vårt
närområde från Natos stridsövningar, kärnvapen
och installationer för rymdkrigföring!” Arrangörer var Sveriges Fredsråd, ABF Stockholm och
Global Network against Nuclear Weapons and
Power in Space.
Denna konferens var en uppföljning av konferensen ”The
High North and International
Security” i Kiruna 2013 med
delvis samma talare. Liksom då
var den oförtröttliga fredskämpen Agneta Norberg spindeln
i nätet vad gäller initiativ och
organiserande.
Förste talare var Bruce Gagnon, ordförande för Global Network som hade valt ämnet ”Vi
vill inte ha krig med Ryssland”.
Han berättade om hur han
blev fredsaktivist på grund av
sina erfarenheter från flygvapnet
under Vietnamkriget. Tillsammans med andra medlemmar
av nätverket har han rest till
olika platser runtom i världen
där rymdteknik installeras så
att USA ska kunna ”kontrollera och dominera” planeten
för att tillgodose storföretagens
intressen.
Nätverket vill både protestera
och demonstrera mot anläggningarna och fästa befolkningens uppmärksamhet på USA:s
agerande, som tyvärr inte är

tillräckligt känt bland allmänheten.
Cancerlik krigsmaskin
Gagnon påpekade att i dag går
55 procent av varje beskattningsbar dollar i USA till Pentagon
för att stödja den cancerliknande krigsmaskinen. För att
amerikanska arbetare ska kunna
behålla sina jobb och försörja
sina familjer måste krigsmakten
fortsätta att döda människor
runt om i världen. För några år
sedan deklarerade Pentagon, att
under företagens globalisering
av världsekonomin skulle varje
land ha en särskild roll. I fortsättningen skulle man inte ha
traditionella tillverkningsarbeten i USA, då det är billigare att
producera skor, TV-apparater,
mobiltelefoner, kläder, ja även
bilar, i andra länder med billigare
arbetskraft. Pentagon framhöll
i stället att USA:s roll under
företagsglobaliseringen skulle
bli export av säkerhet. Och som
så många politiker i dagsläget,
även i den svenska debatten,

lever man i vanföreställningen
att säkerhet åstadkommer man
bäst med vapen i hand.
Rysk aggressivitet?
Dave Webb, Storbritannien, före
detta professor vid Leeds Metropolitan University och ordförande
i Kampanjen för kärnvapennedrustning talade om USA:s och
Natos omringande av Ryssland
– ett hot mot freden.
Han påpekade hur medier i
väst målar upp en bild av rysk
aggressivitet, trots att USA står
för 34 procent av världens militärutgifter medan Ryssland nöjer
sig med fyra procent (SIPRI:s
siffror). Sedan Berlinmurens fall
1989 har USA upprättat militärbaser i flera länder i före detta
Sovjetunionen eller dess gamla
intresseområde och återkommande krigsövningar utförs i
dessa länder. Moskva har kritiserat övningarna med den rimliga
invändningen att dessa krigsspel
inte bidrar till en atmosfär av
förtroende och säkerhet på kontinenten. Toppmötet i Warszawa
ökade också möjligheten för
Nato att utföra militära aktioner
genom att erkänna rymden som
en möjlig plats för operativ verksamhet, vid sidan av luft, land
och vatten. Nato arbetar också för
att ytterligare militarisera EU.
USA har upprättat depåer för
tanks och landstigningsattackfordon i Norge. Den svenska
regeringens undertecknande av

