Manifest 2015
Året är 2015 och det är nu 100 år sedan drygt 1000 kvinnor samlades i Haag för att, mitt under
brinnande världskrig, ta initiativ för fred och lägga grunden till Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, IKFF.
Vi, medlemmar av IKFF, vill nu hylla dessa modiga och framsynta kvinnor och bekräfta deras
övertygelse om att kvinnor har särskilda insikter att bidra med för att stoppa krig och skapa en
hållbar fred. Precis som vid förbundets grundande står vi därmed också fast vid att fred, jämlikhet
och rättvisa endast är möjligt att uppnå genom full inkludering och representation av kvinnor med
olika bakgrund och erfarenheter. Dessa mål är i sig helt oskiljaktiga.
Mycket har hänt sedan IKFF bildades. Världen har upplevt ytterligare ett världskrig – ett krig som
var fem gånger så dödligt som det första. Det har utvecklats kärnvapen och uppkommit nya typer av
beväpnade aktörer. Dessutom har världen genomsyrats av en allt större militarisering.
Det här har flera förklaringar men med detta manifest vill vi nu förnya IKFF:s åtagande att utrota
krig och gå tillbaka till grundorsakerna.
Bland dem identifierar vi:
•
•

•

•
•

Militarismen. Det här är ett tankesätt som genomsyrar samhällen vilket leder till
att uppfattade hot möts med vapen och våld snarare än med ord och diplomati.
Det kapitalistiska ekonomiska systemet. Arbetskraft exploateras och världens
resurser utnyttjas hänsynslöst av de få. Det här skadar människor och miljö och
resulterar i privata företag med global omfattning och oredovisad makt.
Att systemet med nationalstater inte fungerar så som det är uppbyggt idag.
Det här systemet har skapat dominanta stater, imperialistiska projekt, mellanstatlig
rivalitet, ockupation och gränskonflikter. Nationalstaten präglas dessutom alltför
ofta av demokratiska misslyckanden, politisk repression och intolerans mot
olikheter.
Samhällssystem där vissa folkgrupper, kulturer och religioner ses som
överlägsna andra.
Patriarkatet. Det här är ett system som underordnar kvinnor i relation till män och
det förekommer inom alla segment och relationer i samhället. Män och kvinnor
socialiseras till att vara kontrasterande och ojämlika, något som begränsar oss som
människor. Det här är även ett system som favoriserar våldsam maskulinitet och
undergiven femininitet.

Vår utgångspunkt är att samtliga av ovan nämnda punkter är sammantvinnade och
ömsesidigt förstärkande system av makt som skapar våld och i slutändan krig. Innan
ytterligare hundra år har passerat vill vi därför åta oss att med kreativitet och entusiasm
kämpa för:

•
•
•
•
•
•

Total och global nedrustning.
Ekonomiska system som ger välfärd åt alla människor och alla andra livsformer på
denna värdefulla planet.
Multilaterala institutioner med förmåga och kapacitet att medla mellan stater och
garantera internationell rätt.
Demokratiska styrelsesätt från lokal till global nivå.
Sociala system som inte ger privilegier till vissa etniciteter eller till människor av
en viss kulturell eller religiös tillhörighet.
Ett upplösande av patriarkatet. Vi vill skapa radikala förändringar kring hur kön
uppfattas och skapa en värld där mänskliga rättigheter också är kvinnors
rättigheter.

Våld är inte oundvikligt. Det är ett val. Vi väljer ickevåld som medel och mål. Vi vill frigöra
kvinnors styrka och tillsammans med likasinnade män föda en rättvis och harmoniska värld. Vi vill
implementera fred eftersom vi anser att det är en mänsklig rättighet.

Detta är en översättning av de centrala punkterna i det manifest som kommer att antas på vår internationella kongress i
april 2015 då vi åter samlas i Haag där allt började för 100 år sedan.

