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En ny rörelse?
Generalsekreteraren har ordet
När nu världen åter brinner av konflikter är det dags ta ny sats. Om alla värvar varsin ny
medlem så blir vi dubbelt så många. Ett medlemskap är att visa sitt stöd även om du inte kan
vara aktiv. Längst bak i tidningen finns en talong för medlemsskap, nu hoppas vi på din insats.
Ju fler vi är desto mer kan vi förändra.
Regeringen har sagt att de ska driva en feministisk utrikespolitik. Samtidigt är Sverige världens
fjärde största vapenexportör per capita. Fundamentalistiska och fascistiska rörelser växer i
omvärlden, 50 miljoner människor är på flykt,
den högsta siffran sedan andra världskriget.
Många är från Syrien, internflyktigar i sitt land,
andra, som palestinier, har levt i generationer i
flyktingläger. I Sudan, Sydsydan, Nigeria och
Centralafrikanska republiken råder allvarliga
flyktingkriser.
FOTO: LOUISE BILLGERT
Inom EU finns flera partier med rasistiska och
nationalistiska agendor, där man försöker montera ned kvinnors rättigheter, vurmar för nationalstaten och traditionella värderingars återupprättande. I Sverige finns också dessa krafter, unga
ansluter sig till fascistiska rörelser och terrorgrupper som IS. Samtidigt finns en allt starkare
förankring för feministiska frågor, både bland män och kvinnor.

Hur kan vi koppla denna rörelse till IKFF och vår internationella strävan för nedrustning och
kvinnors deltagande i fredsarbetet?
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Obeväpnade drönare utgör hot
Företag tar ställning mot robotvapen
Vi stoppade Saudiavtalet!
Fira med oss i Haag
Så firar kretsarna 100 år
Visa till IKFF 100 år
Kommer kampen för fred fortsätta 100 år till?
- ordföranden har ordet

Som ny generalsekreterare för IKFF ser jag att vi har ett unikt momentum. Men då måste vi
agera kraftfull, värva medlemmar och stärka fredsrörelsen. Mycket av IKFF arbete syns inte.
Att arbeta med politisk påverkan tar tid, IKFF är en viktig aktör för förändring, att regeringen
inte förlänger Saudiavtalet är ett exempel. Samtal och diskussioner om våra frågor är alltid en
väg framåt.
Men vi har inte alltid varit lika flitiga på att värva nya medlemmar. Vi måste bli mer inkluderande till dem som knackar på vår dörr. Aktivt söka upp intresserade. En nyanländ flykting
som vill engagera sig ska kunna ges plats, äldre bör välkomna yngre, och tvärtom. Men hur? Jag
hoppas att vi kan diskutera det på kongressen i maj. Hur ska IKFF om vara om 10 eller 100 år?
IKFF fyller 100 år i år. Många fantastiska eldsjälar har burit organisationen framåt. I Haag
sker en historisk kongress och konferens i april. Alla är välkomna att delta. När nu världen åter
brinner av konflikter är det dags ta ny sats. Ju fler vi är desto mer kan vi förändra. Kan vi, vill
vi, törs vi?

Ylva Bergman,
generalsekreterare IKFF
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“I Ryssland har drönarteknologi redan använts
för att övervaka demokratiförespråkare”