värdlandsavtalet med Nato bidrar
också till att de skandinaviska
länderna sakta men säkert håller
på att återmilitariseras. Det finns
också röster för att Nato ska militarisera Åland, en ögrupp som har
varit demilitariserad sedan 1856
års Parisöverenskommelse, som
markerade slutet på Krimkriget!
Dave Webb avslutade sitt inlägg med konstaterandet att den
dubbla utmaningen av krig och
klimatförändring hotar vår existens. Vi måste vända det rådande
beroendet av militär aggression
och i stället utveckla former för
en internationell dialog.
”Strikt civila” rymdprogram
Regina Hagen, Tyskland, aktiv
i Darmstadts fredsforum, hade
rubriken ”Europas satelliter
för militär användning och för
migrationskontroll” på sitt anförande. Hon återkom till den pågående militariseringen av EU,
som fastlades i Lissabonfördraget
2007. Artikel 42 stadgar att den
gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken skall vara en
integrerad del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Medlemsstaterna skall
göra civila och militära förmågor
tillgängliga för unionen och
vidta utökade förbättringar av
sin militära förmåga. Förra året
bekräftade EU-kommissionen
att ”rymden är av strategisk vikt
för Europa. Den stärker Europas
roll som en starkare global aktör

och är en tillgång för säkerhet
och försvar.”
Rymdteknologin har i sig
en inbyggd dubbel användningskaraktär, då det mesta är
användbart för både militära och
civila syften, vilket tillåter EU
att sälja sina rymdprogram till
offentligheten som ”strikt civila”
och samtidigt stödja den militära
dimensionen.
Övervakningssystem
Kopernikus och Galileo är de två
flaggskeppen i EU:s rymdprogram. Kopernikus består av ”Sentinel”-satelliter och markbaserade
komponenter. Två av satelliterna
är bärare av apparatur som kan ta
bilder av jordytan både dag och
natt, även genom regn och moln
och oavsett vädret. En av nedladdningsstationerna för radardata är
placerad på den norska ögruppen
Svalbard och dess data överförs till
och från satellitstationen Esrange
i Kiruna. Ett användningsområde för data från Kopernikus
är gränsövervakning och där är
ett av de uppdrag som EU-kommissionen gett Frontex (Den
europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån) att reducera antalet
”illegala” invandrare till EU-länder. Galileo kan sägas vara EU:s
alternativ till GPS, som ju en
gång togs fram för att användas
av USA:s armé, men också kommit att få stor civil användning.
EU insisterar på att Galileo är ett
civilt system men 2016 noterade

ill en fredszon
EU otvetydigt ”vikten av Galileo
för navigation och styrning av
militära system”.

Finsk-rysk pakt
Kerstin Tuomala, medlem av
Kvinnor för Fred Finland och
Finlands Fredskommitté förmedlade intryck från USA:s
och Natos krigsspel i Finland.
Finland har en 1 300 kilometer
lång gräns mot Ryssland och
insikten om betydelsen av Finlands geografiska läge ledde efter
andra världskriget till att Finland
undertecknade en vänskaps-,
samarbets- och biståndspakt med
Sovjetunionen. Denna innebar
bland annat att Finland förband
sig att inte anfalla eller hota och
inte heller låta tredje part använda finskt territorium för att
anfalla eller hota Sovjetunionen.
Finland upplevde 40 år med
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Satteliter och krig
Bård Wormdal, norsk journalist (bland annat på NRK) och
författare till böckerna ”Satellitkrigen” och ”Spionbasen” har
på senare år ägnat mycket tid
och engagemang åt att avslöja
hur satelliterna används i USA:s
krigföring. Han är bosatt i Vadsö
i nordöstligaste Norge, inte långt
från Vardö radarstation, som
nu är på väg att uppgraderas av
USA. Bård Wormdal har också
granskat hur en annan del av
norskt territorium, ögruppen
Svalbard, via sin radaranläggning bidrar till USA:s krigföring.
Informationen från Svalbard var
till exempel nödvändig för USA:s
operationer under Gulfkriget då trupperna drabbades av
ökenstormar. Norska politikers
kommentarer till Wormdals rapportering var ”vi kan inte stoppa
väderleksrapporter”.

