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I samband med vårt 100-årsjubileum vill vi, Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet (IKFF), hylla de modiga och visionära kvinnor som mitt under det
fruktansvärda första världskriget tog ett modigt initiativ för fred och startade vår
rörelse.
Vi står fast vid deras övertygelse om att kvinnor har ett särskilt intresse av att
stoppa krig och att kvinnor har särskilda erfarenheter att bidra med. Vi är
övertygade om att hållbar fred, jämlikhet och rättvisa för alla människor, där
kvinnor från olika grupper är representerade, utgör oskiljaktiga mål.
De senaste hundra åren har världen upplevt flera krig, däribland ytterligare ett
världskrig som krävde fem gånger så många offer som det första; utvecklat det
mest destruktiva vapnet någonsin; gått mot ökad militarisering; och sett nya typer
av konflikter och väpnade aktörer växa fram.
IKFF förnyar nu vårt löfte om att arbeta mot krig genom att utrota krigets
grundorsaker. Bland grundorsakerna till krig identifierar vi:
•

Militarismen som ett tankemönster, och militarisering av samhällen, där hot
möts med vapen istället för med ord;

•

Det kapitalistiska ekonomiska systemet, med exploatering av arbetskraften
och av gemensamma resurser av ett fåtal, som skadar människor och miljö
och skapar globala konglomerat med oacceptabel makt;

•

Dagens system med nationalstater som inbegriper imperialistiska projekt,
mellanstatlig rivalitet, ockupation, gränskonflikter och alltför ofta, inom
dessa gränser, demokratiska misslyckanden, politisk repression och
intolerans mot olikheter;

•

Sociala system med rasistiska strukturer, kulturell dominans och religiösa
hierarkier;

•

Patriarkatet, som underordnar kvinnor i relation till män, inom stater,
samhällen och familjer, och som upprätthålls av sociala konstruktioner kring
kön och könsidentiteter inom vilka våldsam maskulinitet och passiv
femininitet belönas;
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Vi ser på dessa strukturer som intersektionella och ömsesidigt förstärkande
system av makt vilka alla grundas på våld och alla bidrar till krig. Vi åtar att oss att
skyndsamt och med nytt, kreativt tänkande uppfylla följande mål innan hundra
ytterligare år har gått:
•

Total global nedrustning;

•

Ekonomiska system som ger välfärd åt alla människor och livsformer på vår
planet;

•

Multilaterala institutioner med förmåga och kapacitet att medla mellan stater
och garantera internationell rätt;

•

Demokratiska styrelsesätt från lokal till global nivå;

•

Sociala system som inte tilldelar privilegier utifrån kön, kultur, eller religion;

•

Slutet på manliga privilegier, radikal förändring av hur kön skapas och tar sig
uttryck, och fullvärdig implementering av kvinnors rättigheter och mänskliga
rättigheter.

Våld är inte oundvikligt. Det är ett val. IKFF väljer ickevåld som medel och mål.
Tillsammans med andra som delar vår vision ska vi bygga en rättvis och harmonisk
värld. Vi vill implementera fred som en mänsklig rättighet.
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En hundraårig vision
Idag, den 28 april 2015, publicerar vi denna text för att fira vår rörelses grundande
på denna dag för 100 år sedan. Vi firar vår överlevnad, vår uthållighet och vårt
oförminskade engagemang för de ideal som skapade oss: universell och varaktig
fred med rättvisa och frihet. Vi tar tillfället i akt vid detta hundraårsjubileum att
återigen slå fast våra grundares syfte och principer, vilka är lika relevanta idag som
någonsin: att formulera dagens prioriteringar och förutse de utmaningar som ligger
framför oss.
Vi är fast beslutna att IKFF skall växa och bli mer effektivt, att vi skall engagera,
mobilisera och stärka kvinnors kraft över hela världen och bryta ned militaristiska
tankesätt, militarisering som process och krig som praktik. Vi ska skaka grunden
för och montera ned de maktstrukturer som fostrar det; kapitalismen med dess
klassystem, patriarkatet med dess genushierarki, och nationalismen med dess
rasistiska rangordning av människor. Vi kommer att fortsätta kämpa för att uppnå
kvinnors fulla deltagande i alla våra samhällen, stater och internationella
organisationer. Vi tror på kvinnors makt att stoppa krig.