Obeväpnade
drönare utgör
hot
Louise Riknert, praktikant våren 2015

Den tekniska utvecklingen av drönare går
snabbt, men hänger etiken och juridiken
med? IKFF:s praktikant Louise Ricknert
diskuterar olika frågor kring drönartekniken
och rapporterar om hur vår sektion i DR
Kongo ser på situationen i det drönarövervakade DR Kongo.
De senaste åren har användandet av drönare inom väpnade
konflikter ökat kraftigt och de utomrättsliga avrättningarna
och civila dödsoffren i bland annat Pakistan, Afghanistan
och Yemen har upprört många. Under FN.s generalförsamlings möte om nedrustning och internationell säkerhet
förra året togs användandet av drönare upp och flera länder
underströk då vikten i att respektera internationell humanitär rätt och att skydda mänskliga rättigheter.
Medan många frågor kring drönare ännu återstår att
diskutera ur ett folkrättsligt, såväl som etiskt perspektiv
kan vi se hur den teknologiska utvecklingen av drönare
inom civil och militär användning drivs på av både militära
och ekonomiska intressen. Enligt USA:s Federal Aviation
Administration kommer USA ha 30,000 drönare patrullerandes år 2022 och inom Europas nya gränsövervakningssystem Eurosur, används redan drönare för att patrullera
Medelhavet och upptäcka båtflyktingar. Parallellt med det
ökade användandet av drönare internationellt ser vi hur
drönartekniken även kommit att bli en del i Sveriges militära verksamhet. Sedan slutet av 2011 använder Försvarsmakten UAV 03 Örnen i sin spanings-, övervaknings- och
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underrättelseverksamhet i Afghanistan. Genom att snabbt
kunna inhämta rörliga bilder kan Örnen påverka förbandens insatser och förflyttningar. Vidare skickade Försvarsmakten i början av året en uppsättning drönare tillsammans
med ett underrättelseförband till Mali och i mars köpte
Polismyndigheten ett mindre antal drönare.
Förespråkare av drönare framhåller ofta att drönare kan
användas i olika former av hjälparbete. Sådana möjligheter
ska självklart inte förnekas men för att hantera drönarteknologins utveckling på bästa sätt måste vi först och främst
vara medvetna om de många frågetecken som ännu kvarstår
kring drönarteknologins konsekvenser. Med drönares
fjärrstyrning och höga teknologiska nivå har de kommit att
beskrivas som en så kallad ‘disruptive technology’, vars innovation skiljer sig från allt vi tidigare sett inom krigsföring
och militärt arbete och vars utveckling kan leda till plötsliga
och oväntade effekter. Men drönares påverkan rör sig även
utöver det direkt militära. Idag då utvecklingen och användning av drönare sker så gott som utan juridiska restriktioner
kan vi fråga oss vad som händer när lagen inte hänger
med i den teknologiska utvecklingen. Och hur påverkas
medborgares förtroende för sitt lands regering när landets
suveränitet ständigt kränks av andra länders drönare?
Vidare talas det om att drönarteknologi i kombination
med övervakningssystem kan göra demokratier till övervakningsstater och konsekvenserna av en auktoritär regim
med tillgång till sådan teknologi kan förväntas bli än mer

Beväpnade drönare, obemannade flygplan, har under de senaste åren diskuterats flitigt, inte minst i koppling till dödade civila i Pakistan och Yemen och utomrättsliga
avrättningar av misstänkta terrorister. Obeväpnade drönare har dock oftast sätts som oproblematiska då de inte kan döda utan istället används för informationsinhämtning.
Vi vill dock lyfta hur även obeväpnade drönare kan användas av stater för att motverka aktivister och kränka mänskliga rättigheter.

allvarliga. Med hjälp av övervakningssystem kan diktaturer
lokalisera, fängsla, och i värsta fall döda freds- och människorättsaktivister och politiska motståndare. Flertalet av våra
systersektioner känner sig oroade över denna utveckling då
den kan används för att övervaka deras verksamhet och på
så vis begränsa deras arbete. I Ryssland har drönarteknologi
redan använts för att övervaka demokratiförespråkare under
gatuprotester. Vi kan bara föreställa oss vad en mordisk
auktoritär regim som Bashar al-Assad’s i Syrien gör när den
har tillgång till övervakningssystem och drönarteknologi.
Tanken på hur kombinationen av sådan teknologi kan göra
den starka ännu starkare och förstärka den redan skeva
maktbalansen mellan en auktoritär regim och dess medborgare är skrämmande.
Utöver att drönarteknologi i kombination med övervakningssystem kan användas för att begränsa demokrati, kan
den också förstärka oron i redan konfliktdrabbade områden
och kränka människors integritet. Sedan 2013 använder
FN-styrkan MONSUSCO två obeväpnade drönare i DR
Kongo. Genom att samla information om bland annat
väpnade mobiliseringar hoppas man kunna förbättra beskyddandet av civila, men trots de till synes goda avsikterna
uppger ordföranden för IKFF DR Kongo Annie Matundu
Mbambi att det finns en stor oro kring drönarnas närvaro.
Hon beskriver att många undrar var drönarna kommer
ifrån, vad deras syfte är och om de kommer släppa bomber.

