Kvinnor ! Män! Människor!
Människan måste avskaffat kriget innan kriget avskaffar människan!
Orden är Elin Wägners. Hon var en av de över tusen kvinnor som tog sig till Haag 1915 för
att försöka stoppa första världskriget som då pågått ett år. De bildade Internationella
kvinnoförbundet för fred och frihet.
I inledningen till det manifest som antogs 1915 står: "Krigets vansinne innebär ett hänsynslöst
offrande av människor och förstörelse av allt vi under årtusenden byggt upp"
och för det andra:
Inte heller kvinnor och barn kan skyddas under modern krigföring och vi protesterade mot de
avskyvärda oförrätter kvinnor faller offer för under alla krig.
Nedrustning och kvinnors medverkan på alla nivåer i samhällslivet och i frågor om att
förebygga konflikter är målet för IKFF:s arbete.
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd Resolution 1325 Kvinnor fred och säkerhet som ska öka
kvinnors inflytande i säkerhetspolitiken. Kofi Annan, FN:s dåvarande generalsekreterare, sa:
”Endast om kvinnor spelar en full och likvärdig roll kan vi bygga grundvalarna för en
hållbar fred – för utveckling, gott ledarskap i samhället, mänskliga rättigheter och rättvisa”
2015 firade IKFF sitt hundraårsjubileum i Haag under mottot; Kvinnors makt att stoppa krig!
Då antog IKFF ett nytt manifest. Om orsaker till krig stadgas:
"Patriarkatet som underordnar kvinnor i relation till män och där våldsam maskulinitet och
passiv femininitet belönas”.
Kvinnor har engagerat sig med kraft.
1905 påverkade kvinnor att det blev en fredlig unionsupplösning med Norge. På femtitalet var
Alva Myrdahl, Barbro Alving, Inga Thorsson och många många andra aktiva mot att Sverige
skulle skaffa atombomb.
1982 tog IKFF initiativ till att 100.000 människor från hela Norden samlades i Göteborg för
det stora Fredsmötet under parollen Ett kärnvapenfritt Norden. 	
  
Nu är det dags igen att engagera sig!	
  
Åter står vi inför ett upptrappat krigshot med kärnvapen i Sverige när Natos stora
Krigsövning Aurora 17- i september förvandlar Göteborgs södra skärgård till
krigsskådeplats. Svenska soldater ska då öva tillsammans med Natosoldater från ett tiotal
länder.

Det finns det inga garantier att USA inte medför kärnvapen in i Sverige!
Vilken värld har vi skapat? En värld som det inte går att leva i! Hur kan en människa hålla
fast vid den galna tanken att hon kan döda en annan människa? Och att hon är skyldig att göra
det? Varför häpnar vi inte över ondskan? Saknar vi förmåga att göra det? Hetspropaganda,
demonisering av den andre, spridandet av falska tyckanden tillåts flöda fritt. Det skapar rädsla
och VILL få oss att TRO PÅ MILITÄRA LÖSNINGAR. Detta trots att vi vet att militära
ingripanden förvärrar och skapar nya fiender.
60 miljoner människor är redan på flykt. Lagen mot krig – FNstadgan och Genèvekonventioner efterlevs inte. Man bombar sjukhus, civila och mattransporter.
De resurser världen bara under ett år lägger på militären och vapen skulle räcka för att
bekosta hela FN:s verksamhet för 600 år.
NU på internationella kvinnodagen måste våra röster höras. Vi står inte ut längre och vi
är många. Vi kan inte längre tro att militära lösningar skapar fred på jorden. De
ofantligt stora penningsummorna, som styr det militärindustriella komplexet och investeras i
till exempel utvecklingen av kärnvapen, drönare och nya vapen- och övervakningssystem, 	
  
behöver vi för att rädda klimatet på vår planet, bygga samhällen med mänskliga
rättigheter, trygga människors grundbehov och rätt till utbildning.
Vi vill att:
	
  
-

inga fler Natoledda övningar ska förekomma i Sverige	
  
	
  

-

stifta en lag med förbud mot kärnvapen på svensk mark	
  

-

bilda ett Fredsdepartement där kvinnors röster respekteras och som ska arbeta
för en gemensam säkerhetspolitik
	
  

Anna-Lisa Björneberg
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen
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