
Kvinnor för Fred 
       Fred för Ukraina  

Namninsamling bland vänner och bekanta hemma eller den 8 mars på gator och torg. Namnen ska skickas 
 per brev till Kvinnor för fred, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm eller som sms till kontorets  
telefon: 076-117 9727.                                                                                   Senast måndag 27 mars 2023      
       
 
   Hittills har över 200 000 soldater och 50 000 civila dödats (10/ 2 2023). Kvinnor har 
våldtagits, barn har skrämts, en hel nation har traumatiserats. Om striderna fortsätter så här 
kommer Ukraina vara ett förstört land. Många människor över hela Europa är också rädda för 
att kriget ska utvidgas.  
 
   Det ukrainska folket, som invaderats av Ryssland, behöver vår solidaritet. Men vad skulle 
solidaritet vara nu? Hur länge till ska striderna och döden fortsätta på slagfältet i Ukraina? 
Och vad är egentligen syftet med detta krig?  
 
   President Zelenskyj håller fast vid sitt mål. Han kräver allt mer vapen för att besegra 
Ryssland på bred front. Man kan frukta att Putin kommer att inleda en maximal motattack 
senast när Krim angrips. Befinner vi oss då på väg neråt mot världskrig och kärnvapenkrig? 
 
   Ukraina kan vinna enskilda strider - med stöd av västvärlden. Men det kan inte vinna ett 
krig mot världens största kärnvapenmakt. Det är också vad USA:s högsta militär, general 
Milley, säger. Han talar om ett dödläge där ingen sida kan vinna militärt och kriget bara kan 
avslutas vid förhandlingsbordet. Varför då inte nu? Omedelbart! 
 
   Förhandling innebär inte kapitulation. Förhandlingar innebär att man måste göra 
kompromisser, på båda sidor. I syfte att förhindra ytterligare hundratusentals döda och 
värre. Vi tycker det och det är dags att lyssna på oss! 
 
   Vi medborgare i Sverige kan inte direkt påverka USA och Ryssland eller våra europeiska 
grannar. Men vi kan och måste ställa krav på vår regering och statsministern. 
 
 Vi uppmanar att  
* statsminister Ulf Kristersson drar ner på vapenleveranserna    
* Sverige som EU-ordförandeland tar initiativ till förutsättningslösa samtal tillsammans  
   med fredsforskare om fred i Ukraina  
 
Fred är möjligt. Varje förlorad dag kostar upp till 1 000 fler liv.     
 
Kvinnor för Fred                       www.kvinnorforfred.se   
 
Namn (tydligt)            Bostadsort                              Underskrift  
 
__________________________________________________________________________      
 
_________________________________________________________________________      
 
_________________________________________________________________________   
 
__________________________________________________________________________    