FN-styrkans kommunikation med civilbefolkningen har
fungerat dåligt och oron tilltog när de två drönarna störtade. Vi kan fråga oss hur vi människor påverkas av möjligheten att ständigt vara övervakade och att behöva leva
med rädslan av ett bombnedslag? Situationen i DR Kongo
illustrerar även problematiken kring integritet vid hjälparbeten och väcker frågan huruvida integriteten för dem som
befinner sig i konfliktdrabbade områden tas i beaktning
inom det politiska beslutsfattandet?
För att hantera utvecklingen av drönarteknologi och övervakningssystem på bästa sätt måste vi överväga alla tänkbara
och långsiktiga konsekvenser de kan resultera i. Genom att
belysa hur drönarteknologi i kombination med övervakningssystem kan hota demokrati, mänskliga rättigheter och
rätten till integritet blir det alltmer påtagligt att drönare inte
upphör vara en fara bara för att de är obeväpnade. Produktionen av övervakningssystem är alltså inget frikort till
”etisk vapenexport” då den, liksom all annan vapenexport
försätter människors liv och välmående i fara. Därför är det
fullständigt oacceptabelt att ett land som Sverige, som utger
sig vilja stödja länders demokratiska utveckling och respekt
för mänskliga rättigheter, samtidigt exporterar övervakningssystem och annat krigsmaterial till diktaturer. Det
är hög tid att Sverige börjar leva som det lär och avslutar
samtliga former av vapenexport.
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vapen ska förbjudas innan de tas i bruk, eftersom beslut om
liv och död aldrig får överlämnas till robotar. Det har dessutom visats ett intresse för dessa vapen hos länder så som
USA och Ryssland och det är svårare att stoppa vapnen när
de väl tagits i bruk. Genom att ställa sig bakom kampanjen
Stop Killer Robots vill IKFF att världens stater förbjuder
autonoma vapen innan de blir verklighet.

”Ingen nation i världen är redo för mördarrobotar –
teknologiskt, juridiskt eller etiskt”

Företag tar
ställning mot
robotvapen

Clearpath Robotics är ett kanadensiskt robotik-företag
som arbetar med att tillverka obemannade fordon och
farkoster. De har ställts sig bakom kampanjen Stop Killer
Robots och lovat att inte tillverka autonoma vapen. Orsaken till ställningstagandet förklarade en av företagens
grundare Ryan Gariepy, under ett seminarium på FN i
höstas, där IKFF var på plats. Han sa att “ingen nation är
redo för autonoma vapen, varken teknologiskt, juridiskt
eller etiskt.” Gariepy framhöll att det vore fel att lämna över
beslut om liv och död till robotar, eftersom det inte finns
säkra system än och att dessa system främst är en teoretisk
möjlighet, men ingen praktisk. Gariepy motiverar det med
att systemen ställer olika frågor: ”Är detta ett barn eller en
soldat?” är en helt annan fråga än: ”Vad är en stol?”. Den
senare frågan är nämligen den nivå som den teknologiska
utvecklingen befinner sig på i dagsläget, förklarade han.

Marie Liss, praktikant våren 2015

Autonoma vapen är vapensystem som självständigt kan idenifiera mål och fatta beslut
om de ska avfyra eller inte. Helt autonoma
vapen finns inte idag, men utvecklingen
mot ett sådant scenario pågår. Kampanjen
Stop Killer Robots arbetar för att förbjuda
autonoma vapen innan de tas i bruk och det
kanadensiska företaget Clearpath Robotics,
som arbetar med robotteknik, har som första
företag ställt sig bakom kampanjen.
Autonoma vapen eller ’killer robots’ är vapensystem som
kan söka upp mål och ta beslut om att attackera helt utan
mänsklig inblandning. Dessa vapen finns inte idag, men
utvecklingen pågår, vilka de vapensystem som finns utplacerade i Israel, vid Sydkoreas gräns till Nordkorea och
den amerikanska drönaren X47B är exempel på. Det finns

