
 
 

 
Uttalande från IKFF:s Göteborgskrets årsmöte den 28 mars 2021 
 
 
Till statsminister Stefan Löfvén 
 
Kvinnor har i över 100 år protesterat mot krigens vansinne och fasor. Krig, som fått förödande 
konsekvenser för de som överlevt och för de som förlorat sina möjligheter att stanna kvar i sina 
utbombade länder. Endast svält, umbäranden och hemlöshet har återstått. 
 
 I knappt 200 år har vi i Sverige lyckats hålla oss utanför krig på svenskt territorium, men nu rustar vi 
för krig mot vårt grannland Ryssland. Vår neutralitet och alliansfrihet har försvunnit utan att 
medborgarna fått någon insyn hur detta gått till. Nu står vi inför det värsta krigshot någonsin – ett 
kärnvapenkrig.  Detta gör oss, medlemmar i Internationella Kvinnor för Fred och Frihet, djupt 
berörda och oroade.  
 
Sveriges säkerhetspolitik har snabbt förändrats. Den militära verksamheten har beviljats stora anslag 
för att rusta upp och utöka både de nationella och internationella övningarna på svenskt territorium. 
Sedan några veckor tillbaka har de boende i Göteborgs skärgård redan fått höra kulorna smattra med 
de vapen som ska försvara oss mot fienden. Samtidigt trappar kärnvapenländerna upp sina 
kärnvapeninvesteringar. Senaste exemplet är Storbritannien. Stormakterna och flera av 
kärnvapenländerna har också uttalat hot om att använda kärnvapen. Då räcker knappast den svenska 
militärens ammunition, fartyg, flyg eller annan krigsutrustning till att försvara oss. 
 
Den miljöförstörande militära verksamhet som nu pågår i Göteborgs skärgård, göteborgarnas 
natursköna andningshål, måste upphöra eller minska i avvaktan på svar från regeringen om hur 
planen ser ut för att skydda Göteborg och dess invånare från ett kärnvapenkrig. Ett sådant krig är 
inget omöjligt scenario i den aktuella stormaktskonflikten.  Sverige skulle kunna bli mittpunkten för 
ett krig mellan USA och Ryssland. 
 
Eftersom det gäller en fråga om liv och död i lika hög grad som pandemin, vilken medborgarna 
dagligen informeras om, behöver vi samma öppenhet från regeringen om hur civilsamhället kan 
skyddas från massförstörelsevapen. 
 
Göteborg den 28 mars 2021 
 
 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen 
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