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FÖRORD 
Civila samhällets skuggberedning  till försvarsberedningen 

Den här skuggberedningen har satts samman av Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF). Initiativet tog vi mot bakgrund av att riksdagens försvarsberedning under 
2013 presenterar sin rapport om vår omvärld och säkerhetspolitiska hot. Rapporten är den 
första av försvarsberedningens analyser inför att regeringen och riksdagen ska fatta beslut 
om den framtida inriktningen för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

Medborgarinflytande och dialog med det civila samhället är viktiga delar i utvecklingen av 
en politik som ska bidra till säkerhet för Sverige, för de människor som bor här, och globalt. 
IKFF sökte därför projektmedel från Folke Bernadotteakademin för att genomföra en skugg-
beredning där det civila samhället ger sina analyser inför inriktningsbeslutet. Genom skugg-
beredningen vill vi bidra till att flera röster och ett brett perspektiv finns med i diskussionen. 

Den förra försvarsberedningen utgick från ”En strategi för Sveriges säkerhet” (Ds 2006:1) 
och definierade målen för säkerhet enligt följande:
•	 att	värna	befolkningens	liv	och	hälsa,	
•	 att	värna	samhällets	funktionalitet,	
•	 att	värna	vår	förmåga	att	upprätthålla	våra	grundläggande	värden	som	demokrati,	
 rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Vi har satt samman en antologi som utgår från denna breda förståelse av vad säkerhet är. 

Notera att varje organisation som medverkar i denna antologi enbart står för sitt 
eget bidrag. 

Det civila samhällets skuggberedning täcker flera perspektiv och områden, men naturligtvis 
långt ifrån alla. IKFF ser fram emot en säkerhetsdebatt som inkluderar även sådana frågor 
som inte ryms i denna rapport: till exempel utvecklingen mot alltmer autonoma vapensys-
tem; cyberbaserade hot och risker; risker och beredskap för epidemier; organiserad brotts-
lighet, med mera. Listan kan göras lång. Flera av dessa hot, och några av de ämnen som lyfts 
i denna antologi, är även föremål för försvarsberedningens analys. Frågan är vilka hot och 
utmaningar som kommer att följa med in i det kommande försvarsbeslutet, och prioriteras i 
resursfördelning och handling? 
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Under arbetet med att sätta samman den här skuggberedningen har vi diskuterat den rå-
dande strukturen för utveckling av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Är försvarsbe-
redningen rätt metod? Den förra beredningens hotanalys har gett upphov till diskussion om 
hur vi egentligen hanterar det breddade säkerhetsbegreppet. Kritiska röster har pekat på en 
bristande koppling mellan analys och prioritering av resurser i den politik som följt efter den 
förra försvarsberedningen. 
 Till exempel tillskrev den förra försvarsberedningen hotet från klimatförändringarna 
en central roll, vilket har lett till frågor från flera håll: ska vi investera 90 miljarder i en ny 
JAS Gripen om det största hotet finns i klimatförändringarna? Är det verkligen säkerhetspo-
litikens roll att förebygga klimathotet? Detta i sin tur reser frågor kring om vi har identifierat 
nya hot men stannat kvar i gamla tankesätt och metoder, och om vi behöver en ny struktur 
för att utforma hotanalyser och politik inom. I den här antologin lyfter organisationer och 
experter upp en rad hot och frågor som i högsta grad rör vår säkerhet men som inte löses 
militärt. Den breda säkerhetsförståelsen kanske kräver en säkerhetsberedning snarare än en 
försvarsberedning? En sådan skulle utifrån ett bredare analysunderlag kunna analysera en 
rad hot och risker och fatta ett säkerhetspolitiskt inriktningsbeslut som involverar politik-
områden och aktörer på en bredare skala. Oavsett vilka slutsatser vi landar i behöver även 
denna typ av frågor vara med i diskussionen. 

Vi hoppas att den här skuggberedningen kommer att ge dig som läsare nya infallsvinklar, el-
ler fördjupning och konkreta förslag kring frågor som du redan har tänkt på. IKFF kommer 
att fortsätta arbeta för att det civila samhällets röst är med i debatten.

Sofia Tuvestad, politisk handläggare hos IKFF
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Vi lever i en föränderlig värld, saker förändras. Men en sak är oförändrad: En politik som 
inte tar tillvara det folkliga engagemanget blir tandlös när det verkligen gäller. Civilförsvars-
förbundet anser att medborgarnas kraft måste tas tillvara när den framtida försvarspolitiken 
utformas.
 Försvarspolitiken behöver en klar och väl utstakad färdriktning. Men även den är en 
färskvara som kräver uppdatering eftersom säkerhetsläget i vår omvärld förändras. Sverige 
måste regelbundet granska de hot och risker som vi ska skapa beredskap för.
 Det är komplexa faktorer i den globala utvecklingen som påverkar säkerhetsläget. 
Samtidigt försöker olika intressen beskriva sin egen bild av sakernas tillstånd. Ibland är man 
intresserad av att sätta strålkastarna på utvecklingen inom Försvarsmakten, andra gånger 
står klimatfrågan i fokus och däremellan risker med integritet och IT-säkerhet. I vårt öppna 
samhälle blir mediabilden präglad av färgstarka personer med tydliga budskap. Och med 
mediabilden även våra egna uppfattningar.
 Här har försvarsberedningen kanske sin viktigaste uppgift. Genom den får inte bara 
försvarsministern ett bredare underlag från riksdagen om hur man från olika partier ser på 
det aktuella säkerhetsläget. Våra folkvalda får möjlighet att samla material och jämföra sina 
tolkningar av läget med vad kollegor från andra partier kommer fram till. Till slut får vi, som 
läser rapporterna, förhoppningsvis tillgång till en samlad, gemensam bedömning. Detta har 
försvarsberedningarna i stort levererat genom åren. Det finns en god kultur bland våra folk-
valda: att noga lyssna på varandras argument i allvarliga frågor.
 
Sverige behöver stärka allmänhetens förmåga 
att klara svåra lägen 
Den senaste försvarsberedningen har studerat läget i Ryssland, utvecklingen i det dynamiska 
Mellanöstern och risker i energiförsörjning, mat och vattenbrist och IT-säkerhet. Allt detta 
är centrala och viktiga områden. Men ändå önskar vi i Civilförsvarsförbundet att en försvars-
beredning någon gång ordentligt uppmärksammade frågan om hur förberedda vi invånare 
i detta land är när det gäller att klara större kriser och militära aktioner. Har vi kunskap om 
vad som kan inträffa? Har vi förberett oss inför svåra lägen? Vet vi när och hur man kallar på 
hjälp och hur man bistår dem som råkat illa ut tills hjälp anländer?
 Vi har under en lång period haft en gynnsam säkerhetsutveckling i Europa, vårt när-
område. Uppbyggnaden av EU är en av våra säkerhetspolitiska hörnstenar. Ett oroligt Balkan 
har under 2000-talet förbytts i en fredlig uppbyggnad av nya länder som försöker vända ryg-
gen till konfliktpräglad gemensam historia för att istället försöka se en gemensam framtid. 

 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET 
 Försvarspolitiken måste ta vara på befolkningens 

 engagemang 
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Det blir naturligt att Europas länder då utvecklar gemensamma nyttigheter som infrastruk-
tur och forskning i stället för att satsa på militär utveckling.
 Så har vi också gjort i Sverige. Det är skillnad på vårt geopolitiska läge i dagens Eu-
ropa mot under det kalla kriget före Berlinmurens fall. Under flera år har därför bara ytterst 
begränsade delar av en ungdomskull inkallats till värnplikt. Med dagens system rekryteras 
och utbildas omkring 5 000 soldater och sjömän per år mot drygt 50 000 på 1980-talet, en 
tiondel gentemot tidigare. Samtidigt har riksdagen beslutat att säkerhetsläget är sådant att 
även civilförsvarsplikten ska inhiberas. I huvudsak är idag all utbildning av allmänheten i 
krishantering frivillig och bedrivs med hjälp av ideella krafter.
 Detta betyder naturligvis att svenskarnas egen krishanteringsförmåga tunnas ut. Till-
sammans med omdaningen av vårt samhälle med stark befolkningskoncentration till större 
städer är frågan: Vilken beredskap har vi att hantera inte bara krig utan även mer omfattande 
krislägen av annat slag. Den senaste bedömningen från Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) omfattar 27 allvarligare risker i en nationell risk- och förmågebedömning 
gjord under 2012. Pandemier, störningar i elförsörjningen, social oro med våldsinslag, ter-
rorhandlingar och översvämningar är några av de risker som identifierats. Hur blir allmän-
heten förberedd för detta?

Allmänheten vill ställa upp - men behöver 
kunskap om hur 
Civilförsvarsförbundet bedömer att i ett verkligt svårt läge är så gott som alla invånare be-
redda att hjälpa andra och ställa upp för att bidra till att lösa problemen. Vi vet att många 
som vill hjälpa till behöver både information och handledning för att kunna göra en god 
samlad insats. Annars blir man besviken både på sig själv och över att man inte blir tillvara-
tagen som resurs fastän man vill ställa upp. Med moderna medier kan detta skapa en lavin av 
missnöje mot samhällets institutioner. På samma sätt kan ett missnöje uppstå om samhällets 
insatser i ett krisläge sviktar, trots att många är beredda att hjälpa till.
 Civilförsvarsförbundet är kritiskt mot att planeringen av vår svenska krishantering 
idag är så starkt fokuserad på myndigheternas insatser och hur myndigheterna ska samverka 
med varandra. Visserligen vet vi att vi svenskar har en stark tilltro till myndigheternas möj-
lighet att hjälpa oss i svåra lägen – här skiljer vi oss till exempel från våra nordiska grannar. 
Och vi har bestämt att varje myndighet ska svara för sin del av krishanteringen. Så myndig-
hetssamverkan är helt nödvändig om alla resurser ska kunna användas vid kriser.
 Ändå har det visat sig att i svåra lägen kommer många att bli utlämnade åt den egna 
förmågan eftersom hjälpresurserna har svårt att nå fram. I samband med de kraftiga stor-
marna i Sydsverige 2005-2006 har uppföljningarna visat att många individer, som var cen-
trala i krisorganisationen, hade svårt att ta sig fram till sina krisledningscentraler. Ännu svå-
rare var det att nå de människor som snabbt behövde hjälp.

Det behövs en generell krishanteringsförmåga
Civilförsvarsförbundet ser ett behov av att lyfta fram den generella krishanteringsförmågan 
för den framtida försvarsplaneringen. Generell krishanteringsförmåga förutsätter ett tydligt 
definierat ansvar på alla nivåer i samhället – för individer och hushåll, för politiska organ och 
myndigheter och för det civila samhället och dess företag och organisationer. Ansvaret om-
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fattar beredskap i form av mental insikt, engagemang, kunskaper, materiella resurser, orga-
nisation och ledarskap. Medvetna, informerade och förberedda medborgare är grunden för 
samhällets styrka. 
 Förmågan inskränker sig inte till någon specifik händelse. I fokus är en hög allmänkom-
petens som uppnås genom utbildning, beredskapsplanering och regelbundna samövningar 
kring några typfall. Övningar ger god personkännedom och kunskap om varandras ansvars-
områden och kompetens som ökar effektiviteten vid verkliga händelser.
 Det lilla ryms i det stora. När samhället är rustat för att kunna hantera en stor händelse, 
till exempel en kärnteknisk olycka, är sannolikheten stor att det också kan klara mindre allvar-
liga, helt oförutsedda påfrestningar. Och utan den förmågan blir vi än mer ställda i ofärdstider. 
Vårt samhälle har resurser men det gäller också att veta var de finns och hur man kommer åt 
dem i händelse av kris.

Så här skulle den generella krishanterings-
förmågan kunna utformas:
Individer och hushåll
Enskilda människor drabbas först av alla vid en kris. Enskilda människor är därmed per defi-
nition en förstahandsresurs – inte som idag en sistahandslösning när det allmännas resurser 
inte räcker. Alla hushåll behöver göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys med hänsyn till 
sina boendeförhållanden och andra omständigheter. Hushållen behöver vidta de förberedel-
ser kunskapsmässigt och materiellt som riskanalysen indikerar för att klara sig själva i minst 
48 timmar innan hjälp utifrån anländer. 

Kommuner
Kommunen har det lokala områdesansvaret. Den har ansvaret att göra en kommunal risk- 
och sårbarhetsanalys, upprätta beredskapsplan och öva sin räddningstjänst och andra en-
heter i förvaltningen. Vid större händelser styrs och samordnas verksamheten av kommu-
nens krisledningsnämnd. Kommunerna bör ha avtal med Frivilliga Resursgruppen (FRG) 
och känna till vilka resurser som också finns att tillgå i det lokala näringslivet. Regelbunden 
utbildning och övning, där även dessa frivilliga resurser deltar, är en förutsättning för att 
vidmakthålla deras engagemang och förmåga. 

Länsstyrelser
Länsstyrelsen har det regionala områdesansvaret. Dygnet runt finns en tjänsteman i bered-
skap (TIB). Länsstyrelsernas beredskapsorganisation knyter till sig och samordnar alla be-
rörda regionala statliga myndigheters, kommuners, företags och organisationers resurser. 
Länsstyrelsen är en länk mellan den lokala nivån och centrala myndigheter. Länsstyrelsen 
utövar tillsyn över den kommunala beredskapen och räddningstjänsten samt medverkar i ut-
bildning och övningar. Det måste inbegripa ett ansvar även för att se till att frivilliga resurser 
finns organiserade och övade lokalt.

Regering och centrala myndigheter
Regeringen har det nationella områdesansvaret. Regeringen har till sitt förfogande ett kris-
hanteringskansli med ständig beredskap. MSB har regeringens uppdrag att utveckla och stödja 
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samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. En rad andra myndigheter med sektorsan-
svar har även i kris kvar sina uppgifter enligt den så kallade ansvarsprincipen. För att främja 
en helhetssyn finns sex samverkansområden: geografisk områdesansvar, ekonomisk säkerhet, 
farliga ämnen, skydd, undsättning och vård, teknisk infrastruktur och transporter.
 Försvarsmakten skyddar oss mot väpnat angrepp, men utgör också en resurs vid andra 
omfattande händelser. Regeringskansliet och alla berörda statliga myndigheter har regelbund-
na samövningar. Även privata företag med ansvar för infrastruktur och viktiga marknads-
funktioner har beredskap, planeringsansvar och deltar i utbildning och övningar i syfte att 
upprätthålla en god krishanteringsförmåga. Regeringen har även det yttersta ansvaret för att 
allmänheten är väl förberedd inför vad som kan komma att krävas av dem.

Frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer, såsom Civilförsvarsförbundet, har en viktig roll inom ramen för en 
generell krishanteringsförmåga. Civilförsvarsförbundet är den frivilligorganisation i Sverige, 
som i sin verksamhet utgår ifrån den enskilda människan, det enskilda hushållet. Genom egen 
informations- och självskyddsutbildning och genom uppdrag åt olika myndigheter stärker 
Civilförsvarsförbundet enskilda människors beredskap och krishanteringsförmåga.  Bland de 
frivilliga försvarsorganisationerna är det – förutom Civilförsvarsförbundet – Svenska Röda 
Korset och Svenska Blå Stjärnan som inte har några militära uppdrag. De övriga frivilliga för-
svarsorganisationerna rekryterar främst avtalspersonal till Försvarsmakten inklusive hemvär-
net, men flera av organisationerna har ett engagemang även utanför det militära.
 Civilförsvarsförbundet tillsammans med sju andra frivilliga försvarsorganisationer sam-
verkar i rekrytering, utbildning och ledning av FRG, som genom särskilda avtal ger stöd till 
samhällets krishantering på i första hand kommunal nivå. 
 Frivilligorganisationernas funktion behöver beskrivas och tydliggöras. Ett offensivt sätt 
att skapa förutsättningar för utveckling vore att, tillsammans med frivilligorganisationerna, 
identifiera verksamheter som dessa kan arbeta med utifrån en hög grad av eget ansvar och 
självständighet. 