vapensystem idag som kan kallas för semi-autonoma. Om
de upptäcker ett mål så skickar de en förfrågan som mottas
av en människa, som sedan avgör om vapnet ska avfyra
eller inte. Skillnaderna mellan dessa system är att autonoma
vapen skulle självständigt kunna ta beslut om att avfyra,
medan det semi-autonoma inte kan det. Det har sin grund
i att den artificiella intelligensen (AI) inte är tillräckligt
hög idag och att vapensystemen av den anledningen inte
kan göra tolkningar eller självständigt avgöra hur oväntade
problem ska lösas under ett uppdrag. Sådana här högteknologiska system används i civila syften som exempelvis när
passagerarplan kommunicerar med varandra och i förarlösa
bilar, men de har helt andra syften än autonoma vapen. En
bil ska köra och inte krocka medan ett autonomt vapen ska
söka upp mål och avfyra.

Användning och utveckling av landminor och klustervapen har förbjudits genom Ottawafördraget och
Konventionen om klusterammunition, som en majoritet av
världens stater skrivit under på. Och likt dessa vapen så ser
IKFF och andra stora risker för att autonoma vapen skulle
skapa stor förödelse, användas av många olika aktörer och
orsaka ett stort lidande hos många, inte enbart soldater, un-

der många generationer framöver. För som Gariepy påpekar
så är helt säkra system främst en teoretisk möjlighet och inte
en praktisk. Civila kommer att dödas och frågan är vem
som blir ansvarig när det sker. Det kommer inte att vara
roboten, så vem blir det? Programmeraren av systemet, den
militära ledningen, någon annan?
Vad som även är viktigt att påpeka är att om en människa
vill sätta sig i en förarlös bil så är detta ett val som personer
oftast får göra själva. Ingen har valet att antingen dödas eller
inte dödas av ett autonomt vapen, främst eftersom detta
skulle motverka hela syftet med vapnet. En anledning till
att autonoma vapen är under utveckling sägs vara att få bort
mänskliga soldater från slagfältet. Men det problematiska är
dock, som användandet av drönare visat på, att fler autonoma system riskerar att bidra till fler civila dödsoffer och
frågan är om tröskeln för våld kommer att sänkas om länder
inte behöver riskera sina egna soldaters liv överhuvudtaget?
IKFF vill inte att soldater ska ersättas med robotar. Vi vill
att krig ska ersättas med förebyggande arbete så som att
stoppa vapenspridning och stärka mänskliga rättigheter.
I slutändan måste vi alla ställa oss frågan: Vill vi att ett
datorprogram ska avgöra vilka som får leva och vilka som
dödas? För IKFF är svaret givet: robotar får aldrig få makten över beslut som rör liv eller död. Världen behöver inte
mer högteknologiska vapen – den behöver färre vapen. Vi
vill därför uppmana alla företag att följa Clearpath Robotics exempel och stoppa autonoma vapen nu, innan det är
försent!

Kampanjen Stop Killer Robots arbetar för att autonoma

Autonoma vapen

Teknikutvekclingen är snabb och den kan användas som bra hjälpmedel i många sammanhang. Men det finns också en baksida. När tekniken används till att få maktövertag
och för att döda. Just nu arbetar flera länder för att utveckla så kallade mördarrobotar. Vapen som själva tar beslut över liv och död. IKFF arbetar inom den internationella
kampanjen Stop Killer Robots för att förbjuda dessa vapen innan de blir verklighet.

