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Kära medlemmar! 
Redan imorgon blir det Demonstration mot krigsövningen Aurora 17 på Sergels torg 
kl. 13.00. Gabriella Irsten från IKFF är en av talarna. Viktigt! Kom om du har 
möjlighet. 
 
Stockholmskretsen och Kvinnor för fred hade ett gemensamt bokbord på Världens 
längsta bokbord på Drottninggatan den 20 augusti. Det var strålande väder till en 
början med många besökare. Senare på dagen kom en regnskur som komplicerade vår 
utdelning av material och insamlande av namn för ett kärnvapenförbud. Vi tyckte att 
det känns som den mest aktuella frågan för närvarande eftersom regeringen nu med 
försvarsministern i spetsen tvekar att ratificera kärnvapenförbudet. Vi fick många 
namnunderskrifter, sammanlagt 132 namn. 
 
Vi fortsätter höstens program med att träffas och äta tillsammans på tisdag den 12 
september kl. 18.00 då vi kan diskutera höstens verksamhet. Vi träffas vid 
Norrtullsgatan 45 och bestämmer då om vi vill sitta ute på Cliff Barnes eller gå till 
den italienska restaurangen på Vanadisvägen nära korsningen Vanadisvägen – 
Norrtullsgatan. 
 
FNs kärnvapenförbud tas upp på ett seminarium på ABF den 21 september kl 18.00 
av Nätverket för kärnvapenförbud och även lite mer informellt berättar Elin Liss och 
Gabriella Irsten från IKFF om dramat bakom förbudet vid ett frukostmöte på tisdag 
den 3 oktober  kl 8.30-9.30 på IKFFs kansli, på Norrtullsgatan 45, 1 tr. 
Stockholmskretsen deltar i OSSE-nätverket. 
 
På lördag arragerar Artister för fred och ABF en fredsgala med seminarier kl.12-16 
och underhållning på kvällen kl.17.30 - kl 22.00.  
 
Vår studiecirkel fortsätter med Eva Hägerstrand som cirkelledare tisdag den 26 
september kl 18.00. på Norrtullsgatan 45, 1 tr. Då väljer vi vad vi ska läsa. 
 
När höstmörkret börjar sänka sig kommer Pirjo Talvitie och berättar om sin resa till 
Iran i våras och visar bilder därifrån tisdag den 10 oktober kl. 18.00 i IFFIs trevliga 
lokal på Norrtullsgatan 45 på nedre botten till höger.  
 
I kalendariet finns också ett par seminarier som arrangeras av bland andra OSSE-
nätverket som vi i Stockholmskretsen är medlemmar i. 
 
Väl mött! 
 
 Pirjo Talvitie och Åsa Murray 



Kalendarium för IKFF, Stockholmskretsen, hösten 2017 
 
Lördag den 9 september kl 13.00. Demonstration mot krigsövningen Aurora 17. 
Gabriella Irsten från IKFF är en av talarna. Plats: Sergels torg. 
 
Tisdagen den 12 september, 18.00. Vi börjar hösten med medlemsmöte, på Cliff 
Barnes, Norrtullsgatan 45, där vi kan sitta ute om vädret tillåter. Alternativet blir en 
italiensk trevlig restaurang på Vanadisvägen nära hörnet Norrtullsgatan- 
Vanadisvägen. Du kan beställa en kopp kaffe eller en hel middag. Välkomna! Pirjo 
och jag ser fram emot att träffa er. 
 
Måndag den 18 september kl 18.00. Centralasien – grogrund för terrorism eller hopp 
om förändring? Medverkande: Manne Wängborg och Michael Fredholm. Arrangör: 
OSSE-nätverket med flera. ABF, Sveavägen 41.  
 
Torsdag den 21 september. FNs kärnvapenförbud. Den 7 juli utbröt jubel på FN:s 
högkvarter i New York när 122 stater, inklusive Sverige, röstade för ett avtal som 
förbjuder kärnvapen. Den 20 september öppnar avtalet för underskrifter och Sveriges 
regering har uttryckt att en noggrann säkerhetspolitisk analys ska göras innan de 
bestämmer sig för att skriva under avtalet. Under de senaste veckorna har debatten 
minst sagt varit intensiv. Medverkande: Nedrustningsambassadör Eva Walder som 
ledde den svenska delegationen på plats under förhandlingarna, Josefin Lind, 
generalsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen som också var på plats i New 
York samt Dick Clomén, folkrättsjurist, policyansvarig på Svenska Röda Korset. 
Moderator är Gabriella Irsten från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 
Frihet, IKFF. 
 
Lördag den 23 september kl 12-16 och 17.30-22.00 Fredsgala på ABF med 
seminarier på eftermiddagen och underhållning på kvällen (se bifogad affisch). 
 
Tisdagen den 26 september, kl. 18.00 Studiecirkeln fortsätter med Eva Hägerstrand. 
Preliminärt läser vi den proposition om regler för svensk vapenexport som regeringen 
möjligen presenterat för riksdagen. Den förväntades under vårriksdagen, men har 
blivit fördröjd. Norrtullsgatan 45, 1 tr. 
 
Tisdag den 3 oktober kl 8.30-9.30 Frukost för fred. Dramat bakom FNs 
kärnvapenförbud. Medverkande Elin Liss och Gabriella Irsten från IKFF som var på 
plats i FN. Plats: Norrtullsgatan 45, 1 tr. Frukost serveras från kl 8.00. 
 
Onsdagen den 10 oktober kl 18.00. Turist i Iran. Pirjo Talvitie visar bilder och 
berättar om sin resa till Iran. Kaffe/te, bröd och ost serveras till självkostnadspris. 
Norrtullsgatan 45, nedre botten till höger.  
 
Tisdag den 17 oktober kl 18.00. Makedonien- ett område med frusna konflikter. 
Arrangör: OSSE-nätverket och Palmecenter. ABF, Sveavägen 41.  
 
 
 

 



 