Summering
Oavsett hur försvarsberedningen bedömer säkerhetsläget för Sverige anser Civilförsvarsför-
bundet att det måste ägnas större uppmärksamhet åt landets generella krishanteringsförmåga. 
Den planeringen får inte bli en restpost i den militära planeringen. I civila kriser kan inte vår 
krishantering underordnas totalförsvaret med ett regelverk som utgår från krigsfara. Men med 
en god allmän krishanteringsförmåga kan landet också i lägen av höjd beredskap fungera bra.

Leni Björklund, förste vice ordförande, Anders M. Johansson, generalsekreterare, 
och Sven Lindgren, ordförande (samtliga för Civilförsvarsförbundet)
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 DIAKONIA 
 Sveriges klimatansvar 

www.diakonia.seEuropeiska miljöbyrån (EEA) visar i en rapport1 hur Europa (eller åtminstone EU) påverkas 
av klimatförändringarna. En sak är klar: Sverige kommer på flera områden att gynnas eko-
nomiskt, i total motsats till hela södra Europa – och kanske framför allt, i motsats till fattiga 
länder i syd. Eller med andra ord: Klimatförändringarna i sig, det vill säga den globala upp-
värmningen som till en viss nivå redan är oundviklig, leder till ändrad global maktbalans, där 
vissa gynnas och andra drabbas. Lägg till det den ambitiösa klimatpolitik som vi förhopp-
ningsvis kommer att se, som kommer att förändra efterfrågan på olika typer av energi och 
även aktivt leda till en omfördelning av resurser i världen – och vi har ytterligare drivkrafter 
för en kraftigt förändrad värld.
 Ett grundläggande förhållande kopplat till klimatfrågan är den historiska och framtida 
utvecklingen – i bred bemärkelse – i olika delar av världen. Sverige och övriga industrialise-
rade länder har byggt sina samhällen med hjälp av billig och förorenande fossil energi. Det är 
en utvecklingsväg som i minskande utsträckning är möjlig för dagens fattigare länder. Detta 
beror både på knappa resurser och på det omöjliga i att fortsätta släppa ut växthusgaser om 
farliga klimatförändringar ska kunna undvikas. De historiska utsläppen av växthusgaser, där 
USA och EU ligger i topp2, är så stora att mycket lite utrymme i atmosfären finns kvar för 
ytterligare utsläpp. Fördelningen av vem som ska få utnyttja det kvarvarande utsläppsut-
rymmet är en nyckelfråga i FNs klimatförhandlingar, där utvecklingsländer på goda grunder 
hävdar att de industrialiserade länderna egentligen inte har något utsläppsutrymme kvar.

Diagram över kvarvarande utsläppsutrymme för industrialiserade länder (blå kurva) och 
utvecklingsländer (röd kurva)3

 
1   European Environment Agency (2012) ”Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012”, 

 http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012/
2   “Greenhouse gas emissions soaring around the globe”, WRI, http://worldfocus.org/blog/2009/12/07/greenhouse-

 gas-emissions-soaring-around-the-globe/8755/
3  Kevin Anderson (2012) “What Next Volume III: Climate, Development and Equity” http://whatnext.org/resources/ 

 Publications/Volume-III/Single-articles/wnv3_andersson_144.pdf
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Klimatförändringarnas säkerhetspolitiska 
effekter
De skador och förändrade förhållanden som klimatförändringarna medför, vilket till ex-
empel påverkar vilka grödor som kan odlas var men givetvis även de mer dramatiska ex-
tremväderhändelserna som till exempel översvämningar, drabbar människor i fattiga län-
der hårdast. Klimatförändringar är en av orsakerna till att många människor blir flyktingar. 
När klimatet förändras drabbas många fattiga av till exempel torka eller översvämningar. 
Ibland förändras de grundläggande livsvillkoren så allvarligt att människor tvingas bryta 
upp. Många blir internflyktingar i sitt eget land, medan andra flyr till ett grannland. Klimat-
flyktingskapet är redan vardag i Bangladesh och i östra Afrika. I det översvämningsdrabbade 
Bangladesh försvinner den odlingsbara marken och landsbygdsbefolkningen i dessa områ-
den tvingas flytta till höglandsområdena, huvudstaden Dhaka eller Indien. I östra Afrika 
trappar de hårda torkperioderna upp konflikter. En massiv ström av klimatflyktingar kan 
öka instabiliteten och förvärra redan existerande konflikter. Den resursbrist som orsakas av 
klimatförändringen kan också öka konflikthotet. Till exempel konstateras inbördeskriget i 
Darfur i Sudan ha förvärrats på grund av klimatförändringen.
 År 2050 beräknas omkring 70 procent av världens befolkning bo i städer. De urbana 
områdena är klimatförändringens riskzoner eftersom de traditionellt har byggts vid kusten 
eller floder. Av världens 39 största metropoler finns 60 procent på strandområden. Enligt 
organisationen International Alert hotar klimatförändringen att trappa upp konflikter eller 
förvärra instabiliteten i 102 av världens länder. Det bor omkring 3,9 miljarder människor i de 
här länderna.

Rika länder har större ansvar
Människor i fattiga länder har i minst utsträckning varit med och orsakat klimatförändring-
arna, vilket leder till ett behov av någon form av kompensation, med överföringar från det 
rika Nord till det fattigare Syd. Ytterligare behov av överföringar – av teknik, kunskap och 
reda pengar – finns för att få till stånd en mindre utsläppsintensiv utveckling i de fattiga län-
derna. De hållbara alternativen finns, men på många håll är ineffektiv förbränning av fossila 
bränslen fortfarande den kortsiktigt billigaste energin.
 I FNs klimatkonvention UNFCCC, som i princip samtliga länder skrivit under, slås det 
fast att ansvaret för att undvika farliga klimatförändringar är gemensamt men differentierat4. 
Det förtydligas att rika länder har ett större ansvar, både för att gå före med utsläppsminsk-
ningar och för att överföra resurser till fattigare länder. Ett konkret resultat av denna princip 
är de 100 miljarder dollar som de industrialiserade länderna i Köpenhamn 2009 gemensamt 
utfäste sig att årligen mobilisera till utvecklingsländer från och med 2020. Denna klimat-
finansiering ska nås genom en uppskalning från de betydligt lägre nuvarande nivåerna av 
klimatfinansiering, vilket för Sveriges del skulle innebära ca 2 miljarder kronor i budgeten 
för 2014.5 Det är då helt centralt att de medel som avsätts är nya och additionella, det vill säga 
att de anslås utöver befintliga biståndsmedel.6

 
4    United Nations Framework Convention on Climate Change http://unfccc.int/essential_background/convention/

 background/items/1349.php
5   Diakonia (2013) ”Sveriges andel av internationell klimatfinansiering” http://www.diakonia.se/documents/public/

 GET_INVOLVED/CAMPAIGNS/Springnotan/Sveriges-andel-av-internationell-klimatfinansiering-2.pdf
6   Köpenhamnsöverenskommelsen, http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
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Klimatförändringarnas effekt på Sverige
Åter till effekterna av klimatförändringarna, där EEAs rapport innehåller nedanstående 
kartor. I den vänstra kartan visas miljöpåverkan av klimatförändringar, vilket Sverige inte 
kommer att drabbas speciellt hårt av. I den högra kartan visar färgerna den potentiella eko-
nomiska effekten av klimatförändringarna. Allting på den gul-röda delen av skalan är negativ 
effekt och de gröna nyanserna är positiv effekt. Sverige är övervägande grönt.

Rapporten från EEA visar på område efter område vilka effekter klimatförändringarna har 
och kommer att få. Summerat för Sverige (med undantag för fjällen) ser det ut så här:
•		Mycket	högre	temperaturökningar	än	det	globala	genomsnittet
•		Minskade	snötäckta	områden	och	minskat	istäcke	på	sjöar	och	floder
•		Ökade	vattenmassor	i	floder
•		Förflyttning	norrut	av	växt-	och	djurarter
•		Ökade	spannmålsskördar
•		Minskat	energibehov	för	uppvärmning
•		Ökad	potential	för	vattenkraft
•		Ökad	risk	för	vinterstormar
•		Ökad	sommarturism

Vulnerability to climate change
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regions around Barcelona, Venice and Ljubljana. In 
addition, southern Europe would be more affected 
because of the more compact urban form of its 
cities and greater increases in hot summer days. In 
contrast, the population of most non-coastal areas of 
Europe is potentially not or only marginally affected 
by climate change and some regions are even 
projected to have positive impacts due to declining 
flood hazards, for example in Poland and Portugal.

The potential cultural impacts of climate change 
focused on tangible cultural assets, because 
intangibles like norms and attitudes were 
considered part of the adaptive capacity of a region. 
More precisely, ESPON Climate analysed what 
impact the projected climatic changes may have 
on the 350 UNESCO World Heritage Sites and 
approximately 20 000 museums in Europe. Not 
surprisingly the impact patterns for these cultural 

Note: Normalised potential impacts aggregated from individual impact indicators on protected natural areas, forest fire‑prone 
forests, soil organic carbon and soil erosion (environmental), and agriculture and forestry, energy production and 
consumption as well as summer and winter tourism (economic).

Source: ESPON Climate, 2011.

Map 5.4 Potential environmental and economic impact of climate change

        © NU & IRPUD, ESPON Climate Project, 2011
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I rapporten finns även nedanstående karta, som visar hur produktionen av vattenberoende 
spannmål kan öka i hela Sverige. Tydliga ökningar överallt, inte minst i de produktiva mar-
kerna i söder.
 

EEA är inte den enda som visat hur Sverige kommer att gynnas av sina höga utsläpp av 
växthusgaser – på bekostnad av möjligheten för människor i fattiga länder att nå en dräglig 
livsnivå. Ett nätverk av frivilligorganisationer har med siffror från DARA7 visat hur Sverige 
redan 2030 kommer att ha nära 50 miljarder kronor högre BNP på grund av klimatföränd-
ringarna – vilket även tar hänsyn till de betydande kostnader som uppkommer i Sverige på 
grund av klimatförändringarna. Det saknas med andra ord inte resurser för Sverige att leva 
upp till utfästelserna om klimatfinansiering. Som jämförelse kommer ett fattigt land som 
Mali enligt samma beräkningar att få en minskad BNP med mer än 40 miljarder kronor, vil-
ket är mer än 60 procent av landets nuvarande BNP.8

 Nu är det dock inte framtida vinster från koldioxidutsläppen som gör att Sverige måste 
ta sitt ansvar gentemot de fattiga länderna i klimatförhandlingarna – det ansvaret har Sve-
rige helt oavsett, och den välfärdsnivå Sverige har idag bygger på decennier av utsläpp av 
växthusgaser, som redan orsakat och fortsätter orsaka kostnader och lidanden för människor 
i fattiga länder. Som det ser ut nu går dock Sverige varken mot tillräckligt stora utsläpps-
minskningar eller mot tillräcklig finansiering till de fattiga länderna – och för det finns det 
inget försvar.

Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor, Diakonia

Climate impacts on socio‑economic systems and health
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Map 4.5 Projected changes in water-limited crop yield

Note: Mean relative changes in water-limited crop yield simulated by the ClimateCrop model for the 2050s compared with 
1961–1990 for 12 different climate models projections under the A1B emission scenario.

Source: Iglesias et al., 2011.
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7   “Climate Impacts by Country” (2012) http://tcktcktck.org/climate-impacts 
8    Data från Världsbanken (2011) http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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”Japan har världens säkraste kärnkraftverk” deklarerade den japanske premiärministern i 
januari 2011, och försäkrade att landets kärnkraftverk var kapabla att stå emot både jord-
bävningar och tsunamier. Två månader senare inträffade flera härdsmältor i kärnkraftverket 
Fukushima Daiichi, den allvarligaste kärnkraftkatastrofen sedan Tjernobyl.
 De efterföljande vätgasexplosionerna från härdsmältorna i reaktor 1, 2 och 3 förstörde 
sedan de sista barriärerna som skulle skydda människor och miljö från radioaktiv strålning. 
Mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen jämställs med 168 
Hiroshimabomber. Mer än 160 000 människor har tvingats att fly från sina hem, men de 
långtgående hälsoeffekterna går inte att förutspå. De områden som evakuerats kommer att 
förbli obeboeliga för överskådlig framtid. 
 Japan hade tur i oturen. Det mesta av strålningen drog ut till havs. Om vindarna hade 
varit sydliga istället för huvudsakligen östliga under de dygn som olyckan pågick skulle san-
nolikt Tokyo och andra storstäder tvingas evakueras. Vilka effekter detta hade fått för Japan 
som land och därmed för världsekonomin i sin helhet och därmed för internationell stabi-
litet kan vi bara spekulera i. Frågan är, kommer vi att ha lika stor tur nästa gång en olycka 
inträffar?

Riskerna med svensk kärnkraft
Forskare från Max Planck-institutet i Mainz i Tyskland har räknat ut att utifrån den olycks-
frekvens som varit är risken för nya olyckor i form av en härdsmälta mycket större än vad 
man tidigare har trott. Vi kan förvänta oss att sådana kärnkraftsolyckor kommer att inträffa 
vart 10:e till vart 20:e år – 200 gånger oftare än vad tidi gare uträkningar har visat. Liksom 
man tidigare gjorde i Japan, lever idag många i Sverige i föreställningen att kärnkraften 
är säker. Men det enda som är säkert med de svenska kärnkraft verken är att de i dagsläget 
innebär en mycket stor samhällelig risk. 
 Gamla reaktorer innebär en risk i sig eftersom det är oklart exakt hur åldrande påver-
kar systemen. Reaktorerna konstruerades ursprungligen för att hålla i cirka 25 år. Ålders-
relaterade problem brukar generellt starta efter omkring 20 år. Den äldsta reaktorn är i dag 

 GREENPEACE  
 Bättre att ta det säkra före det osäkra 
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41 år, tre år yngre än världens äldsta. På grund av alla fel som upptäcks är reaktorerna idag 
i drift i genomsnitt endast 75 procent av sin kapacitet. Ändå planerar industrin att förlänga 
dess livslängd i ytterligare minst 20 år. 
 I stället för att trappa ned produktionen i takt med tilltagande ålder på reaktorerna 
ökar industrin effekten för att maximera sin egen vinst, på bekostnad av säkerheten. När 
man höjer effekten så innebär det större be lastning på olika system i reaktorn. De omfat-
tande moderniserings- och effekthöjningsprojekten som genomförs på kärnkraftverken 
innebär också på frestningar på företagens organisationer. Det har visat sig vara en stor ut-
maning att kombinera gamla system och komponenter i kärnkraftverken med nya.