• När vi skriver om autonoma vapen, eller så kallade ”killer robots”, handlar det om vapensystem
som på egen hand kan välja ut och attackera mål utan mänsklig inblandning.
• Helt autonoma vapen finns inte idag. Men risken finns för att de utvecklas om vi inte stoppar
detta.
• När nya vapen ska utvecklas eller användas har stater en skyldighet att bedöma om vapnen kan gå
emot staternas skyldigheter under den humanitära rätten. Detta slås fast i Genèvekonventionerna.
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BILD: CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS

• Frågan om autonoma vapen har diskuterats inom FN sedan 2013. Då lade en rapportör inom
FN, Christof Heyns, fram en rapport. Heyns rekommenderade bland annat ett moratorium, det
vill säga att stater inte ska arbeta med att utveckla autonoma vapen innan det finns regler för dessa
vapen.
• Sedan Heyns rapport har staterna diskuterat autonoma vapen vid några tillfällen. Bland annat vid
möten inom FN:s vapenkonvention CCW (Convention on Certain Conventional Weapons).
• Ännu vet vi inte vad diskussionerna slutar i. IKFF arbetar inom kampanjen mot autonoma vapen
(Campaign to Stop Killer Robots) för att autonoma vapen ska förbjudas innan de blir verklighet.
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”Att exportera krigsmateriel är ett godkännande av
den regim som får köpa.”

Vi stoppade
Saudiavtalet!
Sofia Tuvestad, politisk handläggare IKFF

Inför årets 8 mars, den internationella kvinnodagen, var det självklart för oss på IKFF
att lyfta frågan om det så kallade saudiavtalet. Vårt budskap var tydligt: Sveriges
feministiska regering kan inte ha ett militärt
samarbetsavtal med en kvinnoförtryckande
diktatur. Tillsammans med andra organisationer i fredsrörelsen och den feministiska
rörelsen lyckades vi skapa stark opinion som
var omöjlig för politikerna att ignorera.
Regeringen kan inte driva en feministisk utrikespolitik och
samtidigt ha ett långtgående militärt samarbetsavtal med
den förtryckande regimen i Saudiarabien. Det kan verka
självklart, men frågan om saudiavtalet skulle förlängas eller
inte blev en riktig rysare. När regeringen till slut meddelade
att avtalet inte förlängs, rapporterades det om på alla stora
tidningars förstasidor och debatten pågår än idag. Men vad
var det egentligen för avtal som Sverige nu har avslutat?
Och hur ser kopplingen till vapenexporten ut?
Saudiavtalet slöts år 2005, med den dåvarande socialdemokratiska försvarsministern Leni Björklund i täten.
Det handlade om militärt samarbete på flera områden och
inleddes med en förklaring om att Sverige och Saudiarabien ”med stor tillfredsställelse uttrycker sin önskan att
ytterligare förstärka de goda och vänskapliga förbindelserna
genom direkt militärt samarbete”. Sedan följde i avtalet en
beskrivning av att det syftade till ”att identifiera och utvidga
huvudområdena för det militära samarbetet mellan parterna
i fråga om militära system och försvarsmateriel, logistik,
utbildning, teknologiöverföring” med mera. Med ”försvarsmateriel” menas i detta fall bland annat utrustning och
system för elektronisk krigföring och signalspaning.
Saudiavtalet innehöll inga bestämmelser om specifika
vapenaffärer. I Sveriges system måste sådana prövas från fall
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till fall av myndigheten ISP (Inspektionen för strategiska
produkter). Men vi vet att Saudiavtalet i praktiken har
bidragit till Sveriges stora vapenexport till Saudiarabien det
senaste decenniet. Det lade en politisk grund och skapade
band mellan länderna, och sådant är väldigt centralt när
vapenaffärer ska gå igenom. Saudiavtalet hade helt klart en
koppling till den svenska vapenexporten till den saudiska
regimen.
Sverige har framförallt exporterat pansarvärnsrobotar och
övervakningssystem till Saudiarabien. Båda sakerna definieras som krigsmateriel, men ibland framhålls försäljningen
av övervakningssystem som mindre problematisk eller till
och med ofarlig. Det är en väldigt naiv hållning som inte
ser till hela bilden.
Även övervakningssystem kan vara del i krigföring och
våldsutövning, till exempel för att utse mål att attackera.
När Sverige exporterar övervakningsutrustning till Saudiarabien vet vi inte vad den kommer att användas till. Vi talar
om utrustning som kan användas under lång tid framöver
och Saudiarabien är en odemokratisk stat vars beteende är
svårt att förutspå.
Minns till exempel när Rymdbolaget (idag Swedish Space
Corporation) för några år sedan ville sälja system för övervakning till Khadaffis Libyen. Utrustningen skulle användas
för att övervaka flyktingar som ville ta sig till Europa över
Medelhavet. På grund av ett avtal med Italien skulle libyska
myndigheter fånga in de flyktingar som försökte ta sig över
Medelhavet och det var i denna asylrättsvidriga verksamhet
som Rymdbolagets övervakningsutrustning skulle användas.
Det är bara ett exempel på varför vi absolut inte ska sätta
övervakningssystem i händerna på diktaturer.
Att exportera krigsmateriel – oavsett om det rör sig om
pansarvärnsrobotar, övervakningssystem eller något annat

