Till Sveriges Radio Television
Svenska Kvinnors Vänsterförbund är en gammal kvinnoförening med rötter i Förbundet Frisinnade
Kvinnor och Fogelstadkretsen, där Elin Wägner, bland andra, kämpade för en pacifistisk linje under
den första hälften av 1900-talet. Hon tillhörde den generation vars liv dominerades av två världskrig.
Om svårigheten att hävda pacifistiska ståndpunkter medan väpnad konflikt pågår skrev Ulrika
Knutson i en artikel i Göteborgsposten i veckan. Vi saknar i SVTs utbud röster från den breda
fredsrörelsen i Sverige och i världen, från fredsforskare som ser andra lösningar på konflikter än krig
efter krig. Till övervägande del är det representanter för försvarsmakten och närstående institutioner
som bidrar med kommentarer och analyser. Alla länder förbereder sig ständigt för att möta våld med
våld, men det har visat sig inte fungera för att rädda mänskligheten undan krigens gissel. Det finns
intressanta inslag och program att presentera där man gräver djupare och tar till vara all den
forskning om fredsprocesser som ständigt pågår världen över. Hur hade man kunnat undvika den
destruktiva vändning som utvecklingen tagit? Intresset finns att diskutera alternativ till dagens låsta
positioner. Vi längtar efter att få se och höra mer om fredlig konfliktlösning i allas vår SVT!
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Till regeringen
Svenska Kvinnors Vänsterförbund är en gammal kvinnoförening som funnits i drygt 100 år.
Fredsfrågor har alltid varit hjärtefrågor för förbundet och är så än idag. Vi vill i nuvarande läge ge
både ris och ros till regeringen. Vi gladde vi oss åt statsministerns uttalande om att medlemskap i
NATO inte är aktuellt. Vi anser det självklart att medlemskap varken gynnar Sverige geopolitiskt eller
bidrar till stabilisering av konfliktläget i Europa. Vi hoppas att regeringen vidhåller sin position
framöver.
Däremot bedrövades vi av beslutet att satsa ännu fler miljarder på försvaret. De 2 % ger en obehaglig
signal till omvärlden om än ytterligare anpassning till NATO. Skulle vi höja försvarsanslagen redan
idag till den nivån handlar det om 42 miljarder till. Dessa pengar behövs så väl på andra områden, för
skolan, vård och omsorg, för att klimatanpassa Sverige. Vi kan inte se annat än att regeringen ger vika
för press från omgivningen att visa handlingskraft i en orolig tid.
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