IKFF:s grundande
Det var den sjätte dagen av det andra slaget vid Ypres, ett av första världskrigets
mest meningslösa och kostsamma slag, som slutade i ett dödläge och lämnade
122,000 män döda och skadade. Den dagen, den 28 april 1915, bara 17 mil norr
om slagfältet i Haag i det neutrala Nederländerna, samlades 1,136 kvinnor från tolv
länder på olika sidor av konflikten för att diskutera hur blodbadet kunde stoppas.
De debatterade inte vem som bar mest skuld till konflikten, utan ansåg att alla
inblandade bar ett ansvar. Deras mål var att finna förhandlingsmekanismer som
kunde få slut på konflikten där och då. I det längre perspektivet var de fast
beslutna att identifiera och arbeta mot krigets grundorsaker.
Den fyra dagar långa konferensen slutade med bildandet av den Internationella
Kvinnokommittén för Permanent Fred, som skickade sändebud till statschefer i
fjorton länder, och uppmanade bildandet av en fredskommission av neutrala stater.
Kvinnorna nådde inte sitt huvudsakliga mål om omedelbart eldupphör. USA gick
med i kriget och blodbadet fortsatte i tre år, till dess att 16 miljoner stridande och
civila dött. Men efter vapenstilleståndet, medan statscheferna formulerade
villkoren för ”fred” i Paris, samlades kvinnorna till en andra kongress i Zürich. De
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protesterade kraftigt mot de bestraffande villkoren i Versaillesavtalet som segrarna
påtvingade Tyskland och dess allierade, och varnade förr att detta sannolikt skulle
leda till nya krig. De hade rätt. Tjugo år senare kostade ett nytt världskrig 80
miljoner människor sina liv.

IKFF:s tidiga historia
Det var vid kongressen i Zürich 1919 som vår rörelse fick sitt nuvarande namn,
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (eng. Women’s International
League for Peace and Freedom). Ett kontor öppnades i Genève i Schweiz. IKFF
sökte nedrustning i alla länder, inte bara i de besegrade staterna. Total, global och
omedelbar nedrustning och ett slut på militär tvångsinkallelse tillhörde våra
prioriterade mål. Vi ville se en permanent internationell mekanism etableras för
medling och förhandling mellan världens stater. IKFF var därför en stark anhängare
av Nationernas Förbund, som grundades 1919. Redan från början arbetade IKFF
kraftfullt genom våra nationella sektioner och kontoret i Genève för att övervinna
Nationernas Förbunds tillkortakommanden, medan utsikterna för hållbar fred
minskade och kriget återvände.
Första världskriget utkämpades mellan rivaliserande industriella och imperialistiska
stater som konkurrerade om kontrollen av territorier och resurser, om oljetillgångar
och stålindustrin. Därför handlade IKFF:s fjärde kongress 1924 i Washington DC
om mer än nedrustning. På kongressen diskuterades de ekonomiska aspekterna
av den nya världsordningen. Världsfred, argumenterade IKFF, förutsätter ett slut
på imperialism och kolonialism; äkta jämlikhet mellan nationer; rörelsefrihet för
människor och varor; finansiella reformer; internationella överenskommelser om
havs- och vattenvägar; och en jämlik samt jämställd fördelning av resurser mellan
världens folk. Vårt manifest från 1924 visar en insikt och beslutsamhet:
'att organisera det ekonomiska systemet, inte för individers eller klassers vinst, utan för
den högsta möjliga utvecklingen av varje människa'.
'… det farliga och egendomliga i situationen är alliansen mellan företag som söker vinst
och nationalistisk politik som söker makt (...) den ekonomiska alliansen mellan regeringar
och företag, där den ena handen tvättar den andra'
ur tal av Emily Greene Balch,
vid kongressen i Washington 1924

IKFF har redan från början varit en social rörelse som arbetar för grundläggande
förändringar i samhället med det långsiktiga målet att avskaffa krigets lidande och
lägga grunden för varaktig fred. Många av IKFF:s tidiga medlemmar hade före
kriget varit aktiva i rösträttsrörelsen och bar på en grundmurad övertygelse om
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behovet av kvinnors fulla och jämlika deltagande i alla delar av social, ekonomisk
och politisk verksamhet, både som ett verktyg för rättvisa och som en
förutsättning för fred. IKFF:s unika metod har varit att engagera kvinnor i all vår
mångfald och engagera kvinnors styrkor för att nå våra mål.