I mars kom så beskedet att regeringen inte förlänger det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Då IKFF och många andra organisationer kämpat för detta länge var
det ett mycket glädjande besked. Dock är det inte slutet för vapenexport till Saudiarabien. Vapenexport till icke-demokratier diskuteras nu i riksdagen och ett förslag till ny
lagstiftning kommer i sommar. IKFF har under flera år kämpat för att lagen och praxix för vapenexport ska skärpas. Ett stort tack till Sofia Johansson för illustrationen!

– är ett godkännande av den regim som får köpa. Sveriges
feministiska regering kan omöjligt legitimera Saudiarabien
på det sättet.
Betyder det avslutade saudiavtalet då att Sveriges vapenexport till Saudiarabien nu slutar? Nej. Det som avgör
vapenaffärer är hur reglerna för svensk vapenexport ser ut
och tillämpas. Därför har IKFF sedan flera år arbetat gentemot riksdagens vapenexportutredning, som ska lägga fram

ett förslag för nya regler för vapenexporten. Reglerna måste
bli skarpa och i praktiken stoppa export av krigsmateriel till
diktaturer och andra stater där det sker allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter – oavsett om det rör sig om
pansarvärnsrobotar, JAS Gripen, eller övervakningssystem.
Utmaningen är stor men med ett stoppat saudiavtal i
ryggen går IKFF vidare och kämpar för en ny feministisk
seger mot vapenexport!

9

Så firar
kretsarna
100 år
Marie Liss, praktikant våren 2015

Stockholmskretsen anordnar den 6 maj mellan 16:0021:00 ett kvällseminarium i Palmesalen i ABF-huset. En
kväll innehållandes av ett föredrag av professor Birgitta
Holm, samt deltagande av andra inbjudna. Under kvällen
finns även ett tillfälle för mingel, en ”Get together”, samt
rapport från Haag och middag på restaurang. De har under
våren arrangerat 3 föredrag.
Uppsalakretsen höll den 24 februari en inspirationskväll
tillsammans med Sensus och den 7 mars anordnade de
seminariet ”IKFF – en global rörelse” tillsammans med
MR-nätverket och Sensus.
Foto: svenska delegater i Haag 1915, bland andra Elin Wägner. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

Fira med oss i Haag!
I april 1915 samlades över 1000 modiga kvinnor under brinnande världskrig för att diskutera hur de skulle stoppa kriget
och lägga grunden för hållbar fred. De satte igång en rörelse som idag samlar kvinnor från hela världen i kampen för fred
och frihet. En rörelse som gjort och gör skillnad.
I år är det alltså 100 år sedan. Vi kommer därför att fira detta genom en internationell konferens den den 27-29 april 2015
i Haag. Vi kommer att diskutera frågor som militarism, nedrustning, kvinnors deltagande i fredsprocesser, klimatförändringar och mycket mycket mer. Framstående aktivister, forskare och nobelpristagare kommer att delta tillsammas med IKFF:s
sektioner från hela världen. Missa inte detta historiska tillfälle!
Talare: Leymah Gbowee, Cynthia Enloe, Jody Williams, Annie Matundu Mbambi, Joy Onyesoh, Amy Goodman och
många många fler!
Konferensen är öppen för alla. Läs mer på: www.ikff.se eller www.womenstopwar.org/conference-home/