Bristande säkerhetskultur hos industri och kontrollmyndighet
Samtliga tre svenska kärnkraftverk har haft omfattande problem med sina reaktorer och 
har utsatts för allvarlig kritik för hur säkerhetsarbetet bedrivs. På samtliga kärnkraftverk 
har bristerna varit så pass allvarliga att Strålsäkerhetsmyndigheten satt dem under särskild 
tillsyn, vilket är en extraordinär åtgärd. Idag är två av tre kärnkraftverk satta under särskild 
tillsyn.
 Kärnkraftsbranschen är en liten värld där många personer känner varandra. Det är 
dessutom vanligt att personer byter positioner och roller inom branschen. På Strålsäker-
hetsmyndigheten jobbar fjorton kärnkraftsinspektörer varav tio tidigare varit anställda på 
något av kärnkraftverken. Lojalitet gentemot tidigare arbetsgivare och kollegor riskerar 
därmed att underminera säkerhetsarbetet. Man kan inte bortse från möjligheten att myn-
digheten tonar ner allvaret vid olika incidenter av det enkla skälet att den kritik som riktas 
mot bristande säkerhetsarbete vid reaktorerna, indirekt också är en kritik riktad mot dem 
själva, så som ansvarig tillsynsmyndighet.

Oförmåga att stå emot extrema väderhändelser
Som en reaktion på kärnkraftsolyckan i Fukushima beslutade EU:s ministerråd våren 2011 
att alla EU-länder skulle göra en översyn av säkerheten vid de europeiska kärnkraftverken, 
genom så kallade stresstester. Syftet var att testa robustheten hos anläggningarna i förhål-
lande till extrema händel ser som jordbävning, översvämning och bortfall av energiförsörj-
ning. De svenska stresstesten visade att de flesta av de svenska reaktorerna inte är byggda 
för att kunna klara av jordbävningar som bedöms kunna inträffa i Sverige. Det saknas också 
ett översvämningsskydd och haveriberedskapen är inte tillräcklig. Den svenska haveri-
beredskapen är endast utformad för att hantera ett haveri på en reaktor. Om det sker en 
olycka, likt Fukushima, i flera reaktorer saknas kapacitet för att hantera olyckan.

Otillräckligt skydd mot antagonistiska attacker
En stor säkerhetsrisk för alla kärnkraftverk är hotet att terrorister ska angripa an-
läggningarna och or saka radioaktiva utsläpp. Det är svårt att säga något om hur de 
eventuella terroristhot Sverige kan ställas inför kan komma att se ut på lång sikt. 
Hotbilden kan förändras av en oförutsägbar händelseutveckling. Strålsäkerhetsmyn-
digheten kom i början av 2012 med en utredning av samhällets förmåga att skydda 
kärnkraftverk mot antagonistiska hot. Man konstaterar en rad brister i denna för-
måga, till exempel är skyddet mot sabotage otillräckligt och det finns ingen möjlighet 
att omedelbart ingripa mot våldsamma antagonister i avvaktan på polisinsatsstyrkor.  
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Slutsatser
Mot bakgrund av dessa och andra analyser drar Greenpeace slutsatsen att säkerhetsläget på 
svenska kärnkraftverk är så allvarligt att alla de svenska reaktorerna bör tas ur drift för att 
inte riskera människors liv och hälsa.
 En aspekt man måste ta hänsyn till om man ska göra en riskanalys av kärnkraft är na-
turligtvis hur samhället ska hantera de långsiktiga skador som uppstår vid en större olycka 
samt den stora geografiska spridning som radioaktiviteten kan få. Tjernobylolyckan visar att 
hur säkra vi än tycker att våra egna kärnkraftverk må vara så kan en olycka långt från landets 
gränser få förödande konsekvenser även för oss. Och omvänt har vi ett ansvar gentemot våra 
grannar. Nedanstående bild från projektet Flexrisk vid University of Natural Resources and 
Applied life science i Österrike är en simulering av en större kärnkraftsolycka vid Ringhals 
vid ett givet datum. Som synes skulle, i detta exempel, en stor del av radioaktiviteten spridas 
över Sveriges näst största handelspartner Tyskland, samt långt ned i södra Europa.

Fler faror med kärnkraft
Utöver de överhängande risker som föreligger vid drift av kärnkraftverk, medför kärnkraf-
ten också flera andra stora faror, så som miljöfarlig uran brytning, farliga transporter av ra-
dioaktivt material, risker vid slutförvar av kärnavfall samt risker för kärnvapenspridning.

Miljöfarlig uranbrytning och farliga transporter
Uran är radioaktivt vilket medför stora risker när det ska utvinnas, hanteras och bearbetas. 
Ämnet förgiftar mark och vattendrag och människor som lever utsätts ofta för strålning. 
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Brytningen sker ofta i fattiga länder för att sedan exporteras till rika industriländer. Även 
transporter av uran och kärnavfall innebär stora risker. Bara i Frankrike transporteras när-
mare 10 000 kilo plutonium på vägarna varje år. Riskerna för olyckor eller attentat i samband 
med transporter är ofrånkomliga.

Riskerna med radioaktivt avfall och spridning av kärnvapen
Idag finns ingen säker metod att förvara avfallet under tiden som radioaktiviteten avklingar, 
något som tar hundratusentals år. Det innebär att kärnkraft i varje led, från uranbrytning till 
avfallshantering innebär stora miljörisker. Svenska kärnkraftverk skapar dagligen ungefär 
ett halvt ton radioaktivt avfall.  Uttjänt kärnbränsle är bland de farligaste materialen som 
finns. Det räcker med vad som skulle rymmas i en snusdosa för att ta död på hela Sveriges 
befolkning. När de svenska reaktorerna stängs kommer vi ha ca 12 000 ton kärnbränsle. Det 
motsvarar tillräckligt med plutonium för 15 000 atombomber. Hittar vi ingen lösning i fram-
tiden måste avfallet hållas isolerat från människor och miljö i över 100 000 år. Inget som 
människan någonsin har byggt har hållit ens en tiondel av den tiden.
 Höganrikat uran och plutonium kan användas till att framställa kärnvapen. Ju fler län-
der som väljer att skaffa kärnkraft, desto fler har möjlighet att skaffa kärnvapen. Idag finns 
kärnkraft i 31 länder, och fler är intresserade.

Kärnkraft är ingen hållbar lösning
Hösten 2012 utförde Greenpeace ett ”kompletterande stresstest” av Ringhals och Forsmark 
kärnkraftverk. Ett 70-tal aktivister tog sig in på kärnkraftverken och kunde uppehålla sig i 
för säkerheten kritiska platser i upp till 38 timmar. Testet var helt fredligt men visade på ett 
påtagligt sätt att en fientligt och våldsamt sinnad person, aktör eller nation för den delen 
med enkla medel kan förorsaka en allvarlig olycka som kan få förödande konsekvenser. En 
attack mot ett kärnkraftverk kräver ingen armé för att genomföras och den kan inte förhin-
dras av ett militärt försvar. Kärnkraften utgör ett allvarligt och överhängande hot mot män-
niska och miljö. Den utgör inte en hållbar lösning på de energibehov vi har och är inte heller 
en lösning på den globala och akuta klimatkris vi står inför idag. 
 Sol, vind, vågor och biogas kan användas för att producera el. Förnybart i kombination 
med energieffektivisering kan ersätta kärnkraften idag. Greenpeace analyser visar att det 
både är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ställa om vårt energisystem och där-
med bli kvitt beroende av olja och naturgas samtidigt som kärnkraften avvecklas. Förnybar 
energiproduktion, som till sin natur är mer småskalig, utgör inte en säkerhetspolitisk risk, så 
som kärnkraften gör. Genom att ställa om till ett förnybart energisystem värnar vi miljön och 
reducerar samtidigt hoten mot oss människor. En säker politik bör inte bygga på förhopp-
ningar om tur och att en kärnkraftsolycka inte ska inträffa. Det är bättre att ta det säkra före 
det osäkra och ta de riskabla reaktorerna ur drift.

Rolf Lindahl, arbetar med klimat och energi på Greenpeace
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Afghanistan, Burma, Colombia, DR Kongo, Libyen, med flera - listan kan göras lång över län-
der där människor kämpar för att lägga våld och krig bakom sig för en fredlig, demokratisk 
utveckling. Världsbanken konstaterar i 2011 års World Development Report att 90 procent 
av de stater som under det senaste årtiondet har drabbats av interna väpnade konflikter, 
redan hade upplevt ett inbördeskrig under de senaste 30 åren. Cirkeln av våld är alltså svår 
att bryta; systemen lyckas inte bygga hållbar fred.1 Bristen på hållbarhet i fredsprocesserna 
i världens konflikt- och postkonfliktländer inverkar även på Sveriges internationella verk-
samhet och på vår situation här hemma, och mer hållbara lösningar kommer inte att nås 
förrän kvinnors och det civila samhällets makt och deltagande i processerna ökar väsentligt.

Kvinnors rättigheter som säkerhetspolitisk fråga
Det internationella samfundet har enats kring att en av de viktigaste faktorerna för att lyckas 
med processer för hållbar fred, säkerhet och utveckling är sammansättningen hos de grup-
per som deltar i förhandlingar och implementeringsprocesser. Män är som grupp överrepre-
senterad i dessa sammanhang. FN har studerat 31 större fredsprocesser mellan 1992 – 2011 
och kommit fram till att män har utgjort 91 procent av deltagarna (i de 17 fall där sådan in-
formation fanns) samt att män har utgjort 96 procent av signatärerna.1 Bristen på ifrågasät-
tande av kompetensen hos grupper som nästan enbart består av män, vars erfarenheter ofta 
är militära och som ofta varit stridande parter, är ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot. 
 Att mansdominansen och exkluderingen av kvinnor är ett hot mot fred och säkerhet 
har erkänts av det internationella samfundet. År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 
1325 ”Kvinnor, fred och säkerhet”, vilken erkänner att fredsarbete blir ohållbart utan jäm-
ställt deltagande och framhåller vikten av kvinnors deltagande i fredsprocesser, före, un-
der och efter konflikter. Men sedan resolution 1325 antogs har implementeringsarbetet gått 
långsamt framåt. Utvecklingen har präglats av ett smalt fokus som enbart reflekterar vissa 
delar av resolutionens innehåll; framförallt de som handlar om att stoppa konfliktrelaterat 
våld mot kvinnor, och till viss del även delarna om att fler kvinnor ska delta i militärt arbete. 
IKFF ser ett stort behov av att agendan för kvinnor, fred och säkerhet återigen breddas, glo-
balt såväl som genom nationella implementeringsprocesser. Detta är en fråga om internatio-
nell fred och säkerhet och Sverige kan spela en avgörande roll. 
 Antagandet av resolution 1325 bör förstås mot bakgrund av Pekingplattformen som an-

 INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET
 FÖR FRED OCH FRIHET  
 Ändra kurs i arbetet för kvinnor, fred och säkerhet 

 
1  Världsbanken (2011) ”World Development Report 2011 – Conflict, Security, and Development”
2   UN Women (2012) ”Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence”.
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togs vid FN:s fjärde (och till dags datum senaste) kvinnokonferens i Peking år 1995. Plattfor-
men innehåller 12 fokusområden, däribland område E som handlar om kvinnors rättigheter 
och väpnade konflikter. Inom område E fastslogs följande målsättningar:

•	 Öka	kvinnors	medverkan	i	konfliktlösning	på	beslutsfattande	nivå	och	skydda	kvinnor	
 som lever i förhållanden av väpnade och andra konflikter eller under utländsk ockupation;
•	 Minska	överdrivna	militärutgifter	och	kontrollera	tillgången	på	krigsmateriel;
•	 Främja	icke-våldsformer	för	konfliktlösning	och	minska	kränkningarna	av	mänskliga	
 rättigheter i konfliktsituationer;
•	 Främja	kvinnors	bidrag	för	att	gynna	en	fredskultur;
•	 Skydda,	hjälpa	och	utbilda	flyktingar	som	är	kvinnor,	andra	tvångsförflyttade	kvinnor	i	
 behov av internationellt skydd och internflyktingar som är kvinnor;
•	 Ge	stöd	till	kvinnor	i	kolonier	och	i	icke	självstyrande	områden

Fem år senare, år 2000, startade IKFF tillsammans med andra organisationer en arbetsgrupp 
i New York för att driva igenom de krav som samma år kom att antas av FN:s säkerhetsråd som 
resolution 1325. IKFF har fortsatt varit en av de ledande medlemsorganisationerna i denna 
arbetsgrupp. 
 Resolution 1325 uppmanar FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, medlemsstaterna 
samt andra icke-statliga aktörer att intensifiera arbetet för kvinnors säkerhet och deltagande. 
Alla dessa aktörer ska under resolutionen anlägga ett genusperspektiv på freds- och konflik-
tarbete. Sammanfattningsvis brukar resolutionens innehåll beskrivas med tre P: protection, 
participation, och prevention. Säkerhetsrådet erkänner genom resolutionen att kvinnor drab-
bas oproportionerligt av konflikter och uppmanar samtliga berörda parter att intensifiera sitt 
arbete för skydd av kvinnor i konfliktsituationer. Genom 1325 bekräftar det internationella 
samfundet att kvinnor – inte minst i det civila samhället - har en rättighet till inflytande och 
deltagande, och en central roll i konfliktförebyggande, konfliktlösning och fredsuppbyggande. 
Den uppmanar samtliga berörda aktörer att intensifiera sitt arbete för att öka kvinnors delta-
gande på alla nivåer gällande förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Till exempel 
ska åtgärder vidtas för att stödja lokala kvinnogruppers fredsinitiativ vid konfliktlösning och 
genomförande av fredsavtal.

Smal uttolkning
Men trots otaliga projekt och kampanjer om resolution 1325 har förändringen och implemen-
teringen på många plan uteblivit. Resolutionen har tolkats utifrån konventionella säkerhets-
politiska ramar inom vilka konflikter inte förebyggs, utan löses med militära medel, och där 
kvinnor generellt ses som offer och inte som aktörer. Protection har hamnat i fokus medan 
participation och prevention givits betydligt lägre prioritering. Säkerhetsrådet har antagit tre 
uppföljningsresolutioner om att stoppa våldet mot kvinnor i konflikter - 1820, 1888, och 1960 
– men bara en resolution om att utveckla arbetet för en bredare implementering och för kvin-
nors fredsarbete, resolution 1889. Även det mandat som Margot Wallström hade som FN:s 
särskilda representant mot sexualiserat våld i konflikter var starkt avgränsat till just skydds-
aspekten. Till sommaren 2013 väntas ytterligare en resolution om våld i konflikter antas då 
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Storbritannien tar över ordförandeskapet i säkerhetsrådet. Den brittiska regeringen har kom-
mit att bli drivande i att motverka sexualiserat våld i konflikter och har bidragit till att frågan 
nu är på G8:s agenda.
 Problemet med den här utvecklingen är inte vad som görs, utan vad som inte görs. IKFF 
välkomnar att stater och FN stärker arbetet mot konfliktrelaterat våld mot kvinnor. Men 
1325 ska inte förstås som en resolution om att göra krig säkrare för kvinnor. Det är en freds-
resolution som reflekterar en insikt om att världen behöver jämställt konfliktförebyggande 
fredsarbete och att freden och säkerheten uteblir så länge detta inte sker. Den nuvarande ut-
vecklingen håller istället på att skapa en propp i systemet. Hela agendan har krasst uttryckt 
kommit att handla om jämställda krig medan den civila konfliktförebyggande komponenten 
till stor del glöms bort. Pekingplattformens budskap om att kvinnors säkerhet är kopplad 
till avmilitarisering finns inte med i bilden längre. De kvinnoorganisationer som arbetar för 
mänskliga rättigheter och fred, vars rättigheter och roll resolution 1325 refererar till, har 
bara beretts plats på ytan. Resolutionens delar om att öka kvinnors deltagande har ofta tol-
kats enbart som att andelen kvinnor i militära positioner ska öka. Kvinnorättsorganisatio-
nernas verklighet och sanningar om att cykler av våld och konflikt kan förhindras, och att de 
själva kan bidra till detta, får inte plats i den rådande tolkningen av agendan för kvinnor, fred 
och säkerhet.