Vi bekräftar våra mål
Idag bekräftar vi återigen IKFF:s mål. Trots att de reflekterar den tid vi lever i idag,
skiljer de sig lite från IKFF:s ursprungliga avsikter. Dessa är:
• Att samla kvinnor med olika politiska och filosofiska övertygelser, som enas
i sin beslutsamhet att stoppa pågående krig och att studera, informera och
avskaffa grundorsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.
• Att verka för total och universell nedrustning och demilitarisering.
• Att förbjuda användandet av tvingande våld för att lösa intressekonflikter
inom och mellan länder.
• Att föreställa oss fred, och att arbeta för dess förverkligande genom att
uppfinna och stärka mekanismer för samarbete, gemenskap, medling och
förhandling mellan individer, samhällen och stater.
Idag bekräftar vi vår beslutsamhet:
• Att säkerställa alla kvinnors deltagande i att definiera och bygga säkerhet
utan militarism, för att uppnå de oskiljaktiga målen fred och rättvisa.
• Att kämpa för mänskliga rättigheter i princip och praktik, även omfattat
rätten till fred, och upprätthållandet av internationell rätt.
• Att arbeta för en ny internationell världsordning fri från nykolonialism,
politiskt tyranni, ekonomisk utsugning och finansiella spekulationer, där
inkomster, resurser och möjligheter är rättvist fördelade mellan och inom
länder.
• Att en gång för alla stoppa patriarkala maktstrukturer som har förstört
kvinnors, barns, mäns och andras liv i århundraden och som bidrar till
våldsamma samhällen.
• Att etablera respekt och samarbete mellan människor av olika utseende och
hemvist, kultur och trosuppfattningar, ålder, genus, funktionalitet och
sexuell identitet, genom att se våra olikheter som en tillgång, inte en orsak
till hat, splittring, förtryck och konflikt.
5

• Att lära, undervisa och praktisera respekt i vår relation till flora och fauna
och naturens resurser, för att slå vakt om jordens hälsa och förhindra
konflikter om vår natur och miljö.

IKFF:s arbete idag
IKFF har idag sektioner i 30 länder. I sektionerna och i de lokala kretsarna samlas
kvinnor och män för att inspirera och stärka varandra i samarbetet för att stoppa
krig och dess grundorsaker. Varje sektion utser en representant till IKFF:s
internationella styrelse. Representanterna deltar vid styrelsens sammanträden och
vid kongressen, IKFF:s högsta beslutande organ där organisationens
verkställande utskott utses. Tillsammans med ett antal kommittéer, arbetsgrupper
och kommissioner utgör detta organisationens struktur. IKFF:s arbete understöds
av ett internationellt sekretariat, som leds av en generalsekreterare utifrån kontor i
Genève och New York. Vi har viktiga samarbeten med akademiker specialiserade
på internationella relationer, freds- och konfliktforskning, med jurister som arbetar
med mänskliga rättigheter, och med en bred skara kvinno- och fredsorganisationer
som delar vår vision. Vi välkomnar engagemang av likasinnade män i vårt arbete.
IKFF:s arbete är organiserat under tre övergripande teman: Utmana militarismen;
Investera i fred; och Stärk multilateralismen. För att ge historisk referenspunkt för
framtida IKFF-medlemmar att se tillbaka på, sammanfattar vi här det läge vi
befinner oss i idag och våra aktuella prioriteringar.

UTMANA MILITARISMEN
Trots att de första 15 åren av 2000-talet visat sig mindre dödliga än den senare
hälften av 1900-talet, har militära konflikter inom och mellan stater orsakat
uppskattningsvis 55,000 dödsfall årligen. Globala militära utgifter ökade stadigt
och beräknas idag till drygt 1,700 miljarder dollar eller cirka 2,100 kronor för varje
människa på jorden per år.
Den internationella handeln med konventionella vapen har ökat med ungefär en
tredjedel under de senaste femton åren. Dessutom har nio länder tillgång till
sammanlagt cirka 16,000 kärnvapen. Trettionio stater har obligatorisk militärtjänst.
Denna massiva militarisering förvränger våra samhällen, försvårar den civila
friheten och är ett hot mot miljön. Militariseringen maskuliniserar våra kulturer,
förminskar och förtrycker kvinnor och andra som inte passar in i den dominerande
maskulinitetsnormen, och underminerar de värden som många av oss värdesätter.
Vi fördömer och bekämpar den.
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IKFF:s projekt Reaching Critical Will sprider information och underlag för policyoch påverkansarbete mot själva idén om militär ’säkerhet’. Vi förespråkar en
omfördelning av resurser från militära till sociala investeringar. Vi synliggör
kopplingarna mellan beslutsfattare, militära strukturer och privat kapital i det så
kallade militärindustriella komplexet, som har ett egenintresse av krig. Överallt där
IKFF är närvarande idag, arbetar vi genom opinionsbildning och politiskt
påverkansarbete för att övertala regeringar att skära ned på militärbudgetar;
nedrusta sina försvar; upphöra med värnplikt; sluta tillverka, sälja och exportera
vapen; och överge krig som ett instrument för nationell och internationell politik. Vi
bidrar med våra orubbliga ansträngningar till den pågående globala kampanjen för
att förbjuda och nedrusta alla kärnvapen.
Till denna kamp bidrar IKFF med en feministisk analys. Vi visar hur normer och
praktiker kring kön vilka präglar våra levnadssätt är en central orsak till krig och
militarism. Manlig dominans sammanvävs med kapitalismens klasskillnader och
den rasistiska dominansen där en del nationer och etniska grupper ställer sig över
andra. Tillsammans utgör de några av grundorsakerna som upprätthåller dagens
krig.