Intresset för konferensen var stort, med 80 deltagare i en fullsatt lokal.

växande välstånd och också berikande kulturellt utbyte och
lärde sig att lita på diplomati och
samarbete i stället för på miltär
styrka. ”I frågor om krig och fred
är vi alltid partiska till förmån för
freden. I internationella konflikter strävar vi efter läkarens roll
snarare än domarens”, sammanfattade president Kekkonen.
Efter Sovjetunionens upplösning försvagades denna hållning
och politikerna började ta små
steg bort från den efterkrigstida
fredspolitiken. Några exempel:
Finland backade upp Bush den
äldres krig i Persiska viken 1991.
Finland började samarbeta med
Nato och gick med i Partnerskap

för fred. Senare har Finland deltagit i Nato-övningar i Norrbotten
och Norge, och i Afghanistan har
finska soldater stått under Natokommando. 2014 undertecknades värdlandsavtalet mellan
finska regeringen och Nato utan
att fördraget hade behandlats i
riksdagen och det realiserades
genast. Marinsoldater från USA
har regelbundet övat vinterkrig i
finska Lappland och Nato-flyg
har använt finska flygfält. I år
kommer Finland att delta i 84
militära övningar och utbildningar både hemma och utomlands,
bland annat i AURORA. Ett
Nato-medlemskap har kringgåtts
genom att underteckna bilaterala

försvarsavtal med både USA och
Storbritannien, även detta utan
behandling i riksdagen.
Slutligen konstaterade Kerstin
Tuomala, att allt som Finland
någonsin har vunnit har uppnåtts genom förhandlingar. Hon
noterade också som ett positivt
faktum, att trots att mer än 50
procent av finländarna är rädda
för krig med Ryssland så är över
60 procent motståndare till
Nato-medlemskap.
Vidare läsning och lyssning
Konferensen avslutades med ett
intressant panelsamtal mellan
Stig Henriksson, Vänsterpartiets
ledamot i riksdagens försvars-

utskott, Ingela Mårtensson,
Kvinnor för Fred och Pelle Sunvisson, redaktör på Folket i Bild
Kulturfront. Tyvärr tillåter inte
utrymmet ett referat av detta
samtal, men det är möjligt att
se det på Youtube.
Detta är en kort sammanfattning av konferensens innehåll.
För den som är intresserad av
att fördjupa sig i ämnet kan jag
rekommendera rapporten från
Kirunakonferensen ”Norden
och militariseringen av rymden” som kan laddas ner från
www.kvinnorforfred.se. Trots att
rapporten utkom 2013 är den
tyvärr fortfarande aktuell.
Lena Angviken

Upprop
D

e flesta folkrörelser i
Sverige påbörjar nu ett
samarbete i ett försök
för att människor, djur och natur
ska få vara kvar på jorden. Vår
planet mår mycket dåligt. Den
får inte bli mer än 2 grader varmare. Jorden tål inte mera krig
och krigsövningar.
Människan måste öka sin
medvetenhet om vår livssituation. Våra politiker och militärer
bygger upp för krig genom att öva
krig, tillverka mer och effektivare
vapen och även sälja dem med
vinstintresse. Fast alla vet att våld
föder våld. Flyktingströmmar
kommer både från krigsområden
och förstörda miljöer på grund av

klimatförändringarna. En helt ny
livsstil måste påbörjas om vi ska
överleva.
Kunskapen finns hos folkrörelserna. Alla människor vill leva
i fred, då måste de också vara
med i förändringen. Nu organiserar vi oss! Börja med att bilda
en grupp med minst 10 vänner.
När vi är tillräckligt många
grupper, gör vi upprop för det
vi alla värnar om. Vi arrangerar
demonstrationer och manifestationer för Fred, Klimatet och
det Hållbara samhället. Klimatsverige tar hand om klimat och
hållbarhetsfrågorna, fredsrörelserna börjar sitt arbete med att
minska och stoppa all vapentill-

verkning och försäljning. Vi
själva måste lära oss att leva i
nuet, där finns alla möjligheter. Vi kan inte leva kvar på
profeternas tid. Evolutionen
pågår ständigt och förändrar
allt levande till anpassning. Vi
är alla av stjärnstoff. Samma
atomer kväve, syre, väte och
kol. Syftet med människan är
att förvalta Jorden så att kommande generationer kan leva
i fred och harmoni så länge
som universum tycker att vi är
värda att vara människor.
Inger Holmlund