10

I höst hålls en tillställning i samband med ett seminarium
som kommer innehålla kulturinslag, berättelser och presentationer av WILPF och aktiva kvinnor för fred, samt historiska kvinnor från ett pågående projekt med dokumentation.
Samt en utställning med fotografier.
Göteborgskretsen har ett helt program för året. I mars deltog de vid invogningen av Kvinnsams utställing om IKFF
vid Göteborgs universitetsbibliotek. Under våren arrangeras
2 seminarier.
Under hösten hålls en paneldebatt samt en fredskonsert
i samarbete med Music Against Violence. Samt mindre
evenemang så som klädkavalkad, bildband, lokala föredrag
och studiecirklar. För mer information se:
www.goteborg.ikff.se
Motalakretsen har för avsikt att skapa ett bildspel om
kvinnors historia och kamp för bättre villkor för mänskligheten. “Resan till Haag. En personlig betraktelse”
utifrån de bilder som Renée Frangeur från Motalakretsen
som delegat för IKFF tar i samband med sin kongressresa
till Haag. Bildspelet kommer att visas under ”Den internationella veckan” i Motala i höst där en dag kommer att
dedikeras till 100 årsjubileet. De kommer anordna en freds-

fest med sång och musik och mat. Den 16 april kl. 18:30
hölls en IKFF/WILPF-afton på Motala bibliotek.
Under Kulturnatt den 9 maj kommer de att arrangera en
utställning från 2015 års möte i Haag på Motala bibliotek.
På våravslutningen den 4 juni kommer de rapportera från
både den nationella och den internationella kongressen på
Sjöbris.
Jönköpingskretsen kommer den 22 april att fira 100 år
genom att anordna en offentlig samling på stadsbiblioteket,
med författaren Helena Thorfinn. De kommer att visa informationsfilm som IKFF tagit fram. Inramningen kommer
att bestå av sång och musik på fredstema med bland andra
Magnus Lindh. Den 22 april firas 100 år med IKFF på
Jönköpings bibliotek.
Malmö/Lundkretsen anordnade i februari en pub- och
quizkväll på temat kärnvapen, som en inledning på
100-årsjubileumet. I mars anordnades seminariet ”What is
feminist foreign policy”, med bland andra IKFF:s generalsekreterare Ylva Bergman. Den 9 april höll IKFF:s
politiska handläggare Sofia Tuvestad ett fördrag om autonoma vapen och den 13 april kommer det hållas en workshop
om våld och maskulinitet.
I maj planeras en fredsfest.
Växjökretsen
har under våren bland annat propagerat för kärnvapenförbud under kulturnatten. Och på den internationella
kvinnodagen varit med och arrangerat i Växjö, bland annat
en barnvagnsmarsch mot mödradödlighet, föredrag och en
festival med musik och underhållning. Den 20 april ska de
fira 100 årsjubileum med pingstliljor och tårtkalas på Café
Fontaine.
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Gränslös
fred
FOTO: FEMINISTFOTOGRAFEN

Visa till IKFF
100 ÅR
Elin Liss,kommunikationsansvarig IKFF

Tina Wilhelmsson, Västerås kulturstipendiat 2015, och
Magda Andersson har komponerat en visa för att hylla den
kamp för fred som Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, IKFF, nu har bedrivit i 100 år.
De har just haft premiär för låten
och jag frågade Tina hur det var
att skriva den.

- Det var väldigt spännande! När jag fick frågan så kände
jag inte till IKFF, så jag fick sätta mig in i organisationens
omfattande arbete och läsa på för att kunna skriva jubileumsvisan. Det var en lärorik och inspirerande process, att
få kunskap om 100 år av kvinnokamp inom
“Ett långsiktigt och envist fredsrörelsen. Ett långsiktigt och envist arbete
arbete som många gånger som många gånger pågår i det tysta. Sånt ger
mig hopp.
pågår i det tysta”

Hur kändes det att få uppdraget att skriva visan?
- Det var en stor ära för mig att få skriva IKFF:s jubileumsvisa. I botten har jag en magisterexamen i politik, jag
är engagerad i den feministiska kampen och jag skriver
bildande visor. Så för mig var det här som en fullträff. Alla
mina olika områden i en visa! Fred, frihet och feminism.
Det sammanfattar mitt engagemang väl.
Hur var det att skriva en visa om IKFF:s historia?