INVESTERA I FRED
För att fullfölja vår uppgift att utrota krig måste vi kunna föreställa oss fred. Även
om vapen och arméer i sig är omedelbara hot, som leder till väpnade svar när en
intressekonflikt uppstår, så är de underliggande orsakerna till krig djupt rotade i
våra sociala, ekonomiska och politiska system. Fysiskt våld är ofta svaret på det
outhärdliga strukturella våldet från ojämlika, förtryckande och exploaterande
regimer. Världens befolkning lever under enormt ojämlika villkor. Stor ojämlikhet
råder även mellan individer och hushåll, och de ekonomiska klyftorna växer; de
rikaste i världen blir allt rikare i jämförelse med den stora majoriteten. Idag äger tio
procent av världens rikaste människor 86 procent av världens tillgångar, och över
700 miljoner människor lever i extrem fattigdom. Ekonomiska klasskillnader är en
huvudorsak till konflikter. En viktig del i IKFF:s arbete för fred är därför att arbeta
för ett ekonomiskt system som klarar av att leverera hållbar utveckling och rättvis
fördelning av välstånd, inkomst och resurser.
Det strukturella våldet är politiskt och kulturellt, såväl som ekonomiskt.
Skillnaderna i människors åtnjutande av mänskliga rättigheter är fortsatt stora,
sextiofem år efter undertecknandet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna. Världsfreden kommer inte att förverkligas förrän mänskliga
rättigheter respekteras och implementeras. Viktiga komponenter i IKFF:s arbete
idag är därför kravet på transparens och demokrati, utplånandet av rasism och
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sexism, liksom förtryck baserat på kultur och trosuppfattningar, samt stärkandet av
internationell rätt.
En aktuell fråga under temat ’investera i fred’ är att utmana definitionen av ordet
'säkerhet'. Traditionellt har säkerhet betytt beväpning. För IKFF utgör beroendet av
vapen snarare en källa till ständig osäkerhet. Säkerhet, menar vi, är inte försvaret
av staten utan av mänsklig säkerhet; invånarnas trygghet. Den säkerheten bygger
på tillgång till näringsrik mat, rent vatten, primärvård och reproduktiv hälsovård,
skolgång, hem och inkomst med mera. Kvinnors säkerhet kräver valfrihet när det
gäller sexuella relationer och äktenskap, familjeplanering, rörelsefrihet och
deltagande i det offentliga rummet. Kvinnors osäkerhet manifesteras i sexuell
slavhandel, trafficking och andra former av könsrelaterat och sexualiserat våld som
oftast utförs av män.
IKFF:s mål är att framföra och befästa idén om mänsklig säkerhet i policyprocesser
på alla nivåer för att få den politiska makten att fokusera på människors
välbefinnande och lyfta kvinnors kapacitet och kunskaper för att bygga fred. Sedan
år 2000 har vi tillsammans med likasinnade organisationer bidragit till att FN:s
säkerhetsråd antagit en rad resolutioner på temat kvinnor, fred och säkerhet, vilka
kräver att kvinnor inkluderas i fredsprocesser och förebyggandet av krig. Vi gör en
kritisk analys av och bevakar implementeringen av dessa resolutioner, och verkar
för att kvinnor inte används för att främja militära agendor. En viktig
informationskälla för detta är IKFF:s internationella program PeaceWomen.

REFORMERA OCH STÄRKA MULTILATERALISMEN
Sedan vårt grundande har IKFF verkat för en organisering av världssamfundet för
att förebygga krig. Vi var starka förespråkare av Nationernas Förbund 1919 och av
Förenta Nationerna 1945.
Trots att FN:s många projekt och organ utför viktiga uppgifter, även om de ibland
brister, så sviks de grundläggande principerna ofta genom staternas agerande. De
fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, de stater som gick segrande ur
andra världskriget, har rätt att lägga in veto och använder denna möjlighet för att
driva egna geopolitiska intressen i direkt motsättning till FN-stadgan.
Säkerhetsrådet har misslyckats i sitt uppdrag, under artikel 26, att säkra global
nedrustning. Trots fredsrörelsens protester skrev FN:s generalsekreterare och
NATO:s generalsekreterare 2008 under en gemensam, mycket tvetydig
deklaration om samarbete, trots att NATO är en aggressiv kärnvapenutrustad
militärallians. Detta är ett exempel på hur FN-stadgans kärna, att se till hela
mänsklighetens välbefinnande istället för mäktiga staters intressen, sätts ur spel.
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Nu mer än någonsin behövs multilaterala mekanismer som kan garantera att de
fungerande delarna av det internationella systemets institutioner bevaras och att
destruktiva tendenser avvecklas. IKFF var en av de första organisationerna som
fick konsultativ status i FN genom det Ekonomiska och Sociala rådet, under artikel
71 i FN-stadgan, och har sedan dess kontinuerligt bevakat, informerat och sökt
påverka diplomater och andra regeringsrepresentanter i New York. Vi fortsätter
outtröttligt att arbeta för att påminna och utbilda politiker, diplomater och
tjänstepersoner om FN:s grundläggande principer för att göra organisationen till en
verklig garant för fred och rättvisa. Vi för in en genusanalys och frågor om kvinnors
rättigheter i FN-systemets debatter och program om nedrustning, fred och
säkerhet. Samtidigt för vi in analyser och frågor som rör nedrustning i de system
som behandlar kvinnors rättigheter. IKFF samarbetar med FN-organ som arbetar
med global och lokal implementering av Konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor, den så kallade Kvinnokonventionen (CEDAW 1979), för
att möjliggöra kvinnors politiska deltagande och därmed bidra till social rättvisa och
öka sannolikheten för fred.
Via Genèvekontoret arbetar IKFF gentemot FN:s råd för mänskliga rättigheter
(MR-rådet). Vi gör det möjligt för representanter från våra nationella sektioner och
partners att engagera sig och delta i MR-rådets universella periodiska
utvärderingar av hur staterna implementerar de mänskliga rättigheterna (UPR),
tematiska debatter och tematiska möten. Vi arbetar gentemot FN:s organ för
mänskliga rättigheter för att föra in vårt budskap i deras överläggningar och ställa
krav på stater att respektera och implementera kvinnors rättigheter.
'Nya tider kräver nya åtgärder och förutsättningar, nytt arbete och
kanske också nya principer. Vi får inte glömma att historia är
utveckling. Vi måste vara redo … med samma självrespekt och tro på
vad kvinnor kan erbjuda världen som kvinnorna hade 1915.'
Lida Gustava Heyman, vice ordförande i WILPF,
kongressen i Washington DC, 1924.
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Framåtblick: våra kommande uppgifter
De hundra år som vi uppmärksammar idag har sett förändringar av ett slag som
våra förmödrar knappast kunde föreställa sig. Världens befolkning har tredubblats
till 7 miljarder. Produktionen har växt ännu fortare: världens bruttoproduktion är
idag omkring 75 biljoner dollar – mer än fyrtio gånger sin storlek 1920. 1800-talets
stora imperier har till stor del sönderfallit, men den ekonomiska, militära och
kulturella dominansen som några länder håller över andra upprätthåller vår tids
kolonialism.
Företagskonglomerat, banker och finansinstitut har nått global omfattning och med
det okontrollerad makt att bestämma över människors liv och möjligheter världen
över. Vetenskaplig kunskap, tillsammans med ingenjörskonst, utvinnings-,
produktions-, informations-, och kommunikationsteknologi, har utvecklats bortom
föreställningsförmågan hos dem som dog i första världskrigets skyttegravar. Det
har gjorts framsteg, några bara för de privilegierade, och andra för den bredare
befolkningen. Men det har även uppstått enorma kostnader, som betalats av
fattigare länder och av fattigare kvinnor, män och barn. I takt med den teknologiska
innovationen ökar också potentialen för våld och vi ser nya former av krig och
krigsföring. Kan vi föreställa oss IKFF:s arbete under kommande årtionden?

FÖRHINDRA UTVECKLINGEN AV NYA VAPEN
I vårt och andras arbete för nedrustning kvarstår bland annat den stora uppgiften
att avskaffa världens kärnvapen. Men nya militära teknologier hotar samtidigt vid
horisonten. Vi måste synliggöra den ofta sekretessbelagda utvecklingen av nya
vapen och förhindra att de sätts i bruk och sprids. Användandet av obemannade
luftfarkoster (drönare) håller snabbt på att ta över statlig bevakning. Utrustade
med bomber och missiler används de redan av flera stater vilket lett till att många
civila har dödats. Vi vet att olika mer eller mindre autonoma robotsystem, avsedda
att förstöra eller döda utan mänsklig kontroll, är under utveckling. Biologiska och
kemiska vapen må vara olagliga, men dessa avtal respekteras inte universellt. När
statliga ekonomier blir mer och mer beroende av internet kommer cyberhot och
attacker med stor sannolikhet att öka. Rymden är redan militariserad genom
användandet av övervaknings- och kommunikationssatelliter och vapensystem
som cirkulerar runt jorden är en trolig utveckling.

KONFLIKTER MELLAN OCH INOM STATER
Att vapensystem gör sitt jobb – dödar – ligger i politiska aktörers händer;
nationalstaters, alliansers och ickestatliga krigförande grupper. Nationella
ambitioner att kontrollera territorier, marknader och befolkningar utgör fortfarande
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ett allvarligt hot, inte minst när USA och Västeuropa nu ser sin makt hotas av
växande ekonomier som Kina, Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika. Likaså
kommer de grupper som har kontroll över statsmakten troligtvis fortsätta sträva
efter att kontrollera statsapparaten och förtrycka, och möta motstånd från,
minoriteter inom och över nationsgränser. Vi kommer att fortsätta se stora
befolkningsrörelser till följd av fysiska och ekonomiska katastrofer, förföljelse och
väpnat våld. Människors rätt att fly över gränser för att överleva och söka asyl
kommer därmed att behöva skyddas och stärkas mer. Vi är i stort behov av
internationella icke-våldsamma metoder för att stötta stater i sina åtaganden om
mänskliga rättigheter och skapa kännbara konsekvenser när de begår brott mot
sitt eget folk. Att köpa militära och polisiära funktioner av privata företag kommer
troligen att bli allt vanligare, vilket underminerar demokratisk kontroll av militära
styrkor. NATO är ett växande hot, aggressivt och expansivt, rustat med kärnvapen
med målet att försvara medlemsstaternas intressen i ett växande geografiskt
spektrum. NATO måste avvecklas, liksom alla militärallianser och ’utländska
militärbaser’. Vårt arbete med att utbilda för fred och ickevåld måste utvecklas och
förbättras med mekanismer för medling och konflikthantering, det kommer att vara
lika angeläget i framtiden som idag.

DEMOKRATIUTVECKLING
Demokrati, i betydelsen inkluderande, representativa och ansvariga styrelseskick
av folket och för folket, är fortfarande svårt att etablera. Demokrati är den
oersättliga grunden för fred. Vi måste arbeta intensivt, inom våra länder, för att
skapa icke-korrupta och valda demokratier, stärka arbetet med mänskliga
rättigheter, förhindra att regeringar kontrolleras av affärsintressen och begränsa
omotiverad maktutövning. Att stärka fri, ansvarsfull och pluralistisk media som inte
monopoliseras varken av staten eller företagen, är en viktig del av detta arbete.
Under tiden uppstår nya utmaningar för demokratin. Befolkningstillväxten orsakar
redan spänningar mellan bofasta och migrerande minoriteter i många regioner,
som tar sig våldsamma uttryck i rasistiska och främlingsfientliga politiska grupper.
Religiös intolerans och extremism ökar på många håll, med intensifierade konflikter
mellan anhängare av konkurrerande religioner och sekter, och mellan religiösa och
sekulära rörelser. Effekten blir minskad demokrati i samhällen och familjer, och
därmed fortsatt förtryck av kvinnor.
Kvinnor har mycket att bidra med och mycket att tjäna på förändringar i hur makt
utövas, på decentralisering och demokratisering av politisk styrning och diplomati,
och på att engagera och skapa jämlikhet mellan människor som individer, i familjer
och hushåll, grannskap och lokala samhällen. Framtiden kommer att utmana oss
att lära oss samarbete och kollektiva lösningar för organisering på alla nivåer. Vi
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måste uppfinna och stärka metoder för socialt läkande,
medborgarsammanslutningar och demokratirörelser som möjliggör samarbete
mellan människor och över gränser. Detta utgör det praktiska innehållet i kampen
för att utplåna de sociala, kulturella och politiska grundorsaker till krig.