Vill du också ta ställning och agera
för en säkrare värld? Kontakta
oss på info@kvinnorforfred.se

Recension:

På gång

Ickevåldets vägar
– fred i terrorns tid
Fem författare belyser på olika
sätt områden där kristen tradition kontra muslimsk värld har
stött ihop. De vill ta reda på
krigets och fredens mekanismer
på nära håll.
Alla är de skeptiska mot våld,
tror inte på att det skapar varaktig fred. Militarisering och
våld är ett säkert sätt att förpesta jordmånen, skriver Joel
Halldorf, docent i kyrkohistoria
inledningsvis.

Författare: Joel Halldorf, Bitte
Hammargren, Isak Svensson och Sofia Walan. Marcus
förlag.

Ickevåldets vägar upptäckte jag i
höstas på Bokmässan i Göteborg
i Kristna fredsrörelsens monter.

Isak Svensson, professor vid
institutionen för fredsforskning
i Uppsala avhandlar systematiskt
företeelsen av ickevåldsrevolutioner som förekommit på senare år,
folkliga protester som vill utmana
makten som under Arabiska
våren, i Jemen, Irak och Ukraina
bland andra. Hans forskning
kommer till slutsatsen att protest
utan dialog leder ingenvart i och
med att de upproriska krafterna

är genomgående splittrade sinsemellan. Är det överhuvudtaget
möjligt att förhandla med jihadister, denna form av islam som
betraktar väpnad kamp som sin
religiösa plikt?
Ingen hållbar fred utan rättvisa
är rubriken till mellanösterns
analytiker Bitte Hammargrens
avsnitt. Med sitt mångåriga journalistiska hantverk skildrar hon
konflikterna mycket ingående
– personliga möten förtydligar
hennes åsikter för läsaren. ”När
religion används som ett maktpolitiskt medel i syfte att erövra
territorium, naturtillgångar, befolkningsunderlag eller för att
legitimera folkmord eller ett
patriarkaliskt förtryck av kvinnor släpps anden ur flaskan. Då
blir den svår att stoppa tillbaka:”
Hon gör en rejäl genomgång av
konflikterna i Libyen, Syrien,
Egypten, Irak samt Palestina,

• 8 mars-demonstrationer! Kvinnor för Fred
deltar i demonstrationer på
Internationella kvinnodagen
8 mars, runtom i landet. Kom
med du också! Se mer info på
vår hemsida.
Stockholm: Motstånd över
gränser: Samling 17.30 Norra
Latin, demonstrationen avslutas på Norrmalmstorg. Arrangörer: 8 mars-kommittén
med Kvinnor för Fred.
Uppsala: Föreläsningar på
Sensus,Västra Ågatan 16 kl 1719. Demonstration, Min kropp
min rätt! Samling 19.15 framför Centralstationen, på Olof
Palmes plats. Avgång 19.30
Fotoutställning, KFFs medlem
Yasseman Tourang visar sin
utställning Från Uppsala till
Evigheten med Kvinnor. 8 mars
– 29 april på Fredens Hus.

drar paralleller och ger många
hänvisningar till senaste artiklar,
egna och andras. Hennes trista
slutsats: Oljeekonomierna måste
först implodera (bryta ihop)
innan det kan hittas nya vägar
till fredliga reformrörelser.
Joel Halldorf avhandlar det
komplexa ämnet Religion och
våld i ett historiskt perspektiv.
Till sist belyser Sofia Walan,
generalsekreterare för Kristna
fredsrörelsen (2011-2016) rörelsens arbete i Syd Sudan, Västsahara och Colombia för att stödja
civilsamhället. Samtidigt vill
man sprida kunskapen i Sverige
om ickevåldsmetoder.
Några sidors ordförklaringar,
en litteraturförteckning och
en pedagogisk studieguide gör
Ickevåldets vägar till ett stimulerande diskussionsunderlag för
en studiecirkel.
Susanne Gerstenberg