Sverige som nyckelaktör för förändring 
Sverige kan ta rollen som nyckelaktör för att säkerställa att arbetet för kvinnors fredspo-
litiska deltagande och konfliktförebyggande återigen blir del av agendan för kvinnor, fred 
och säkerhet. Det initiativ som Storbritannien nyligen tagit för att stärka arbetet mot sexu-
aliserat våld i krig (protection) behöver kompletteras med en utveckling av de andra pe-
larna - participation och prevention - utifrån en medvetenhet om att kvinnors säkerhet kan 
garanteras först när de har möjlighet till politiskt deltagande. Sverige har trovärdigheten, 
kompetensen och den politiska analysen för att leda ett nytt utvecklingsspår inom FN för en 
implementering och utveckling av agendan för kvinnor, fred och säkerhet som reflekterar 
alla tre pelarna. 
 Regeringen bör även skifta fokus i Sveriges nationella arbete. Idag är detta tungt do-
minerat av kvantitativa jämställdhetsreformer inom utförarmyndigheter så som Försvars-
makten och Polisen. Sverige har hitintills lagt stort fokus på den militära komponenten av 
implementeringen av resolution 1325 genom att bland annat etablera ett nordiskt gender 
center för att stärka arbetet med genus i militära operationer. Departementens arbete med 
resolutionen är inriktat på myndighetsstyrning, och den egna analysen av implementerings-
ansvar hos exempelvis Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet har därmed stor 
utvecklingspotential. Bland de politikområden som bör involveras i arbetet för kvinnors rät-
tigheter i freds- och säkerhetspolitiken finns exempelvis internationell rätt, nedrustning och 
landspecifik verksamhet – inte bara vad gäller utförarmyndigheter utan även på departe-
mentsnivå och politisk-diplomatisk nivå. 
 De myndigheter som arbetar med 1325-relaterade frågor, däribland Polisen, Försvars-
makten, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Folke Bernadotteaka-
demin (FBA), sattes 2011/2012 samman i en arbetsgrupp med uppdraget att utvärdera det 
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myndighetsarbete (exklusive regeringskansliet) som hittills har bedrivits för att implemen-
tera resolution 1325. Det civila samhället fick inte insyn i arbetet förrän processen för hur 
utvärderingen skulle gå till var näst intill färdigställd, och de indikatorer som tagits fram är 
begränsade till myndigheternas arbete. Fokus blir därmed fortsatt tekniskt och kvantitativt 
och det finns fortfarande inget system för att utvärdera Sveriges övergripande policies och 
handlingsplan eller 1325-arbetet på den politiska nivån. 

IKFF:s rekommendationer
Det har snart gått 13 år sedan resolution 1325 antogs. Frågan behöver återupplivas. Sverige 
bör därför tillsammans med en grupp likasinnade stater inleda ett arbete för att säkerhetsrå-
det ska anta en ny resolution inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet som bekräftar och 
stärker åtagandena om konfliktförebyggande arbete och kvinnors deltagande, med fokus på 
kvinnorättsaktörer i det civila samhället. Resolutionen bör innehålla praktiska verktyg om 
hur FN, medlemsstaterna och icke-statliga aktörer ska implementera dessa åtaganden. 
 Sveriges arbete för kvinnors säkerhet och deltagande i fredsarbete bör inte, som nu, ha 
ett huvudsakligt fokus på militär implementering. Det bör istället ta ett helhetsgrepp kring 
att stärka kvinnors makt i förebyggande och konflikthantering. Arbetet bör kompletteras 
med en tydlig struktur och tillräckliga resurser internt hos regeringskansliet. Detta för att 
säkerställa att Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska policys och agerande på politisk nivå 
alltid införlivar ett genusperspektiv. I dagsläget saknas en tydlighet i vem som politiskt leder 
arbetet.
 En kommande process om en ny svensk handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet bör 
ta sin utgångspunkt i en bred diskussion, med brett ägandeskap. Strategier för att driva fram 
reformer kring konfliktförebyggande och kvinnors civila fredspolitiska deltagande bör stå i 
fokus. Det bör under denna process ske öppen rapportering till riksdagen om det implemen-
teringsarbete som bedrivits hittills. Processen bör inbegripa återkommande systematiska 
diskussioner mellan representanter från riksdag, regeringskansliet, myndigheter och det 
civila samhället kring vilka lärdomar som kan dras inför att en ny nationell handlingsplan 
utformas och antas.

Josefine Karlsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
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Vi är produkten av 500 års kamp. Vi har utnyttjats som kanonmat och lämnats att dö av svält och 
enkla sjukdomar. Vi har absolut ingenting, inte ens rätten att välja våra ledare i fria och demokra-
tiska val. Idag säger vi: Nu får det vara nog!

Dessa rader kommer från den upprorsförklaring som Zapatistarmén för Nationell Befrielse, på 
spanska förkortad till EZLN, lanserade den första januari 1994. EZLN var en liten gerilla, be-
väpnad med påkar och jaktgevär, som organiserade sig för att försvara ursprungsfolken och den 
fattiga landsbygdsbefolkningen i delstaten Chiapas i södra Mexiko. Våldet var aldrig EZLN:s 
styrka eller primära kampmetod. Kraften i deras uppror kom istället från symbolvärdet i att 
tusentals fattiga människor från landsbygden kunde organisera sig i hemlighet och överraska 
staten och stadsbefolkningen. 
 Gerillan intog några av Chiapas största städer, gjorde sina uttalanden, och drog sig sedan 
tillbaka. Mexikos armé svarade på upproret genom att ockupera zapatisternas stödområden. 
Den militära närvaron spred skräck i befolkningen. Människor som sympatiserade med zapatis-
terna försvann, det förekom våldtäkter och armén beväpnade paramilitärer. Det civila samhäl-
let tog tydligt avstånd från våldet som politisk metod, men zapatisternas krav på social rättvisa 
och demokratiska reformer fick samtidigt starkt stöd. Utomstående reste till Chiapas för att 
stödja zapatisterna och bryta den militära ockupationen. 
 Sekler av rasism och klassförtryck hade gjort att ursprungsfolken förknippades med nå-
got fult och förlegat. Armén såg alla ”indianer” som potentiella gerillasoldater. När utländska 
obeväpnade observatörer och solidaritetsarbetare plötsligt dök upp sida vid sida med dessa ”in-
dianer” så rubbades militärens och de mexikanska makthavarnas bild av verkligheten. Det blev 
svårare att sopa problemet under mattan och regeringen tvingades istället inleda förhandlingar 
med EZLN. En lag presenterades som förbjöd statliga aktörer att förfölja personer för deras 
medlemskap i EZLN. Men den utländska närvaron och internationella solidariteten förändrade 
även zapatisternas kampmetoder. Kort efter upproret kom rörelsens andra uttalande där de 
tillkännagav ett ensidigt eldupphör med hänvisning till att civilsamhället hade krävt förhand-
lingar och ett stopp på kriget. Varken förtrycket eller fattigdomen hade upphört, men långsamt 
började det öppnas möjligheter för att hantera konflikten utan våld.  

Vapen är inte säkerhet
I länder som inte befinner sig i krig och som inte har drabbats av krig på väldigt länge finns ofta 
en föreställning om att vapenmakt bidrar till säkerhet. Detta är också den föreställning som 
arméer världen över försöker förmedla. För civilbefolkning i konfliktområden brukar dock san-
ningen vara den omvända – desto fler beväpnade män (samt ibland kvinnor och barn) de har 
omkring sig, desto otryggare blir deras vardag. Denna sanning tas också på största allvar av de 
internationella organisationer med humanitära mandat som verkar i konfliktområden. Det kan 
gälla FN-organ, Internationella Rödakorskommittén, Läkare utan gränser eller, i det här fallet, 
Kristna Fredsrörelsen. Alla vi vet att konsekvensen av att vistas nära beväpnade personer ökar 
risken för att vi hamnar i skottlinjen. Vi förstår också att vår opartiskhet gentemot de stridande 

 KRISTNA FREDSRÖRELSEN 
 Att skydda utan vapen 
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aktörerna är en förutsättning för vår egen säkerhet. 
 I Colombia finns en uppsjö av exempel på rurala samhällen i konfliktregioner som valt 
att försöka ställa sig utanför kriget genom att inte tillåta de beväpnade att vistas i deras byar. 
Det kanske mest kända exemplet är fredsbyn San José de Apartadó. Bybefolkningens aktiva 
avståndstagande från alla lagliga och illegala väpnade aktörers anspråk på deras territorium har 
blivit ett skydd mot massakrer, tvångsrekryteringar och stridigheter på byns område. 
 Vilka risker finns i det motsatta fallet, om civilbefolkning eller humanitära organisationer 
sammanblandas med väpnade aktörer? Även här har vi ett exempel från Colombia. I december 
2008 organiserades en så kallad civil-militär aktion i San Vicente del Caguán i Caquetá i södra 
Colombia. Området är hårt drabbat av den interna väpnade konflikten och stridigheter mellan 
militären och gerillan FARC-EP är vanliga. Den civil-militära aktionen organiserades av den 
colombianska militären och informationen om den spreds genom deras radiostation. Den civila 
delen bestod bland annat  av hälsopersonal från en colombiansk myndighet som arbetar med att 
förbättra barns situation, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
 Ungefär halvvägs till slutmålet för aktionen utsattes den bil som ICBF-funktionärerna 
färdades i för ett bombattentat. Explosionen tog två personers liv och de övriga tre som färdades 
i samma bil skadades allvarligt. Attentatet fördömdes snabbt av en enig lokal, nationell och in-
ternationell opinion. Några veckor senare, troligtvis till följd av den uppmärksamhet fallet hade 
fått, gick FARC-EP ut med en offentlig ”ursäkt” och hävdade att de hade misstagit den bil som 
attackerades för ett militärt fordon. 
 Fallet ledde till en omfattande diskussion bland humanitära organisationer i Colombia 
kring hur de skulle förhålla sig till civil-militära aktioner i framtiden. Slutsatsen var att sam-
manblandning mellan det civila och det militära var ett växande problem, bland annat till följd 
av den colombianska militärens ansträngningar att genom civil-militära ”psykologiska aktio-
ner” vinna civilbefolkningens sympatier. Alla berörda uppmanades att följa de humanitära 
principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och operationellt oberoende för att undvika 
framtida risksituationer1.  

Internationell medföljning: En metod för att 
skydda utan vapen
Internationell medföljning är en metod för att skydda civila genom internationell närvaro utan 
att ta till vapen eller våld. Metoden används ofta i samhällen som styrs av repressiva regimer 
eller i konflikt- eller postkonfliktsituationer där civilsamhället blir extra utsatt. Målet är att 
skydda civilbefolkningen, särskilt de som hotas eller utsätts för våld för att de höjer sina röster 
för fred eller mänskliga rättigheter. Som fredsobservatör eller medföljare lever du med dessa 
människor, gör hembesök, följer med på möten och ”går bredvid” i det dagliga livet för att av-
skräcka möjliga förövare från att genomföra attacker. Fredsobservatörerna ska vara beredda att 
rapportera om eventuella övergrepp och utgör ett synligt stöd för de som medföljs. Skyddsef-
fekten kommer av att stater som kränker mänskliga rättigheter trots allt är känsliga för inter-
nationella påtryckningar. Att kränka befolkningens rättigheter lönar sig bara så länge det kan 
ske i skymundan utan att omvärlden reagerar. Närvaron av internationella fredsobservatörer 
minskar risken för övergrepp och därmed ökar friheten för de som har utsatts för hot. Livet blir 
lite lättare att leva. 

 
1 En längre beskrivning av detta fenomen kommer inom kort kunna läsas i rapporten ”Mänsklig säkerhet: om relationen 
mellan humanitära aktörer och militära insatser i konfliktområden” av Ellen Skånberg och Milosz Kusz, 2013.
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Kristna Fredsrörelsen kom i kontakt med metoden internationell medföljning2 i början av 
1990-talet då flyktingarna som återvände till Guatemala bad om skydd. Den internationella med-
följningen av flyktingarna var en förutsättning för att de skulle kunna återvända till ett hårt mili-
tariserat samhälle där offer och förövare ofta bodde grannar. Projektet ansågs lyckat och det blev 
tydligt att det fanns utrymme för civila insatser i konflikt- och postkonfliktsamhällen. 
 År 2000 inledde Kristna Fredsrörelsen ett samarbete i Chiapas, Mexiko, för att skicka ob-
servatörer till samhällen som hotades av den mexikanska arméns närvaro. År 2001 återvände 
Kristna Fredsrörelsen till Guatemala för att medfölja vittnen och jurister som arbetade med det 
åtal för folkmord som då formulerades mot guatemalanska makthavare. År 2004 inleddes ett 
liknande arbete i Colombia, ett land som befinner sig i väpnad konflikt, för att skydda personer 
och organisationer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter.
 De aktörer som står i fokus för den internationella medföljningen är de individer, organisa-
tioner och folkrörelser som arbetar för fred. I samtliga tre fokusländer arbetar Kristna Fredsrö-
relsen därför för att skydda människorättsorganisationer som utreder kränkningar av mänskliga 
rättigheter och därmed stärker rättsväsendet i sina länder. Vi arbetar även med organisationer 
som arbetar med rätten till mark, en fråga som är nära kopplad både till de våldsamma konflik-
ter som förekommer i länderna och till diskrimineringen av stora folkgrupper, som exempelvis 
ursprungsfolk i Guatemala eller afrocolombianer i Colombia. Genom att fokusera på organisa-
tioner som arbetar med att utreda kränkningar av mänskliga rättigheter, respektive tillgången 
till mark och frånvaron av diskriminering, bidrar medföljningen till att stärka rättsväsendet samt 
motverka orättvisor och våld. 
 Den fysiska närvaron av fredsobservatörer bidrar också till att minska de medföljdas rädsla 
och känsla av upplevt hot. Fredsobservatörerna blir ett konkret uttryck för det internationella 
civilsamhällets engagemang för de människor som tenderar att bli mest nedprioriterade i hante-
ringen av världens konflikter – civilbefolkningen. Medföljningen innebär därmed ett moraliskt 
stöd som ingjuter mod hos hotade personer som då kan genomföra aktiviteter som annars inte 
skulle ha känts möjliga.   
 Den fysiska medföljningen förutsätter en dialog med lokala och nationella myndigheter för 
att göra vårt arbete känt, samt med internationella organ för att öka de politiska kostnaderna om 
attacker eller hot skulle förekomma. Genom kontakten med myndigheter stärks de medföljdas 
egen kapacitet till skydd genom att deras nätverk utökas. Kontakten med myndigheter och den 
fysiska närvaron av fredsobservatörer skapar också legitimitet för lokala organisationers arbete 
och motverkar försök att smutskasta människorättsorganisationers arbete.
 Internationell medföljning är ingen utländsk intervention. Den inleds alltid på lokal för-
frågan. Inhemska organisationer eller individer formulerar att de har behov av skydd och där-
efter inleds en dialog kring våra möjligheter att möta deras skyddsbehov. Metodens styrka och 
förutsättning är nära dialog och anpassning efter de medföljdas behov, vilket resulterar i att me-
toden måste vara odogmatisk och förnybar. Kontextanpassning och kontinuerlig analys av förö-
vares förändrade beteenden och strategier är en förutsättning för att bidra till effektivt skydd. 
 I Guatemala har Kristna Fredsrörelsen medföljt anhörigorganisationen Famdegua under 
många år. Deras arbete med att hjälpa anhöriga att återfinna släktingar som fördes bort av armén 
under inbördeskriget är ett konkret exempel på det viktiga civila arbete som många människo-
rättsförsvarare utför i post-konfliktsamhällen. Trots att det idag är 17 år sedan fredsavtalen skrevs 
på är arbetet för försoning i Guatemala många gånger förenat med livsfara. Den fortsatt svåra si-
tuationen för människorättsförsvarare som arbetar med dessa frågor är ett exempel på vikten av 
att ha ett långsiktigt perspektiv på insatser för fred. I fallet med Famdegua har den internationel-

  
2 Det första projektet för internationell medföljning skapades av PBI i Guatemala 1984, under den väpnade konflikten.
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la närvaron haft en kännbar effekt. Blanca Rosa de Hernández, medarbetare på Famdegua, säger:  
Medföljningen har räddat våra liv. Guatemalas armé är bland de mest blodbesudlade i hela världen 
och det som hände här kan beskrivas som ”ett litet Tyskland”, det vill säga ett folkmord som näs-
tan kan liknas vid Förintelsen under andra världskriget. Vi kvinnor som började organisera oss för 
rättvisa i Guatemala hade aldrig överlevt om det inte vore för den internationella medföljningen.3

Rekommendationer 
Civila utgör majoriteten av offren i väpnade konflikter. Med detta i åtanke måste civila också 
beredas större utrymme för att ta aktiv del i hur konflikter hanteras. Idag ställs stora förhopp-
ningar till militära interventioner som ska rädda liv eller skapa frihet och demokrati. Men krigen 
i Afghanistan och Irak visar på de enorma risker och lidande som dessa insatser innebär. Sverige 
bör därför agera för att stärka förebyggande insatser mot våld och förtryck. Civila insatser utan 
vapen eller våld är den bästa metoden för att uppnå detta. Samtidigt ökar militära insatser sna-
rare än minskar riskerna för civila. Det årliga anslaget till Försvarsmakten är idag 40 miljarder 
kronor och vi behöver diskutera om dessa pengar verkligen gör störst nytta där.
•		 Kristna	Fredsrörelsen	vill	därför	att	Sverige	inleder	en	process	för	att	gå	från	militär	till	
 civil krishantering. Ett första steg blir att Sverige stoppar all vapenexport till länder som 
 är i krig eller förtrycker sin egen befolkning, med sikte på att längre fram ställa om den 
 svenska vapenindustrin till civil produktion.
•		 Kristna	Fredsrörelsen	vill	också	att	Sverige	i	biståndsinsatser	i	konfliktområden	noga	
 följer internationella principer gällande civil-militär samverkan och undviker samman-
 blandning mellan humanitära insatser och militära målsättningar. 
Majoriteten av väpnade konflikter i världen idag är inomstatliga och en studie av Svenska Freds- 
och Skiljedomsföreningen (”Early Warning” 2011) pekar ut kamp om naturresurser och etnisk 
diskriminering som typiska komponenter i dagens konflikter. I Latinamerika arbetar Kristna 
Fredsrörelsen med flera organisationer som är verksamma inom just dessa områden och vi ser 
med stor oro att Sveriges allmänna pensionsfonder (AP-fonderna) ofta investerar i företag som 
driver kritiserade projekt för utvinning av naturresurser.
•		 Kristna	Fredsrörelsen	anser	därför	att	den	svenska	statens	agerande	i	utrikespolitiken	
 behöver i linje med Politik för Global Utveckling (PGU) bli mer samstämmigt. Regeringen 
 ska inte säga en sak och i praktiken göra något annat, exempelvis via statliga investeringar 
 i gruvor som förstör miljön eller kränker ursprungsfolkens rättigheter.
Världsbanken har pekat ut svaga institutioner och fysisk osäkerhet som två faktorer som ökar 
risken för krig. Dessa nyckelord stämmer väl in på situationerna i Guatemala och Colombia, som 
präglas av höga våldsnivåer, stora historiska orättvisor och utsatthet för människor som enga-
gerar sig för de mänskliga rättigheterna. I båda länderna har staten dessutom varit inblandad i 
systematiska övergrepp mot sin egen befolkning.
•		 När	detta	skrivs,	våren	2013,	har	Sida	uttryckt	att	det	svenska	biståndet	till	Guatemala	och		
 Colombia ska avbrytas. Kristna Fredsrörelsen anser att beslutet måste omprövas.

Frida Larsson, Sara Rooth, och Aron Lindblom, programsekreterare Fredstjänst, samt Milosz 
Kusz, programsekreterare Västsahara och Egypten (samtliga för Kristna Fredsrörelsen)

 
3 Intervju med Blanca Rosa de Hérnandez publicerad hos Kristna Fredsrörelsen: http://www.krf.se/blanca-rosa-de-

hernandez-manniskorattsforsvarare



26

I det här kapitlet skriver Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbud, SKR, om några av de 
viktigaste aspekterna att fokusera på för att motverka våld och rättsosäkerhet och därige-
nom stärka enskilda individers liv och hälsa, men också för att på ett strukturellt plan bidra 
till trygghet och säkerhet för alla.

Mäns våld mot kvinnor, barn och andra män
Våldet upphör inte förrän förövaren slutar slå. Det är en självklarhet kan tyckas, men ett 
budskap som måste upprepas igen och igen så länge siffran på antalet kvinnor som dödas av 
en partner fortsätter att ligga på 17 stycken i snitt per år, så länge som kvinnojourerna är full-
belagda och tjejjourerna arbetar intensivt för att besvara mejl och samtal från utsatta tjejer. 
 SKR:s jourer tog år 2012 emot omkring 1000 våldsutsatta kvinnor och lika många med-
följande barn i sina boenden. Tillsammans hade kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna uppåt 
65 000 samtal fysiskt, per e-post, telefon eller chatt. Jourerna kan stötta den som utsatts för 
våld, ge skydd från en hotfull partner eller hjälpa till med de praktiska steg som det innebär 
att bryta upp och börja om. Det är ett viktigt och nödvändigt arbete som i många kommuner 
behöver prioriteras högre för att invånarna ska garanteras skydd och stöd.  Långsiktig och 
förutsägbar finansiering till jourerna är en förutsättning för att kunna utveckla verksamhe-
ternas kvalitet och bidra till trygghet och säkerhet för alla invånare. 
 Men detta riskerar att vara ett fruktlöst evighetsarbete både på ett individuellt och 
samhälleligt plan om det inte kombineras med åtgärder riktade mot förövarna, t.ex. behand-
ling, liksom förebyggande insatser mot våld.
 Omkring 90 procent av alla våldshandlingar begås av män. På så sätt kan män som 
grupp betraktas som en säkerhetsrisk. Men det är också en säkerhetsrisk att vara man – män 
är mer våldsutsatta än kvinnor, löper betydligt större risk att dö i trafiken och lever flera år 
färre än kvinnor. Mäns våld mot andra män, kvinnor, transpersoner och barn är ett allvarligt 
hinder för säkerhet och trygghet, ett globalt hälsoproblem, en kränkning av mänskliga rät-
tigheter och en dyr affär för samhället. 
 Ojämställdhet och våld hänger ihop, men det gör också jämställdhet och en minskning 
av våldet. Rapporter visar att stereotypa föreställningar om kön hänger ihop med våldsan-
vändning liksom att förebyggande arbete som också tar sikte på att förändra könsnormer är 
extra effektivt. 

 SVERIGES KVINNO- OCH TJEJJOURERS 
 RIKSFÖRBUND 
 Motverka våld och rättsosäkerhet 
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 Rekommendationer
• Inrätta föräldrastödsprogram för att bryta våldcirkeln 
Genom att arbeta förebyggande med föräldrar och genom att ge rätt stöd till barn som upp-
levt våld mot en förälder kan vi förebygga att våldet upprepar sig. SKR har inom ramen för 
verksamheten Ur barnens perspektiv bedrivit samtalsgrupper med föräldrar, med goda re-
sultat och stort gehör hos målgruppen. För att ge fler möjlighet att samtala om barnuppfos-
tran fri från våld föreslår SKR riktade såväl som generella föräldrastödsprogram.

• Arbeta aktivt i skolorna
Det behövs aktivt arbete i skolorna för att unga ska slippa utsättas för och utsätta andra för 
våld. Manlighetsnormer leder både till att killar utövar våld i större utsträckning än tjejer 
och att de inte söker stöd eller pratar om sina upplevelser. Förebyggande arbete mot våld i 
skolor kombineras med fördel med skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster. 
SKR har i arbetet med metodmaterialet Machofabriken mött många unga och vuxna som 
velat prata mer om hur normer kan förändras. För att ge fler möjlighet att forma sina liv 
och sin personlighet utan förväntningar om våld, föreslår SKR att skolor ges stöd att aktivt 
motverka traditionella könsmönster och att likvärdigheten i sex- och samlevnadsunder-
visningen säker ställs. 

• Ge förövare behandling
Våldet upphör inte förrän förövaren slutar slå. Behandling som kombinerar ett individuellt 
och strukturellt perspektiv på våldet är därför nödvändigt för att stoppa våldet.

Sexuellt våld
Andelen friande våldtäktsdomar ökade med 11 procent år 2010 jämfört med året innan. Cirka 
30 procent av våldtäktsmålen friade den åtalade jämfört med omkring 5 procent friande åtal 
i andra brottmål. Att antalet dömda skiljer sig så mycket mellan våldtäktsmål och övriga 
brottsmål tyder på ett systemfel och en rättsosäkerhet för den som har utsatts för våldtäkt.
 Regering, riksdag, intresseorganisationer m.fl. har försökt påverka situationen genom 
förändrad lagstiftning och utbildning inom rättsväsendet i fördomar, attityder och värde-
ringar kring sexuellt våld. Men resultaten har i stort sett uteblivit. Kraven på stödbevisning 
är mycket höga, jämfört med andra brottmål. Detta i kombination med bristfälliga utred-
ningar, för lite resurser och bristande kunskap hos rättsväsendet gör att det är oerhört svårt 
att bli dömd för våldtäkt i Sverige.
 På SKR:s kvinno- och tjejjourer märks konsekvenserna av att samhället inte kan han-
tera detta brott. Många tjejer och kvinnor som har utsatts för våldtäkt anmäler inte, eftersom 
de är rädda för att inte bli trodda av polis och domstol. Därtill ökar stigmatiseringen för den 
kvinna som vågar anmäla, men sedan ser den åtalade gå friad. Ofta tvingas kvinnorna leva 
med känslor av skuld och skam, vilket gör det svårt att läka psykiskt och gå vidare.  
 Statistiken om friande våldtäktsdomar sänder tydliga signaler till den som utsatts, sig-
naler som går på tvärs mot uppmaningar om att våga prata, berätta och anmäla. Det är viktigt 
att lyfta fram positiva erfarenheter av att polisanmäla. Samtidigt måste ett samhälle som vill 
vara ett rättssamhälle satsa resurser för att en anmälan kan leda till upprättelse och ett av-
slut.
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 Rekommendationer 
•	 Synliggör	killar	och	män	både	som	förövare	och	utsatta	i	politiska	och	offentliga	
 diskussioner. Killar och män utgör 98 procent av de misstänkta våldtäktsförövarna. 
•	 Tillämpa	och	utveckla	förebyggande	arbete	som	bryter	kopplingen	mellan	normer	om	
 manlighet och våld. Till exempel genom att ifrågasätta förväntningarna på att mäns 
 sexualitet ska vara okontrollerbar och gränslös.
•	 Ge	ökade	resurser	och	stöd	till	skolor	så	att	de	kan	leva	upp	till	läroplanens	krav	på	
 att verka för jämställdhet och att ge alla elever kunskap om kropp, sex och relationer, 
 samt kunskap om lagstiftning och rättstillämpning inom våldtäktsområdet. 
•	 Inrätta	en	granskningskommission	för	att	identifiera	brister	i	utredningskvaliteten	i	
 polisens och åklagarnas hantering av våldtäktsärenden.
•	 Stärk	kvaliteten	på	våldtäktsutredningar	med	ny	rutinmall	inklusive	person	som	utför	
 kvalitetssäkring. 
•	 Inför	återkommande	och	obligatorisk	utbildning	med	fokus	på	attityder	och	
 värderingar om sexualbrott för rättsväsende, polis och övriga berörda myndigheter, 
 samt utbildning i frågorna på juristlinjen, polishögskolan och socialhögskolan.  

Barn som blir slagna eller upplever våld
SKR vill lyfta fram vikten av skydd och stöd för barn som har utsatts för och upplevt våld i 
sin familj som en prioriterad säkerhets- och hälsofråga. Barn kan själva bli föremål för miss-
handel och sexuella övergrepp, tvingas se på när den ena föräldern (oftast mamman) blir 
misshandlad, eller tvingas till att utföra våldshandlingar och framföra hot mot syskon eller 
andra släktingar. De flesta barn utvecklar strategier för att överleva i en våldsam miljö, och 
det tar mycket energi och kraft att hantera tankar och känslor kring det som händer. Att leva 
med våld nära inpå sig är traumatiskt och de barn som har erfarenheter av det behöver få 
adekvat stöd. Det kan handla om samtalsstöd under flera år, att få hjälp att lämna sin familj 
och/eller få stöd i en rättsprocess så som en vårdnadstvist mellan föräldrarna. 
 De barn som bor på landets kvinnojourer får ofta uppleva en skilsmässa och en vård-
nadstvist mellan föräldrarna. Allt för många barn får bristande stöd under sådana omstän-
digheter. SKR känner igen den verklighet som Barnombudsmannen (BO) beskriver i rap-
porten Signaler (2012), där många barn inte har fått rätt information eller stöd vid besök 
hos t.ex. socialtjänsten. Att våga och vilja prata med barnen om deras upplevelser är oerhört 
viktigt och kan vara avgörande för hur framtiden blir för det enskilda barnet. Att bli sedd och 
bekräftad i det man har varit med om är en demokratisk rättighet men också en förutsättning 
för att kunna läka och bli en hel människa igen. På så sätt är också arbetet med barnen ett 
arbete som främjar säkerhet, trygghet och hälsa på sikt.
 Om vi inte antar utmaningen att bryta våldscirkeln kommer vi att se nya förövare 
och brottsoffer. Den forskning som finns på området talar sitt tydliga språk. Barn som ut-
satts eller upplevt våld lär sig att lösa konflikter med våld, eller har svårt att ha sätta grän-
ser och känna att man är en viktig person. 57 procent av dessa barn visar också tecken på 
posttraumatisk stress i samband med att de upplevt att deras mamma varit hotat för livet.  
 I socialtjänstlagen (kap 5 § 11) slås det fast att barn som bevittnar våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående vuxna är brottsoffer. Dessutom har staten ett speci-
ellt ersättningsansvar för barn som bevittnat allvarliga brott mot en närstående, trots att 
barnet inte kan få skadestånd från förövaren. Barnet får då så kallad brottsskadeersätt-
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ning. SKR menar att det inte räcker att betrakta barnen som brottsoffer. De har själva bli-
vit utsatta för ett brott och bör därför kunna vara målsägare i en process mot förövaren. 
 SKR har arbetat fram metodmaterialet Ur barnens perspektiv, där fokus har va-
rit att lyfta våld i nära relationer, barnuppfostran och barns rättigheter. Metodmaterialet 
har använts både i föräldragrupper och barngrupper och syftet är att lyfta föräldrars an-
svar till att barnen ska få leva ett liv utan hot och våld i sin familj. Men också att visa vil-
ket stöd som finns till familjer som har det svårt. Aktuell forskning visar att våld i nära 
relation, låg socioekonomisk ställning/status och en positiv inställning till aga ökar ris-
ken att barn drabbas av våld i sin familj. Därför krävs riktade såväl som generella insatser 
för föräldrar i kombination med en politik som i övrigt minskar dessa familjer utsatthet. 

 
 Rekommendationer
•	 Implementera	Barnkonventionen	i	svensk	lag.
•	 Öka	kunskapen	hos	socialtjänst,	barnpsykiatri,	hälso-	och	sjukvård,	rättsväsendet	
 och polis om gruppen våldsutsatta barn.
•	 Inför	behandlingsgaranti	för	våldsutsatta	barn.
•	 Ställ	krav	på	socialtjänst	att	göra	utförliga	utredningar	där	underlaget	kan	användas	
 för att föra barnens talan vid rättsprocesser där barn är inblandade, låt det också få ta 
 tid innan barnen börjar berätta om sina upplevelser.
•	 Inför	kontroller	att	socialtjänst	informerar	barnen	om	deras	rättigheter	när	de	har	
 blivit offer för våld, så som att deras röst också ska höras.
•	 Permanenta	våld	i	nära	relationer	till	ett	tema	i	kommunernas	föräldrastödsprogram.

Carina Ohlsson, ordförande Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
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Humanitära konsekvenser av kärnvapen
Världshälsoorganisationen (WHO) fastslog redan 1983 att kärnvapen ”utgör det största direkta 
hotet mot mänsklighetens hälsa”. 1 Sedan dess har flera rapporter utgivits som understryker 
kärnvapnens katastrofala humanitära effekter. Detta perspektiv har även fått ökad uppmärk-
samhet vid FN-förhandlingar om kärnvapen under de senaste åren och alltfler stater samt or-
ganisationer har på nytt börjat utreda sin krisberedskap inför en kärnvapenexplosion.2 
 När ett kärnvapen exploderar uppstår en enorm tryckvåg som kan uppnå hastigheter på 
flera hundra km/timme. Tryckvågen dödar alla som befinner sig nära explosionsplatsen. Den 
orsakar sprängda trumhinnor och inre skador som lungskador och blödningar. Den sliter sön-
der byggnader och infrastruktur långt från nedslagsplatsen och explosionen orsakar värme-
strålning med så hög temperatur att föremål och hela människokroppar förångas. Värmevågen 
som följer leder till svåra brännskador och ögonskador. Eldsvådor uppstår som bildar enorma 
eldhav som sprider sig från explosionsplatsen. Även människor i skyddsrum avlider på grund 
av syrebrist eller koloxidförgiftning. Inte ens hela världens vårdplatser skulle räcka till för att 
ta hand om alla brännskadade människor efter en kärnvapendetonation över en stad, någon-
stans i världen.3

 En av de stora skillnaderna mellan kärnvapen och konventionella vapen är att de förra 
även dödar och skadar genom radioaktiv strålning. En dödlig dos strålning innebär att döden 
kan inträffa alltifrån omedelbart till inom några månader. Strålningsskador kan utvecklas till 
cancer, leukemi utvecklas efter några år, medan cancertumörer i inre organ visar sig efter ännu 
längre tid.
 Även foster kan skadas av strålningen med missfall eller missbildningar som följd. Det 
finns också en stor oro för att strålningen skall skada arvsmassan och därigenom påverka kom-
mande generationer.4

 Klimatpåverkan från ett kärnvapenkrig är en direkt följd av de stora bränder som kärn-
vapnen orsakar. Stora mängder svart sot bildas. Den oerhörda hettan gör att en stark luftström 
lyfter sotet ända upp till stratosfären. Där stannar sotet i åratal och sprider sig runt jorden på 
ett par veckor. Begreppet atomvinter har sedan åttiotalet använts för att beskriva denna glo-
bala nedkylning.5 Under senare år har några av världens ledande klimatforskare studerat pro-
blemet igen, nu med nya klimatmodeller och data från stora skogsbränder och vulkanutbrott. 
Dessa studier har framför allt visat att klimateffekterna skulle bli mycket mer långvariga än 
man tidigare trott.  

 SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN 
 Kärnvapens konsekvenser för den svenska 

 försvarsberedskapen 

 
1    World Health Organization (1984) “Effects of nuclear war on health and health services; report of the International 

 Committee of Experts in Medical Sciences and Public Health to Implement Resolution WHA34.38”.
2   Till exempel under konferensen “ Humanitarian Impact of Nuclear weapons” iOslo den 4-5 mars 2013.
3   Australian Red Cross, http://targetnuclearweapons.org.au/#/moreInfo, och ”Lär om Kärnvapen – Medicinsk 

 fördjupning”, http://www.slmk.org/larom/wordpress/medicin/medicin-fordjupning-lakarens-roll/
4 Steven Simon, André Bouville, Charles Land (2006) ”Fallout from Nuclear Weapons Tests and Cancer Risks” i 

 American Scientist.
5 R. Turco, O. Toon, T. Ackermann, J. Pollack, and C. Sagan (1983) “Nuclear Winter: Global consequences of 

 multiple nuclear explosions” i Science, Vol. 222 No. 4630.
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Effekter av ett stort kärnvapenkrig
Vid ett stort kärnvapenkrig, där kanske hälften av de kärnvapen som finns i USA och Ryss-
land används, beräknas omkring 150 miljoner ton svart sot nå stratosfären. Temperaturen 
över kontinenternas inre områden skulle sjunka med 10 grader eller mer under ett decenni-
um eller längre. Ingen spannmål skulle kunna odlas. Även i tropikerna skulle större delen av 
jordbruket slå fel, på grund av mörker, kyla och svår torka. Följden skulle bli global hunger-
katastrof. Det går inte att förutsäga om människor någonstans skulle överleva atomvintern, 
men den mänskliga civilisationen som vi känner den skulle vara förintad. 
 Om en väsentlig del av de amerikanska och ryska kärnvapnen används mot mål i Ryss-
land och i USA kommer även radioaktivt nedfall att påverka Sverige. Antalet dödsoffer och 
allvarligt strålskadade är svårt att beräkna. Strålningen skulle bli långt starkare än efter de 
atmosfäriska kärnvapenproven och vi skulle tvingas att använda radioaktivt förorenade livs-
medel och vatten, med hälsorisker på längre sikt. Flyktingströmmar med miljoner överle-
vande och skadade människor skulle ta sig över över gränserna. 

Effekter av ett regionalt kärnvapenkrig
Ny forskning har visat att även ett regionalt kärnvapenkrig skulle innebära allvarliga glo-
bala klimateffekter. Om en kärnvapenutväxling skulle ske mellan Indien och Pakistan, med 
50 bomber av Hiroshimastorlek från vardera sidan, skulle klimatet, jordbruksproduktionen 
och människor världen över påverkas kraftigt. Temperaturen skulle sjunka, odlingssäsongen 
skulle förkortas, och på många håll skulle svår torka uppkomma. Detta skulle leda till en 
nedgång med 10-20% i jordbruksproduktionen. Eftersom denna skulle bestå i flera år, skulle 
situationen leda till en global svältkatastrof och sannolikt stora effekter på världsekonomin. 
Uppemot en miljard människor skulle svälta ihjäl. Vi i Sverige skulle påverkas kraftigt ge-
nom ökat behov av krisinsatser och bistånd, ofantliga flyktingströmmar och kraftigt stigande 
matkostnader med ökad risk för undernäring. Ozonlagret skulle i hög grad förtunnas och 
mängden ultraviolett ljus skulle öka, troligen flerdubblas. Sannolikt skulle vi inte kunna vis-
tas utomhus utan heltäckande klädsel dagtid under sommarhalvåret.6

 Ingen svensk myndighet har ålagts eller tagit ansvar att förbereda oss för denna si-
tuation. MSB bör tilldelas denna uppgift tillsammans med andra myndigheter, till exem-
pel Jordbruksverket. Ingen forskning bedrivs på detta område i Sverige, varken beträffande 
följderna för vår egen jordbruksproduktion eller vad gäller följderna av världsmarknadens 
möjliga sammanbrott. Vilka följder får en höggradig ökning av den ultravioletta instrålning 
som skulle uppkomma, för samhällsfunktioner, för människor, och för djur? Eftersom denna 
situation på längre sikt är en verklig risk, som skulle få mycket stora konsekvenser, bör för-
svarsberedningen föreslå en utredning av följderna för Sverige och beskriva en önskvärd 
handlingsberedskap.

Risken för kärnvapenanvändning - olika scenarier
Terroristanvändning av kärnvapen i vår närhet eller i Sverige
En terroristattack med kärnvapen är ett scenario som beskrivits och diskuterats i många 
sammanhang. Konsekvenserna av en attack i en stadskärna skulle bli oerhörda. Den glo-
bala risken för denna katastrof anses vara ganska stor på längre sikt, men sannolikheten 

 
6 Ira Helfand (2012) ”Nuclear Famine: A billion people at risk”, International Physicians for the Prevention of Nuclear War.
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för kärnvapenterrorism i vår närhet är ringa räknat per år. Om kärnvapnen tillåts existera i 
ytterligare decennier framöver är detta däremot en risk som inte får förbises. För att före-
bygga är det givetvis angeläget att Sverige inte mer än nödvändigt utsätter sig för risken för 
internationell terrorism. 

Ett begränsat kärnvapenkrig någonstans i världen
När relationerna mellan Indien och Pakistan var som sämst, omkring år 2000, hotade par-
terna varandra med kärnvapenanfall. Idag är relationerna bättre men så länge kärnvapnen 
finns kvar kvarstår risken. Pakistan har en strategisk doktrin som innebär att landet skall 
använda kärnvapen om indiska trupper går över gränsen, och Indien och Pakistan omfattas 
av inte av några internationella avtal om kärnvapen.7 

Ett stort kärnvapenkrig i vår närhet
Under det kalla kriget förelåg en påtaglig, vid vissa tillfällen stor, risk för ett stort kärnva-
penkrig. Sovjetiska källor visar att militärer och ledare räknade med att ett kärnvapenkrig 
stod för dörren. Störst var risken sannolikt år 1983, då mänskligheten var närmare omnicid, 
en global utrotning, än någonsin.8 Idag räknar ingen med att det stora kärnvapenkriget skall 
startas med avsikt. Vi kan dock inte förutse hur världen och relationen mellan supermak-
terna kommer att se ut om några decennier. 
 USA och Ryssland har ungefär 3950 kärnvapen utplacerade och av dessa är närmare 
2000 i hög avfyrningsberedskap.9 När staternas radarsystem slår alarm måste presidenten 
vara beredd att avfyra en vedergällningsattack inom max 15 minuter. Detta är en rest från 
kalla kriget. Att systemet består talar för att rädslan också finns kvar. Systemet är kopplat till 
den kontrollväska (så kallad nuclear football) som USA:s och Rysslands presidenter ständigt 
bär med sig för att alltid kunna avfyra en vedergällningsattack. Senast sågs denna nuclear 
football i Norden när USA:s president Barack Obama tog emot Nobels fredspris för sitt enga-
gemang för kärnvapennedrustning. Detta system innebär en stor risk för oavsiktlig avfyrning 
av kärnvapen och exemplen är många på när kärnvapen har varit nära att avfyras på grund av 
fel i systemen eller mänskliga misstag. 
 Ett kärnvapenkrig kan fortfarande bryta ut av misstag, trots att det kalla kriget är slut. 
En rapport till USA:s senat för drygt ett decennium sedan förmedlade att en kombination 
av mänskliga och tekniska misstag skulle kunna leda till att strategiska kärnvapen avfyras. 
Det förblir möjligt att icke auktoriserade personer kan ta sig in i de system som styr använd-
ningen av kärnvapnen, och avfyra interkontinentala missiler. Det finns ingen anledning att 
tro att förhållandena skulle vara annorlunda på den ryska sidan. 

Förebyggande av kärnvapenkrig
Så länge kärnvapnen finns kvar finns risken för att de används. Så länge de nuvarande kärnva-
penmakterna behåller sina arsenaler kommer andra länder att skaffa sig egna kärnvapen. En 
sådan spridning skulle givetvis i hög grad öka risken att vapnen används. Det enda säkra sättet 
att förebygga kärnvapenkrig är att avskaffa alla kärnvapen. Alla beslutsfattare, i kärnvapensta-
ter och i kärnvapenfria stater, säger sig dela denna uppfattning. Men de har olika uppfattning 

 
7 Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Yearbook 2012.
8 Scott Shane (2003) ”The Nuclear War that Almost Happened in 1983” i Baltimore Sun.
9 Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Yearbook 2012.
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om huruvida detta mål är realistiskt idag eller skall skjutas upp till en obestämd framtid, då 
endera fred på jorden har brutit ut eller att vapen har utvecklats som kan ersätta kärnvapnen. 
 Eftersom kärnvapenmakterna inte visar något vilja att uppfylla sina åtaganden om ned-
rustning inom icke-spridningsavtalet (NPT) pågår nu ett arbete för att ena de kärnvapenfria 
staterna för ett totalförbud mot kärnvapen. De oerhörda humanitära konsekvenserna av ett 
kärnvapenkrig gör ett sådant förbud angeläget. Ett förbud mot kärnvapen, liknande de för-
bud som finns mot landminor och klusterbomber, är målsättningen för den internationella 
kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN som vi i Svenska 
Läkare mot Kärnvapen driver både i Sverige och internationellt. I FN har en stor majoritet 
av medlemsländerna röstat för en konvention som förbjuder kärnvapen. 
 Svenska Läkare mot Kärnvapen anser att det är en orealistisk och oansvarig politik att 
inte arbeta för kärnvapnens snara avskaffande. Detta är den största bristen i svensk utrikes- 
och försvarspolitik idag. Sverige var under flera decennier ett av de länder som mest uthål-
ligt, energiskt, och konstruktivt arbetade för kärnvapennedrustning. Men under de senaste 
tio åren har det svenska engagemanget svalnat. Tidigare under 2013 meddelades det även att 
Sverige lämnar nedrustningssamarbetet New Agenda Coalition, en koalition med numera 
sex stater, som arbetat sedan 1998 för att frammana tydligare nedrustning inom icke-sprid-
ningsavtalet. Detta samarbete var Sverige med att starta men idag kommer inga nya initiativ 
från den svenska regeringen. Sverige har i flera fall avstått från att stödja internationella 
initiativ för kärnvapnens avskaffande. 
 I arbetet för att öka Sveriges säkerhet är arbetet för kärnvapennedrustning en viktig 
del. För att detta arbete ska kunna bedrivas uthålligt och med flera olika projekt vore en sam-
lad organisation inom utrikesdepartementet värdefull. Flera länder har tillsatt en minister 
för nedrustning. Det kan övervägas även för Sverige. Den nuvarande politiska ledningen av 
Sverige sviker det uppdrag som en överväldigande majoritet av folket ställer sig bakom: Att 
arbeta för en kärnvapenfri värld. 

Josefin Lind, informationsansvarig Svenska Läkare mot Kärnvapen, 
och Gunnar Westberg,  styrelseledamot i Svenska Läkare mot Kärnvapen, 

professor i medicin, Sahlgrenska Akademin, president för IPPNW 2004-2008.
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I den här texten argumenterar Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för att Sveriges 
säkerhetspolitik är i behov av modernisering. Denna process måste utgå från en insikt om att 
vapenindustrin inte kan vara del i en modern säkerhetspolitik. Genom historien har det inte 
varit ovanligt att svenska vapenföretag marknadsfört och levererat vapensystem till båda 
sidor i en väpnad konflikt, som Bofors till exempel gjort i kriget mellan Indien och Pakistan. 
Vapenindustrin är en del av grundproblemet snarare än av lösningen.

Det är vapenindustrin som är hotet mot vår säkerhet
I över två år har demokratiaktivister i det lilla öriket Bahrain på Arabiska halvön drivit en 
kamp ute på gator och torg mot regimen. Deras krav på demokratiska reformer har slagits 
ner brutalt gång på gång, men deras kamp fortsätter. Besvikelsen de har uttryckt mot att 
omvärlden fortsätter att beväpna regimen går knappt att beskriva med ord. ”Hur kan ni i 
Sverige säga att ni är ett land som står för värden som mänskliga rättigheter samtidigt som 
ni sätter vapen i händerna på våra förtryckare?” frågar aktivisten Sayed Mohamed Alawi 
mig första gången vi träffas på ett café i centrala Stockholm, hösten 2011. I grannländerna 
Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har flera hårda straff utdömts mot människor som 
krävt demokratiska reformer. Även där beväpnas regimerna med svenskt krigsmateriel.
 Hur detta kan fortgå? Svaret är att Sveriges säkerhetspolitiska doktrin tillåter det. När 
ansvariga myndigheter ska motivera besluten att beväpna diktaturerna Saudiarabien, Bah-
rain och Förenade Arabemiraten hänvisas till två anledningar: att Sverige har ett säkerhets-
politiskt intresse av att hålla handelsvägarna öppna kring Persiska viken, det vill säga skydda 
vårt beroende av olja, samt behovet av att behålla vapenindustrins kompetens. 
 Försvarsberedningen kom 2007 fram till att det största hotet mot Sveriges säkerhet var 
klimatförändringarna. Detta borde rimligen ha inneburit att massiva resurser omfördelades 
från försvarsbudgeten till att förebygga och bekämpa klimatförändringarna. Det borde även ha 
inneburit att samtliga beslut som fattas i Sverige med bäring på säkerhetspolitiska frågeställ-
ningar, inklusive vapenexporten, skulle ha fattats med utgångspunkt från hur vi kan minska 
beroendet av fossila bränslen, inte ha som främsta prioritet att skydda det. Istället står Sverige 
i dag exempelvis redo att satsa 90 miljarder på nya stridsflyg, ett beslut som tagits utan analys 
av vilken hotbild som finns eller om lämpliga verktyg för att bemöta den.

 SVENSKA FREDS- OCH 
 SKILJEDOMSFÖRENINGEN 
 Vapenindustrin hotar vår säkerhet 
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En vilseledd politik
Trots att alla skriver under på vilken globaliserad värld vi lever i och att behovet av att värna 
mänsklig säkerhet istället för staters är erkänt, är det staten Sverige och dess befolknings 
säkerhet ska värnas på bekostnad av att säkerheten för människor i andra länder försämras. 
Sveriges säkerhetspolitik är i behov av modernisering. 
 Två områden har i detta sammanhang alldeles för stort inflytande: vapenindustrin och 
det felaktigt utmålade militära Rysslandshotet. De vilseleder den försvars- och säkerhets-
politiska diskussionen gång efter annan och medför att debatten innehåller för mycket upp-
rustning, nationalism, och vapenindustri och för lite fred, nedrustning, demokrati och alla 
människors lika värde. 
 Försvarsberedningen bör stå fast vid att något militärt hot mot Sverige inte finns och 
omprioritera resurser därefter till de områden det behövs. Från försvarsbudgeten till bi-
stånd, klimatåtgärder, polisiära insatser mot organiserad brottslighet och terrorism, till stöd 
för demokratiutveckling i världens diktaturer etc. Det är inte Jas-plan som kan förhindra 
och bekämpa översvämningar eller kriminella motorcykelgäng.
 Det talas ofta om de nya säkerhetshoten och gemensamt ansvar för att bemöta dem. 
Vapenindustrin har varit snabb på att skriva in sig som en lösning på alltifrån klimatfrå-
gan till fattigdomsbekämpning och att främja mänskliga rättigheter. Detta är ytterst proble-
matiskt och här bör försvarsberedningen vägleda i diskussionen. Om vi på allvar menar att 
mänsklig säkerhet är något viktigt att främja, kan vi aldrig motivera att Sverige behöver upp-
rusta eller beväpna krig och förtryck för vår egen säkerhets skull. Då har vi en nationalistisk 
utgångspunkt istället för mänskliga fri- och rättigheter och global säkerhet. Kränkningar 
av mänskliga rättigheter, migration, fattigdom och klimatfrågor är inte militära hot. De kan 
inte heller lösas med militära insatser och åtgärder. Därför måste det ske en omfördelning av 
resurser från militära till civila och politiska verktyg.
 Å ena sidan har alltså vapenindustrin varit snabb på att definiera in sig som en aktör 
som har lösningar på de nya säkerhetspolitiska hoten. Samma vapenindustri som varit med 
och orsakat de krig och det förtryck som många människor flyr från är exempelvis i dag 
snabb på att erbjuda gränsövervakning längs Medelhavets kust när migranter försöker ta sig 
till en säkrare plats i Europa. Jag hör ofta vapenindustrin gärna prata om dess bidrag till fred 
och säkerhet, men aldrig om vilka problem de själva är med och orsakar. 
 Å andra sidan är stora delar av den säkerhetspolitiska analysen hopplöst trögrörlig. 
Trots att kalla kriget är över för länge sedan lever rysshotet kvar i försvarsdebatten och olika 
särintressen försöker peka ut Ryssland som ett militärt hot och en anledning till att Sverige 
behöver upprusta. 

Sverige en del av och påverkar global (o)säkerhet
I en denna kontext reagerar Sverige alltså bara på andras staters agerande. Sverige har inte 
någon roll i utvecklingen eller något val att påverka den. Sverige är aldrig orsak, utan svarar 
bara på verkan som kommer någon annanstans ifrån. Sveriges säkerhetspolitiska vägval, beslut 
och ageranden konstateras sällan kunna ha någon negativ inverkan på människors säkerhet i 
andra länder. Ett undantag finns dock: upprustningsförespråkarna lyfter gärna fram svensk 
nedrustning som ett exempel som skapar problem för omvärlden. Ett Sverige med en omfat-
tande vapenexport och lika höga militära utgifter som under kalla kriget anses av denna skara 
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debattörer däremot inte vara något problem. Det är dock tydligt att ledarna i kalla krigs-fa-
langen sällan lyfter fram det verkliga hotet som lever kvar från denna tidsepok: kärnvapnen. 
 Samma orsak- och verkananalys går att applicera även inom andra områden. Sverige 
säger sig bedriva en ambitiös klimatpolitik, men fortsätter samtidigt att skydda oljeberoen-
det genom vår minst lika ambitiösa vapenexport. Fast det är någon annan som är orsaken 
till att klimatförändringarna fortsätter att hota planeten. Människors fri- och rättigheter i 
diktaturer blir på så sätt också mindre viktiga än vad Sveriges säkerhet är. 
 Försvars- och säkerhetspolitiken i Sverige är alltför nationalistiskt inriktad. När va-
penexport till diktaturer, människorättskränkare och krigförande länder motiveras med att 
det är önskvärt för svensk försvars- och säkerhetspolitik, då står vi inför nationalistiskt fär-
gade beslut. Detta är oerhört olyckligt och något som måste överges omgående. Försvarsbe-
redningen bör slå fast att Sveriges försvars- och säkerhetspolitik aldrig får motiveras genom 
att människor i andra länder ska tvingas leva i krig, under förtryck eller människorättskränk-
ningar. 
 Om vi för ett ögonblick lyfter perspektivet kan vi konstatera att de globala militära 
utgifterna har ökat varje år mellan 1998-2011 enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI. 2011 
spenderades 1768 miljarder dollar totalt. Det är 249 dollar per person i världen. Under fem-
årsperioden 2007-2011 ökade den internationella vapenhandeln med 24 procent jämfört 
med 2002-2006. Sverige är världens åttonde största vapenexportör och världens största per 
capita åren 2010 och 2011. Detta innebär självklart att vi är en del av och pådrivande i den 
globala upprustningen och bidrar till spänningar och konflikter globalt sett. 
 Krig och förtryck uppstår inte av sig självt, utan på grund av att någon har skapat det 
och är berett att fortsätta stödja det. Under den arabiska våren blev detta uppenbart för 
många. Flera av de länder som deltog i flyginsatsen över Libyen fick till exempel möta vapen 
de själva sålt till Khadaffiregimen. Sverige hamnade i en situation där vi öppet tog ställning 
för demokratirörelserna i regionen och för fredliga revolutioner, samtidigt som svenska va-
penaffärer med regimer som Bahrain och Saudiarabien fortsatte. Ett annat tidigare exempel 
är att forna Jugoslavien var Sveriges tredje största vapenkund under stora delar av 1980-ta-
let, vartefter Sverige hjälpte till att bygga upp länderna igen under och efter kriget. 

Vapenindustrin är inte lösningen 
Vapenindustrin är alltså inte en del av lösningen. Den är en del av grundproblemet. Det ter 
sig märkligt att i detta sammanhang diskutera ökade försvarsanslag, trots att det råder bred 
enighet om att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Likaså är det ytterst märkligt 
att avfärda kritiken mot en omfattande vapenexport med att den är nödvändig för vår egen 
säkerhet, då vi vet hur kostsamt krig och upprustning är både i termer av ekonomi och i män-
niskoliv. Krig och instabilitet går att förebygga.
 Svenska Freds har bejakat omställningen av invasionsförsvaret till ett insatsförsvar. 
Vi har tidigare kritiserat hur internationaliseringen av hela försvaret gått ut över Sveriges 
möjlighet att genomföra en seriös freds- och nedrustningspolitik som både kunde gjort ett 
fokuserat bidrag till FN:s civila och militära insatser (med betoning på soldater på marken) 
och samtidigt vara ett föregångsland när det gäller nedrustning, diplomati, förebyggande av 
väpnade konflikter och främjandet av mänskliga rättigheter. När det inte finns något militärt 
hot mot Sverige och FN efterfrågar stöd, bör vi värna global fred och säkerhet istället för en 
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inhemsk försvarsförmåga och vapenindustri. Dagens försvars- och säkerhetspolitiska linje 
stjäl resurser från andra mer viktiga behov och som om de prioriterades skulle göra en avse-
värd säkerhetspolitisk skillnad. 
 Den svenska vapenindustrin har alldeles för länge varit omhuldad av breda politiska 
överenskommelser. Denna tradition måste brytas och det statliga stödet till vapenindustrin 
tas bort. Huvuddelen av den ”svenska” vapenindustrin är idag internationellt ägd och de 
flesta ”svenska” vapensystem innehåller en stor andel komponenter från andra länder. Ar-
gumentet att svensk vapenindustri och export skulle ge Sverige oberoende och handlingsfri-
het stämmer inte. Tvärtom kringskär denna export och militära samarbeten kraftigt Sveriges 
möjligheter att påverka utvecklingen för mänskliga rättigheter, utveckling och demokrati. 
Att Jas Gripen innehåller amerikanska komponenter innebär att inga som helst exportaffärer 
med USA kommer att stoppas oavsett hur många krig de startar. En seriös plan för nedrust-
ning skulle kunna bryta detta beroende. 
 Det finns i en liten röststark skara personer som sörjer gamla tider då ammunitionen 
flödade, det fanns regementen på var och varannan ort och försvarsplaneringen byggde på att 
Ryssland var ett klart och tydligt hot mot landet. Då visste de vem som var fienden, det fanns 
en fiende att förstå och rikta sin kraft emot och samlas kring, som nation. Dessa personer i 
dag förefaller representera en blandning av nostalgi och ängslighet över att de inte kan förstå 
och identifiera sig med dagens omvärldsanalys som har nya säkerhetspolitiska inriktningar. 
När Ryssland inte längre utmålas som ett hot blir det för dem en trygghet att ta tillbaka det i 
debatten. När dessa lierar sig med vapenindustrin och inte minst får eldunderstöd av landets 
upprustningsvänliga ledarsidor står vi inför ett allvarligt demokratiproblem, då bristen på 
öppenhet och insyn i försvarspolitiken är uppenbar. 
 Detta leder till att ovanstående skara personer kan genomföra massiva lobbykampan-
jer för sina egna särintressen utan att befolkningen kan ta ställning till om detta är en rimlig 
inriktning. Utan allmänhetens insyn kan röststarka lobbyintressen från vapenindustrin göra 
gemensam sak med försvarsvänliga reportrar och politiker som ser en trygghet i Rysslands-
hotet. Dessa särintressen leder till att debatten kantrar gång på gång och landar i frågor om 
hur vi kan försvara svenskt territorium och hur vi snabbast kan gå med i Nato (för att i nästa 
andetag ändå konstatera att det inte finns något militärt hot mot landet). Bristen på öppenhet 
och insyn går alltså ut över vår förmåga att bedriva en modern och effektiv säkerhetspolitik. 
 För ett litet land som Sverige är den bästa garanten för vår säkerhet att vi verkar för alla 
människors lika värde, kombinerat med kraftfulla nedrustningsinitiativ och bidra till att folk-
rätten efterlevs. Vi måste sluta beväpna krig, diktaturer och länder som kränker mänskliga 
rättigheter. Stopp för nya miljarder till militära materielprojekt och för hemlighetsmakeriet 
i försvars- och säkerhetspolitiken. En kraftig ökning av konfliktförebyggande insatser, fat-
tigdomsbekämpning, möta klimatförändringarna och en tydligare freds- och nedrustnings-
diplomati behövs istället. Trots att många analyser just pekar på behovet av en sådan sam-
manhållen global ansats är vi idag tyvärr långt ifrån en freds- och säkerhetspolitik som bygger 
på dessa grunder. Försvarsberedningen har möjligheten att föra oss ett steg längre fram i rätt 
riktning. 

 Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
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När den förra försvarsberedningen redogjorde för sin förståelse av Sveriges säkerhet gjor-
des det med en bred ansats. På motsvarande sätt bör analysen av potentiella hot mot denna 
säkerhet göras utifrån ett brett perspektiv. Alltför ofta inskränks den säkerhetspolitiska dis-
kussionen till frågor som rör militär förmåga och intention. Ett beklagligt exempel på detta 
är debatten om Sveriges relation till Ryssland.

Inget militärt hot från Ryssland
Det ryska försvaret genomgår för närvarande en moderniserings- och upprustningsprocess. 
Samtidigt gör Rysslands statsledning gärna uttalanden som signalerar en önskan om ett 
starkt Ryssland på den internationella arenan. Konflikten med Georgien för några år sedan 
visade också att man från rysk sida är beredd att agera militärt för att uppnå strategiska 
mål i det man ser som sin ”intressesfär”. Utvecklingen i Ryssland har väckt oro i Sverige. 
Tillsammans med Vladimir Putins tilltagande repression mot ryska regimkritiker sedan han 
återkom till presidentposten för ett drygt år sedan har den av många setts som en anledning 
att höja de svenska försvarsanslagen. Genom ett starkare svenskt försvar ska den ökande 
ryska aggressiviteten kunna motverkas, är tanken. Och även om de flesta tillstår att det di-
rekta militära hotet mot Sverige är närmast obefintligt, framförs likväl ofta krav på en svensk 
upprustning, med hänvisning till utvecklingen i Ryssland. 
 Det är emellertid värt att notera att landets försvarsanslag förvisso har ökat kraftigt, 
men från en mycket låg utgångsnivå. Gigantiska korruptionsproblem gör också att en stor 
del av ökningen sannolikt försvinner på vägen. Ännu viktigare är att Ryssland inte har något 
strategiskt intresse av att dras in i en väpnad konflikt i vår absoluta närhet. Det gäller även 
rörande de baltiska staterna - tillika EU-medlemmarna - Estland, Lettland och Litauen. Sin 
tuffa retorik till trots är Kreml intresserat av att upprätthålla förbindelserna med EU. Den 
ryska ekonomin är till exempel beroende av en fungerande handelsrelation med EU. En väp-
nad konflikt med någon eller några av unionens medlemsländer skulle äventyra denna rela-
tion och därmed riskera att allvarligt skada viktiga ryska intressen.
 På kort sikt utgör alltså Ryssland inget hot mot Sveriges säkerhet. Den långsiktiga ut-
vecklingen är svårare att förutspå, men kan också påverkas genom en aktiv svensk säkerhets-
politik. Då är det dock inte militära rustningar utan helt andra åtgärder som bör stå i fokus, 
inte minst i förhållande till Ryssland. 

 ÖSTGRUPPEN 
 Rysslandspolitiken central för svensk säkerhet 
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Verka för säkerhetsgemenskap med Ryssland
En säkerhetspolitik baserad på militär styrka och avskräckning är inte något bra sätt att 
uppnå en varaktig och stabil säkerhet. Istället bör den inriktas på att främja framväxten av 
säkerhetsgemenskap. Säkerhetsgemenskap avser en relation mellan två eller flera stater el-
ler folkgrupper där krig betraktas som en utesluten metod för att lösa konflikter. Relationen 
kännetecknas av frånvaro av militära rustningar och krigsförberedelser. Till de faktorer som 
bidrar till framväxten av säkerhetsgemenskap hör demokratisering och respekt för mänsk-
liga rättigheter, men också nedrustning, fattigdomsbekämpning, internationellt samarbete 
och utvecklade metoder för fredlig konflikthantering.
 Ett bra exempel på en fungerande säkerhetsgemenskap kan vi se i det område som 
omfattas av den Europeiska Unionen, EU. Genom integration och samarbete, med demokra-
tiska värden och de mänskliga rättigheterna som fundament, har man lyckats skapa en god 
relation mellan stater som tidigare varit varandras fiender. Idag framstår det som helt orea-
listiskt att två EU-länder skulle kunna hamna i en väpnad konflikt med varandra. På samma 
sätt bör man på svensk och europeisk nivå verka för att integrera Ryssland i en liknande 
säkerhetsgemenskap. En förutsättning för att detta ska lyckas är dock en ökad respekt för de 
mänskliga rättigheterna i Ryssland, något som Sverige och EU både kan och bör bidra till.

Negativ utveckling i Ryssland
Situationen för mänskliga rättigheter i Ryssland har sedan president Vladimir Putin kom till 
makten 1999 tydligt försämrats. Samstämmiga rapporter beskriver en utveckling där med-
borgarnas frihet kontinuerligt inskränkts, och maktdelningen mellan olika samhällsinstitu-
tioner gradvis avskaffats. Regimens toleransnivå för offentligt uttalad kritik har i motsva-
rande grad sjunkit under samma period.
 Press- och yttrandefriheten hör till de områden som drabbats av allvarliga inskränk-
ningar under det senaste decenniet. Det finns gott om exempel på journalister som råkat 
illa ut som en direkt följd av granskande verksamhet. Nya lagar som inskränker friheten på 
internet har också instiftats på senare tid. Mötesfriheten respekteras inte heller i Ryssland. 
Förutom brutalt nedslagna demonstrationer och upplösta möten sker förtrycket också mer 
i det fördolda. Demonstrationer nekas tillstånd, nya lagar med extremt höga böter för delta-
gande i demonstrationer har antagits. Dessa nya lagar har effektivt hämmat mötesfriheten 
och den demonstrationsvåg som sköljde över landet förra vårvintern har nu i stort sett lagt 
sig helt.

Inskränkt föreningsfrihet – ett underskattat 
människorättsproblem i Ryssland
Också vad gäller föreningsfriheten har situationen försämrats radikalt. De som arbetar inom 
ramen för det oberoende civila samhället har under det senaste året utsatts för alltmer ag-
gressiv förföljelse från regimens sida. Den inskränkta föreningsfriheten är ett konkret ex-
empel på hur mänskliga rättigheter kränks kontinuerligt i dagens Ryssland. Det här är också 
ett område som förtjänar större uppmärksamhet än hittills från omvärldens sida, eftersom 
just människors rätt och möjlighet att organisera sig är en grundsten i en välfungerande 
demokrati.
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Vladimir Putins inställning till det civila samhället är rent fientlig, i synnerhet gentemot 
organisationer som arbetar med politiskt känsliga frågor och de som får finansiering från ut-
landet. Sedan länge använder den ryska regimen mindre uppseendeväckande administrativa 
metoder för att inskränka organisationers möjligheter att verka fritt. Komplicerade regist-
reringsprocesser kombineras med detaljerade kontroller och inspektioner som genomförs 
i syfte att hindra föreningarna från att bedriva sin kärnverksamhet. Men civilsamhället är 
också pressat av mer fysiska metoder som hot, misshandel och rena mord.
 Lagar som inskränker föreningars möjligheter att verka fritt har under senare år an-
tagits på löpande band. Sommaren 2012 instiftades exempelvis en ny lag som tvingar opini-
onsbildande organisationer med finansiering från utlandet att registrera sig som ”utländska 
agenter”, vilket innebär att man får en officiell stämpel med mycket negativ klang. Agentla-
gen trädde i kraft 21 november i fjol och är skarpt kritiserad för att bryta mot föreningsfri-
heten. Hittills har inte någon rysk organisation registrerat sig som utländsk agent, hundra-
tals har utsatts för kontroller, ett trettiotal har varnats och några dömts/ställts inför rätta. 
Organisationerna och deras företrädare hotas i första hand av höga böter, i andra hand av 
stängning respektive fängelse. En annan ny lag i Ryssland breddar omfattningen av begrep-
pet landsförräderi. Inhemska människorättsexperter befarar att det därmed kan räcka att en 
aktivist exempelvis berättar om valfusk för en utländsk organisation för att denne ska kunna 
dömas för landsförräderi. 
 Först ska alltså organisationerna registrera sig som utländska agenter och sedan för-
söka bevisa att de inte är det för att undgå att dömas för landsförräderi till upp till 20 års 
fängelse. Dessa två lagar i kombination utgör ett mycket grovt brott mot föreningsfriheten. 
FN:s människorättsråd antog till exempel nyligen en resolution som slår fast att lagar som 
agentlagen strider mot de mänskliga rättigheterna, men ryska myndigheter har hittills valt 
att ignorera detta. Samtidigt är det näst intill omöjligt för organisationer som arbetar med 
frågor som staten ogillar – till exempel valövervakning, skydd av mänskliga rättigheter eller 
rättssäkerhet i Tjetjenien – att få inhemsk finansiering. Dessa regimkritiska organisationer 
är uppenbara måltavlor för de nya lagarna och kommer att tvingas upphöra med sin verk-
samhet, alternativt verka illegalt och underjordiskt, om utvecklingen fortsätter. Det obero-
ende civila samhället i Ryssland är alltså oerhört hårt pressat och situationen akut. Insatta 
bedömare menar att det kanske inte kommer att finnas några öppet verkande oberoende 
regimkritiska organisationer kvar i landet vid årsskiftet.
 Förföljelsen av det civila samhället syftar till att passivisera dem som vill engagera sig 
för en demokratisk samhällsutveckling. Tillsammans med repression av annat slag medför 
den en ökad risk för social oro och spänning, vilket i förlängningen kan leda till instabilitet 
och konflikter inom landet och i dess nära omgivning.

Svensk säkerhet kan främjas av en bättre 
Rysslandspolitik
Den alarmerande utvecklingen i Ryssland har relevans också för svensk säkerhet, men inte 
för att den innebär något akut militärt hot idag. Däremot försvårar den en integration av 
Ryssland i en alleuropeisk säkerhetsgemenskap som skulle främja uppnåendet av en stabil 
och långsiktigt hållbar säkerhet också i Sverige. Därför bör den svenska Rysslandspolitiken 
ses som en integrerad del av säkerhetspolitiken.
 Sverige kan verka för en alleuropeisk säkerhetsgemenskap där Ryssland är inkluderat. 
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Dels genom politiskt, moraliskt och ekonomiskt stöd till den ryska demokratirörelsen. Dels 
genom att tillsammans med övriga EU-länder föra en tydlig politik gentemot den ryska regi-
men, där man klargör att brott mot de mänskliga rättigheterna inte accepteras.
 Paradoxalt nog har Sveriges demokratistöd till Ryssland – det vill säga till de aktö-
rer som verkar för en demokratisk utveckling – istället minskat på senare år. I mitten av 
2000-talet uppgick det svenska stödet till 100 miljoner kronor per år. 2007 skars det ned 
med 90 % till 10 miljoner kronor. Sedan har det förvisso ökat något igen. Men dagens anslag 
på 35 miljoner kronor per år ligger ändå långt under tidigare nivå. I praktiken svek alltså 
Sverige den ryska demokratirörelsen när den som mest behövde vårt stöd. Värt att notera är 
att de flesta utländska givare handlat likadant som Sverige, där många till och med har dragit 
sig ur Ryssland helt och hållet. Stödet till det oberoende civila samhället i Ryssland är alltså 
kraftigt nedskuret samtidigt som det aldrig varit så hotat som nu.
 Den andra sidan av Rysslandspolitiken lämnar också mycket i övrigt att önska. Trots 
att Sveriges regering i internationella sammanhang gärna vill profilera sig som en förkäm-
pe för demokrati och mänskliga rättigheter präglas politiken gentemot den ryska regimen 
av undfallenhet och passivitet. I regeringens utrikesdeklarationer saknas som regel kritik 
mot människorättsbrotten i Ryssland. Och i den mån kritik överhuvudtaget förekommer i 
samband med massmedialt uppmärksammade kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 
Ryssland så är den vagt formulerad och påfallande mild. Det klarspråk som skulle behövas 
till stöd för de mänskliga rättigheterna lyser tyvärr konsekvent med sin frånvaro.
 Östgruppen har länge verkat för ett återställande av det svenska demokratibiståndet 
till Ryssland till åtminstone 100 miljoner kronor per år. Vi uppmanar också regeringen att 
omsätta sitt ofta uttalade engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i praktisk 
handling i kontakterna med Ryssland, såväl bilateralt som via EU. Man bör framföra tydlig, 
konkret och offentlig kritik mot de människorättsbrott som kontinuerligt äger rum i Ryss-
land. 

Sammanfattning
Vid utformandet av Sveriges säkerhetspolitik bör utvecklingen i Ryssland ges en framträ-
dande plats, eftersom svenska medborgares säkerhet i hög grad kan påverkas av denna. Men 
det är samtidigt viktigt att de resurser som står till Sveriges förfogande används där de kan 
göra mest nytta, och då bör de inte satsas på ökade anslag till den svenska försvarsmakten.
 Med tanke på att det saknas ett militärt hot från Ryssland under överskådlig tid, bör 
den svenska säkerhetspolitiken fokusera på insatser som bäst kan undanröja dylika hot i 
framtiden. Det görs bäst genom en aktiv politik, syftande till att inlemma Ryssland i en all-
europeisk säkerhetsgemenskap baserad på demokrati och respekt för de mänskliga rättighe-
terna. Genom att kombinera stöd till den ryska demokratirörelsen med tydlig, konkret och 
offentlig kritik mot människorättsbrott i landet kan Sverige bidra till att bygga en varaktig 
och stabil säkerhet. 

Martin Uggla, ordförande Östgruppen
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TACK! 
Den här antologin har satts samman och publicerats av Internationella 

Kvinno förbundet för Fred och Frihet (IKFF). IKFF är den svenska sektionen 

av den internationella fredsorganisationen Women’s International League for 

Peace and Freedom. Vi arbetar för hållbar fred och säkerhet genom 

nedrustning och kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer 

inom internationell freds- och säkerhetspolitik. 

IKFF vill rikta ett stort tack till Folke Bernadotteakademin som 

genom bidraget Fredsmiljonen gett ekonomiskt stöd till denna 

publikation. Vi ser fram emot att ta del av den fortsatta dis-

kussionen kring svensk freds- och säkerhetspolitik inför det 

kommande inriktningsbeslutet och andra relevanta processer. 

IKFF kommer att verka för att det civila samhället tar del i, 

och lyssnas till, vid analyser och diskussioner som lägger grun-

den för den framtida politiken. 

Framförallt vill IKFF rikta ett varmt tack till alla de organisationer som utan 

ersättning bidragit till denna antologi med analyser och rekommendationer 

rörande Sveriges freds- och säkerhetspolitik.
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MEDVERKANDE 
ORGANISATIONER 
Civilförsvarsförbundet är en idéburen frivillig försvarsorganisation 

med uppgift att informera och utbilda allmänheten i att förebygga och 

hantera olika typer av krissituationer.

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar 

och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en 

varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Greenpeace är en oberoende kampanjorganisation som genom 

ickevåld och kreativ konfrontation agerar för att förändra attityder och 

beteenden för att skydda och bevara miljön och för att främja fred.

Kristna Fredsrörelsen arbetar för fred genom ickevåld och genom-

för utbildningar och utbyten, ger stöd till ickevåldsrörelser i konflikt-

länder, verkar för religionssamarbeten, skydd av människorättsförsva-

rare och mot vapenhandel.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och 

partipolitiskt oberoende organisation som verkar för en omläggning 

av säkerhetspolitiken i en riktning som gynnar fred och nedrustning i 

Sverige och världen. 

Svenska Läkare mot Kärnvapen är en politiskt oberoende förening 

som ingår i International Physicians for the Prevention of  Nuclear 

War. Organisationens syfte är att sprida information om de medicin-

ska konsekvenserna av kärnvapen och därigenom skapa opinion för 

kärnvapnens avskaffande.

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbud (SKR) samlar över 

100 kvinno- och tjejjourer samt andra idéburna verksamheter som 

arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter är en religiöst 

och partipolitiskt oberoende organisation som har som mål att främja 

stabil fred och en demokratisk utveckling, där mänskliga rättigheter 

respekteras, i Östeuropa och Centralasien.



INTERNATIONELLA KVINNOFÖRBUNDET FÖR 
FRED OCH FRIHET

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är 

den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen 

Women’s International League for Peace and Freedom. Sedan 1915 

arbetar vi för hållbar fred, säkerhet och frihet genom nedrustning 

och kvinnors meningsfulla deltagande på alla nivåer inom interna-

tionell freds- och säkerhetspolitik.