BORTOM KAPITALISMEN
I denna globala nyliberala fas av kapitalismen, har företags och finansiella aktörers
makt med råge överstigit de valda regeringarnas förmåga att moderera och
kontrollera dem. Slaveri och tvångsarbete är utbrett och en majoritet av offren är
kvinnor och barn. Genom att identifiera kapitalismen som en grundorsak till krig har
IKFF alltid haft en revolutionerande omställning för social och ekonomisk rättvisa
genom fredliga medel som mål. Detta är även fortsatt vår målsättning. Men
världen har också lärt sig av 1900-talets brutala experiment där stater, som tagit
kontroll över produktionsmedlen, misslyckats att ge folket makten.
Framtidens utmaning är att bidra till en process där människor kan vägra att betala
de mänskliga kostnaderna för den nuvarande kapitalistiska produktionsmodellen,
möjliggöra tron på att ’en annan värld är möjlig’ och utforma ickevåldsmetoder för
att förverkliga de målen. Vi måste mobilisera vår potential som anställda,
konsumenter och användare för att hitta sätt att förkasta och motstå existerande
ekonomiska relationer och praktiker. Vidare måste vi utveckla nya former för att
bedöma värde, dela ägandeskap, vända benägenheten att kommersialisera,
utvidga kollektiv och offentlig företagsamhet och jämställa distribution och
konsumtion – med särskild hänsyn till landrättigheter och rätt till
livsmedelsförsörjning. Detta förutsätter ett kreativt solidaritetsarbete, över
nationella och regionala gränser, mellan kulturer, områden, klasser och
könsidentiteter, som saknar motstycke. Utan fred förblir en sådan vision
ouppnåelig.

MILJÖFÖRSTÖRING OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR
De senaste årtiondena har ett nytt hot uppmärksammats. Konsekvenserna av en
skenande global uppvärmning och klimatförändring är vitt erkända, liksom
kunskapen om utvinningsindustrins konsekvenser, med skador på känsliga
ekosystem, skogsförstörelse, kemiska bekämpningsmedel, genmodifiering av
växter och andra metoder under utveckling. Hoten från väpnade konflikter riskerar
växa på grund av stora folkförflyttningar till följd av stigande havsnivåer och
ökenspridning. Vidare ökar konkurrensen mellan samhällen, nationalstater och
företag för att kontrollera vatten, fruktbar jord, betesmark och skog i en föränderlig
geografi. Ursprungsbefolkningarnas välmående och överlevnad kommer att
utsättas för ökade hot. Konflikterna för att få kontroll över haven och dess
resurser ökar. Militarisering, det militärindustriella komplexet, väpnade konflikter
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och krig har i sig stor miljöpåverkan. Hållbar utveckling och fred går hand i hand.
Kärnkraft är dyr, osäker och riskfylld och är ingen lösning på klimatförändringarna.
Kärnreaktorer kommer med stora olycksrisker. De är sårbara för attacker och kan
förvandla konventionella vapen till ’smutsiga bomber’. Trots behovet av att minska
användandet av kolbaserade bränslen ökar konkurrensen om olja och gas. Det kan
vi se i rusningen för att få tillgång till det smältande Arktis, och det utbredda
användandet av ’fracking’, som förgiftar grundvatten och förstör jordbruksmark.
Säkra, giftfria och förnyelsebara energikällor finns redan tillgängliga till
konkurrenskraftiga priser. En snabb omställning till dessa är avgörande för att
uppnå de oskiljaktiga intressena naturens välmående och fred.
Till följd av den tydliga, om än varierande, könsbaserade arbetsfördelningen i de
flesta samhällen har kvinnor genom historien haft ansvar för odling, matlagning,
reproduktion, vård och omsorg för människor och boskap. Vårt mål är att
synliggöra och uppvärdera de kunskaper som kvinnor besitter och erkänna dess
grundläggande bidrag till att skapa fredliga samhällen och ekonomier, och
samtidigt frigöra människor från strikta könsroller.
”Vi identifierar patriarkala värderingar som en grundorsak till exploateringen av naturen.
Sådana värderingar, som ser kvinnor, djur och natur som varor som kan ägas, koloniseras,
konsumeras och tvingas till reproduktion, tillåter föroreningen och förstörelsen av jordens
resurser och förtrycket av människor. Introduktionen av feministiska värderingar är
grundläggande för jordens hållbarhet.”
Rapport från workshop om miljön på WILPF:s
24:e kongress i Sydney, Australien 1989.

FÖRÄNDRA GENUSSTRUKTURER
Trots betydande framsteg av och för vissa kvinnor i en del länder de senaste
hundra åren, är total och universell jämställdhet vad gäller status, möjligheter och
representation fortfarande en avlägsen dröm. Patriarkatet har bestått, om än i olika
skepnader, som en hierarkisk maktrelation där män överordnas och dominerar
kvinnor. Till detta kommer även maktstrukturer och förtryck mellan olika kvinnor.
Graden av och formerna för underordningen av kvinnor varierar mellan länder,
klasser och kulturer, men förstärks av ett så utbrett, kontinuerligt och ofta dödligt
fysiskt och sexualiserat våld att det kan betecknas som ett globalt krig mot
kvinnor.
IKFF fortsätter det arbete våra grundare, varav många var rösträttskämpar,
startade; att stärka och lyssna till kvinnor och förstärka deras röster genom att
kräva och implementera kvinnors rättigheter på alla områden. För liksom våra
grundare tror vi att rättvisa är en förutsättning för fred. När kvinnors närvaro i
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folkvalda församlingar och på maktpositioner ökar ska vi inte bli uppslukade av det
rådande systemet. Istället ska vi sträva efter att förändra maktens natur och
funktion allt eftersom vi får tillgång till den, så att kommande generationer kvinnor
och flickor har andra val än de könsuttryck som idag påtvingas av en rad normer
och strukturer så som begränsande religiösa auktoriteter och
konsumtionskapitalismens sexualisering.
Genussystemet, som vi erfar det i de flesta samhällen och grupper, skapar två
kön, män och kvinnor, i motsatta och ojämlika könsidentiteter. Detta är skadligt
och begränsande. En tävlande, stridande maskulinitet, främmande för många
pojkars personlighet, värderas och belönas, medan egenskaper som empati och
tålamod skys som feminina. En våldsam modell av maskulinitet påtvingas pojkar
och män i kulturella uttrycksformer som dataspel, böcker och film. En del män
motstår denna utformning och några få subkulturer avvisar den, men den
militaristiska modellen för en ’riktig man’ är fortsatt utbredd.
’Kvinnor måste sluta beundra män med vapen i hand och
motverka destruktiva tendenser i den maskulina modellen’
Anita Augspurg, delegat vi kongressen i
Washington DC 1924

En grundläggande idé i feministisk teori är att biologi inte är förutbestämt, att
skillnader mellan könen i hög utsträckning är kulturellt producerade. Hur pojkar
uppfostras och undervisas, hur unga män socialiseras, och de beteenden som
vuxna män får bekräftelse för måste bli föremål för en medveten och tydlig politik.
En aspekt av IKFF:s arbete för fred är därför att förändra genus från en
maktrelation till ett jämlikt partnerskap. Detta kan bara ske om män vill att det ska
ske och samarbetar med kvinnor för att uppnå det. Vi välkomnar och ser fram
emot att arbeta med det växande antal organisationer där män är engagerade i att
bryta länken mellan maskulinitet och våld och omforma idén om manlighet på ett
sätt som minskar militarismens lockelse och bidrar till fred.

ORGANISERA STRATEGISKT
För att möta framtidens utmaningar behövs en mer effektiv organisering. IKFF
behöver fler medlemmar på lokal nivå, och fler och starkare nationella sektioner,
särskilt i det så kallade globala syd, länder i Afrika, Asien, Stilla havsområdet och
Central- och Sydamerika. Vi måste arbeta outtröttligt för att hitta resurser för att
stödja deras utveckling nationellt såväl som ett starkt internationellt sekretariat.
Sekretariatet måste ha en stab som är politiskt och praktiskt kunnig, som kreativt
och strategiskt kan ta vara på kunskap och insikter från gräsrotsnivån för att
representera dem på internationell nivå. Vi måste ligga i framkant av
informationsteknologi och ha en stark närvaro på internet, i media, vid institutioner
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och på gatorna, så att feministisk aktivism för fred och rättvisa får ett brett
erkännande och blir en inflytelserik kraft för förändring.
Vi måste skyndsamt skapa länkar bland och mellan kvinnor och
kvinnoorganisationer. Genom dessa nätverk ska vi ge vår kraft till den feministiska
rörelsen mot det våld och de krig som tar sig uttryck på varje nivå och varje plats i
ett alltmer komplext världssamfund. Vi måste nå ut till och samarbeta med andra
fredsorganisationer överallt, och skapa en gemensam röst mot krig som inte kan
ignoreras av maktens institutioner nationellt och globalt.
När IKFF blir äldre måste medlemmarna bli yngre. Under vårt hundraårsjubileum
kallar vi på er, morgondagens IKFF-are. Många av er kommer att bo i det globala
syd eller tillhöra olika minoriteter eller underprivilegierade grupper i det globala norr
och väst. Vi uppmanar er att organisera er - i era skolor, på universitet och
arbetsplatser och i era byar, städer och länder. Ta med den kunskap om samtida
förhållanden som ni som unga har. Kom med den framsynthet som er generation
har om vad som rör sig på horisonten, er skicklighet med ny teknologi, er vitalitet
och ert hopp.
Tillsammans ska vi förverkliga kvinnors makt att stoppa krig. Vi vill inte behöva fira
nästa hundraårsjubileum!
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Detta manifest antogs av IKFF:s (Women’s International League for Peace and Freedom,
WILPF) internationella kongress i Haag, april 2015.
Det har översatts till svenska från engelska (WILPF Manifesto 2015) av Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Översatt och tryckt november 2015.

16

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,
IKFF, är en feministisk fredsorganisation.
Vi arbetar för nedrustning och kvinnors deltagande
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