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I september ska Försvarsmakten genomföra Aurora 17, ”den 
första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år” som 
myndigheten skriver på sin hemsida. Syftet är att öka Sveriges 
militära förmåga och övningen kommer att äga rum i hela landet, 
med fokus på Mälardalen, Stockholm, Gotland och Göteborg. 
Cirka 19 000 personer deltar från Försvarsmakten samt ett 40-tal 
myndigheter och förband från Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Norge och USA. Stora delar av Sverige kommer därmed 
förvandlas till en övningsplats för krig. 

IKFF ser övningen i ljuset av en ökad militarisering av Sverige. 
Detta har tagit sig uttryck i den försvarspolitiska debatten, med 
ökat fokus på militär upprustning, och genom regeringens beslut 
att återinföra allmän värnplikt tidigare i år. Dessutom har Sverige 
de senaste åren fördjupat samarbetet med Nato, framförallt 
genom det värdlandsavtal som godkändes av riksdagen i maj 
2016. 

IKFF är djupt oroade över den militarisering vi ser i Sverige och vår 
omvärld samt över de enorma resurser som läggs på militära 
medel, vilket Aurora 17 är en del av. Militarism bygger på 
föreställningar om maskulinitet kopplad till vapen, makt och 
dominans. Det är inte är förenligt med en feministisk politik. IKFF 
vill se investeringar i konfliktförebyggande arbete på alla nivåer, 
och ett ifrågasättande av militära verktyg som legitima och 
effektiva för att uppnå hållbar fred. 

Det går att förebygga våldsutbrott och väpnade konflikter genom 
fredliga medel. Grundorsakerna ska adresseras genom att arbeta 
för mänskliga rättigheter, nedrustning och hållbar utveckling. 

Idag den 9 april 2017 på IKFF:s högsta beslutande organ, den 
nationella kongressen, tar IKFF ställning till följande: 

• att den militära upprustningen inte ligger i linje med 
regeringens uttalade ambition om en feministisk politik, 



• att vi motsätter oss militärövningen Aurora 17, 
• att den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet och 

närmandet till Nato upphör, 
• att Sverige verkar för fredliga lösningar, 

konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter såväl i 
Sverige som runt om i världen. 

 

	  