• Studiemöten med KFF
Skåne 13 mars, 27 mars, 10
april och 24 april. Kontakt
skane.lokalforening@kvinnor
forfred.se
• Samla underskrifter
till namninsamlingen
Inga kärnvapen på
svensk mark. Lördagar
tillsammans med KFF Skåne. Vill du vara med? Kontakta skane.lokalforening@
kvinnorforfred.se idag!
• Hur ska Sverige försvaras? Seminarium 13 mars,
kl. 18.00, ABF Stockholm.

Kvinnlig värnplikt – en jämställdhetsfråga?

R

Kvinnor har i århundraden
tagit avstånd från krig och militarism och fredsrörelsen idag är
till stor del en kvinnorörelse. Nu
aktualiseras frågan om kvinnors

deltagande i militären som om
det vore en jämställdhetsfråga.
Försvarsmakten liksom Nato
har uppenbarligen insett att
jämställdhet gynnar deras verksamhet. Professor Robert Egnell
vid Försvarshögskolan har skrivit
om ”Kvinnor i försvarsmakten
– effektivitet och jämställdhet” där han påstår att ”ett
genderperspektiv kan också
bidra mer praktiskt genom att
maximera de positiva effekterna
av våra insatser för nationell
och internationell säkerhet”.
Vidare konstaterar han att ”även
militära insatser ofta kräver genderperspektiv för att vara effektiva, oavsett om det handlar om
underrättelsetjänstinhämtning,
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iksdagens borgliga majoritet beslöt 2009 med
några rösters övervikt
att avskaff a värnpliktsarmén.
Då den frivilliga rekryteringen
misslyckats så vill man återinföra den. Vid beslutet 2009
så tog man inte bort totalförsvarsplikten, den är bara
”vilande i fredstid” och den är
könsneutral. Det innebär att
om den återigen aktiveras, som
en utredning föreslår så är även
svenska kvinnor skyldiga att
mönstra och göra värnplikten.

• Hur blir vi av med
kärnvapnen? Seminarium med Gunnar Westberg
(SLMK), arrangör Fredsam. 19
mars, kl 15-17. Viktoriahusets
stora sal, Göteborg.

Kvinnor kan bli skyldiga att mönstra och göra värnplikten.

bekämpandet av fiender i en
region, fredsfrämjande insatser
eller säkerhetssektorreformer”.
Kvinnor för Fred anser inte att
kvinnlig värnplikt är en jäm-

ställdhetsfråga. Vi anser att lagen
om möjlighet för kvinnor att
fullgöra värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning är
fullt tillräcklig.
Ingela Mårtensson

• Hur påverkas Sveriges vapenproduktion
och vapenexport av ett
närmande till Nato? Seminarium, 28 mars kl. 18.00,
ABF Stockholm.
• Hur kan försvaret och
alliansfriheten fungera
i framtiden? Seminarium
4 april, kl. 18.00, ABF Stockholm.
• Stormöte STOPPA
KRIGSÖVNINGEN
AURORA, 8 april, Göteborg. Mer info finns på
stoppaaurora.se

Kvinnor för fred
• Bildades 1978 och är partipolitiskt och religiöst obunden.
• Anordnar kunskapsseminarier om bland annat kärnvapen, vapenexport och kränkningar av
mänskliga rättigheter.
• Ger ut rapporter, böcker och häften.
• Påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser.
• Har planerat och deltagit i 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.

Säger ja till en vapenfri värld
Säger ja till provstopp och nej till kärnvapen
Säger ja till demokrati och fred
Säger ja till omställning av militär verksamhet till civil

www.kvinnorforfred.se