Du har ju blivit medlem nu, varför då?
- Det var självklart. När jag insåg hur mycket fantastiskt
arbete IKFF gör och har gjort så kände jag att jag absolut
ville vara en del av det.
Låten finns på iTunes och på Spotify.
Kvinnor för fred och frihet är komponerad på uppdrag från
IKFF Göteborg.

Under de senaste åren har ett samarbete byggts upp mellan
IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige.
Vi samarbetar för att göra varandra starkare, för att hitta
gemensamma lösningar och för att nå ut med vårt budskap
till ännu fler. I april 2014 träffades vi i Sydafrika för att
diskutera regionala utmaningar och samarbeten.
Konferensen resulterade i en konferensrapport om IKFF:s
sektioner i Afrika och deras arbete för att stoppa krig och
orättvisa och ersätta det med hållbar fred och jämställdhet.
Du hittar den på IKFF:s hemsida under fliken systersektioner.

Kommer
kampen för
fred fortsätta
100 år till?
Ordföranden har ordet

FOTO: IKFF

FN:s generalsekreterare
gratulerar IKFF

Nu har nedräkningen börjat på riktigt. I skrivande stund
är det 14 dagar kvar till IKFF:s internationella 100-års
firande i Haag och i alla sektioner pågår förberedelserna nu
för fullt. I Sverige har flera av kretsarna redan börjat uppmärksamma jubileumsåret 2015 med seminarier, utställningar och, inte minst, den för jubiléet specialkomponerade
hyllningsvisan ”Kvinnor för fred och frihet” av Tina Wilhelmsson. Det är roligt att se vilket engagemang 100-årsfirandet genererar och jag ser fram emot alla de aktiviteter
och kampanjer som kommer att prägla det här året.
Jag hoppas att jag får möjlighet att träffa många av er i
Haag. Den stora konferensen 27-29 april kommer vara en
mötesplats för IKFF:are från hela världen. Tillsammans med
andra aktivister, politiker, nobelpristagare och akademiker
kommer vi att analysera och diskutera grundorsakerna
till krig och presentera konstruktiva lösningar. Förhoppningsvis kommer vi vara lika skarpa och visionära som våra
förmödrar, vars analyser från 1915 fortfarande är högst
aktuella.

Varken orsakerna eller konsekvenserna av krig har förändrats särskilt mycket på 100 år, men som detta nummer att
Fred & Frihet illustrerar utvecklar det militär-industriella
komplexet ständigt nya metoder för att förgöra mänskligt
liv. Den senaste utvecklingen inom autonoma vapensystem,
s.k. killer robots, visar med all tydlighet var denna ”utveckling” leder och var vi behöver lägga kraft och fokus de kommande åren. Vi har en unik möjlighet att agera innan dessa
vansinniga vapen blir allmänt accepterade.
Våra grundare hade säkert hoppats att IKFF inte längre
skulle behövas 2015, men som det ser ut är behovet av en
feministisk fredspolitik fortsatt stort. Vi är stolta över att ta
över stafettpinnen och kommer arbeta outtröttligt för att
förhoppningsvis realisera vår gemensamma vision innan
nästa hundraårsjubileum.

Malin Nilsson, ordförande IKFF
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Nationell kongress
Den 23-25 maj håller IKFF kongress. Under kongressen ska en ny styrelse utses och vi ska besluta om den strategiska
inriktningen de kommande två åren. Alla kretsar har rätt att skicka ombud med rösträtt. Övriga medlemmar är välkomna
att delta, dock utan rösträtt. Anmälan senast den 17 maj. Praktisk information kring plats, kongressavgift och anmälan, se
vår hemsida www.ikff.se.

I nästa nummer
Jubileeumsnummer IKFF 100 år! Vi blickar bakåt på det fantastiska arbete som IKFF gjort under åren. Vi blickar även
framåt för att se vart vi är på väg med några stopp i nutiden. Vi kommer att berätta om vad som hände i Haag, på den internationella kongressen och konferensen. Lagom till de sköna sommardagarna får du detta spännande nummer i din hand.

Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek

