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Tillit ger trygghet
I arbetet med det här numret finns det ett konstaterande som har åter-
kommit – det faktum att många upplever ett allt oroligare världsläge. 
Det handlar inte bara om enskilda individer utan om hela länder som 
till följd av uppfattade hot rustar upp. Att vissa nationer känner oro 
märks bland annat genom att Nato, som följer sina medlemsländers 
önskemål, till följd av dessa upplevda hot stärker sitt territoriella 
försvar i både östra och södra Europa. Men vad är egentligen säkerhet 
och trygghet? 

I den oberoende Natoutredningen Sverige Nato och säkerheten 
(Celanders förlag) belyses ett intressant systemfel, det faktum att 
säkerhetspolitik mer eller mindre ses som lika med försvarspolitik. 
Det här leder till att andra viktiga aspekter av säkerhetsbegreppet, 
exempelvis den mänskliga säkerheten, hamnar helt i skymundan. 
Historien har som bekant visat oss att den nationella (territoriella) 
säkerheten i många fall har stått i direkt motsats till befolkningens 
säkerhet. Ändå fortsätter militarismen att växa. Statsvetarprofessorn 
Cynthia Enloe intervjuas på sid 10 och hon anser att militarismen gör 
oss mer mottagliga för idéer om att våld är ett bra sätt att lösa problem 
på och att det är naturligt att ha fiender. Vi vandrar helt enkelt längs 

med en farlig militaristisk väg som enbart gör oss alla än mer osäkra. 
Men hur ska vi då göra för att bryta den onda våldscirkel som just nu 
leder till en enda lång kapprustning? Enloe har ett bra svar, hon tror 
att det sämsta en fredsaktivist kan göra är att avfärda människors oro 
för exempelvis Ryssland, en rädsla som för bland annat Baltstaterna 
är ytterst reell och närvarande. Nej, istället måste alla grupper i 
samhället börja prata med varandra med syftet att undvika att direkt 
hamna i förslag om att möta oro med en höjd försvarsbudget eller ett 
medlemskap i Nato. I den här dialogen ska människor diskutera vad 
de är oroliga över och vad det är som får dem att uppleva trygghet. 
Blir vi exempelvis mer trygga av att vi skickar trupper till konflikt- 
drabbade områden? Är det handlingar som tar oss närmare mer 
demokratiska samhällen? Förmodligen inte. Enloe sätter ord på något 
viktigt som vi aldrig får glömma: 

»Jag tror att det är tillit som bygger trygghet i ett samhälle.« —

rebecca öhnfeldt 
redaktör för det här numret

»Vi vandrar helt enkelt längs med 
en farlig militaristisk väg som 

enbart gör oss alla än mer osäkra.«

INTERVJU
»Militarism gör 
oss ännu mer 
osäkra«

10 LOKALA 
KRETSAR12

Publikationen har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) men innehållet reflekterar enbart åsikterna 
hos författarna. MUCF kan inte hållas ansvarig för informationen i 
publikationen eller hur den kan komma att användas.
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Den som har följt Nato någorlunda kan 
konstatera att alliansen har skiftat fokus 
under olika faser sedan den bildades, från 
att exempelvis skydda medlemsländerna 
under kalla kriget till att utföra militära 
operationer utanför eget territorium 
(såsom Afghanistan och Libyen). Nato 
har dock hela tiden haft tre kärnuppgifter 
som än idag består och utgörs av kollek-

tivt försvar, gemensam säkerhet och 
internationell krishantering. Det finns 
numera även underkategorier till dessa, 
som exempelvis hantering av cyberhot 
och katastrofstöd. Just nu befinner sig 
Nato återigen i en förändringsprocess, vars 
utgång än så länge är oklar. Malena Britz 
som är universitetslektor i statsvetenskap, 
med fokus på europeisk säkerhetspolitik, 
förklarar bakgrunden till Natos förändring 
över tid. 

– Nato är ett forum för medlemmarnas 
försvarspolitik, det är därför tyngdpunkten 
mellan kärnuppgifterna växlar. Om med-
lemmarna riktar in sig mot exempelvis 
ett utökat territorialförsvar, ja då svänger 
organisationen i den riktningen också, 
säger hon. 

Från mitten av 90-talet fram tills nyligen 
var Natos fokus främst militär krishan-
tering utanför det egna territoriet. Ett 
arbete som bland annat skedde genom den 
militära operationen Isaf (International 
security assistance force) i Afghanistan. 
I takt med att Isaf avvecklades började 
Natos arbete alltmer att inriktas mot 
medlemsstaternas nationella säkerhet. Den 
händelse som markerar starten för allian-
sens skiftade fokus var de ryska militära 
aggressionerna mot Ukraina som inleddes 
våren 2014. När Nato höll sitt toppmöte 
i Wales på hösten samma år lanserades 
därför ett åtgärdspaket som kallas för 
Readiness Action Plan. Syftet med planen 
är att bemöta medlemsländernas önskan 
om ökad militär närvaro på den östra 
respektive södra flanken av Europa. 

Det som skett rent praktiskt sedan dess 
är att Natos medlemmar bidragit med 
ett utökat militärt stöd till de baltiska 
medlemsländerna med syftet att stärka 

fakta 

vems säkerhet? 
När det kommer till 
säkerhetsbegreppet är det 
viktigt att skilja på exempelvis 
nationell eller statlig säkerhet 
och mänsklig säkerhet, då det 
inte finns ett likhetstecken 
mellan dessa. I relation 
till Nato avser begreppet 
säkerhet främst den nationella 
säkerheten – det vill säga 
att skydda staternas gränser 
och territorium – det är därför 
Natodebatten ofta kretsar kring 
just militära försvarstermer 
kopplat till territorial säkerhet. 
Det finns dock många andra 
aspekter av säkerhet att ta 
hänsyn till, något som ofta 
glöms bort i debatten. 

dem gentemot det upplevda hotet från 
Ryssland. Arbetet vid den södra gränsen 
handlar i sin tur om Medelhavsregionen. 
Här stödjer Nato EU:s gränskontrollsen-
het Triton, där det primära syftet enligt 
Nato är att stoppa flyktingsmugglare. Om 
Natos vara eller icke-varande i Medelhavet 
går dock åsikterna isär. Utrikesminister 
Margot Wallström har exempelvis i en 
intervju i SvD sagt att EU borde hantera 
situationen utan Natos inblandning. 

– Som jag har förstått det handlar Natos 
närvaro i Medelhavet om att hjälpa EU 
att kontrollera sin södra gräns och det är 
inte en traditionell kärnuppgift för Nato. 
Operationen i Medelhavet är organiserad 
som en internationell insats, något som 
gör den intressant eftersom man från 
medlemshåll inte har velat påbörja nya 
internationella insatser. Det är av just den 
anledningen – samt att man inte har varit 
överens om huruvida Nato ska spela en 
roll i Syrienkriget – som Nato inte har en 
insats i Syrien, säger Malena Britz. 

Utifrån sett kan situationen i Medel-
havet verka svår att förstå eftersom det inte 
handlar om ett militärt angrepp, utan om 
människor som flyr från krig. Ska Nato 
skydda EU mot flyktingar? 

– Det stora problemet är givetvis att EU 
inte får ordning på sin egen flyktingpolitik. 
Nato är ett instrument, inte en politisk 
organisation som EU. Nato kan därför inte 
diskutera flyktingpolitik utan utvecklingen 
av politiken måste ske inom EU. Det är en 
utmaning för organisationerna eftersom 
de samarbetar i regioner där de har helt 
olika roller, säger Malena Britz. 

Just samarbete är en annan fråga som 
ofta diskuteras när det kommer till Sverige 
och Nato. Sverige har sedan en tid tillbaka 

NATO HAR ALLTID SKIFTAT FOKUS I 

ENLIGHET MED MEDLEMSLÄNDERNAS 

AGENDA. NU STÅR ALLIANSEN INFÖR 

EN NY OCH DELVIS OKLAR FRAMTID I 

OCH MED DET OROLIGA VÄRLDSLÄGET. 

 
text rebecca öhnfeldt 

foto nato 
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fakta 

DET HÄR ÄR NATO
 > Nato står för North Atlantic Treaty Organization. Atlantpakten, det avtal som ligger till grund 

för organisationen, skrevs under våren 1949.

 > Nato bildades för att tjäna tre syften: hindra Sovjetunionens expansion, motverka 
krig i Europa genom ökad amerikansk närvaro samt för att uppmuntra den europeiska 
integrationen efter andra världskriget. 

 > Alliansen grundar sig på den princip som uttrycks i Atlantpaktens artikel 5: ett angrepp på 
någon av medlemsstaterna betraktas som ett angrepp på hela alliansen – alla medlemmar 
ska därför skydda varandra genom att agera i gemensamt självförsvar.

 > Nato har idag 28 medlemsländer i Nordamerika och Europa. Jens Stoltenberg är 
generalsekreterare och högkvarteret ligger i Bryssel. 

 > Natos krav är att medlemmarna avsätter 2 procent av BNP till försvaret, något som 
merparten av medlemsländerna inte når upp till idag. 

 > Nato har partnerskap med 41 länder i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien. 
Dessa länder ingår i tre regionala partnerskapsformat, Partnerskap för fred (PFF), 
Medelhavsdialogen (MD) och Istanbulinitiativet (ICI). Sverige ingår i PFF. 

 > Sverige har också ett samförståndsavtal med Nato som bland annat innebär att Sverige 
kan vara värdland för gemensamma militära aktiviteter, till exempel internationella övningar. 
Natostyrkor kan bara placeras i Sverige efter svensk inbjudan.

 > Nato förfogar inte över några egna militära kapaciteter, bortsett från de egna 
ledningsstrukturerna och ett antal luftövervakningsfl ygplan. Alliansens politiska och militära 
strukturer fi nansieras gemensamt genom bidrag från de allierade.

NATO OCH IKFF

IKFF är emot ett svenskt medlemskap i 
Nato av fl era anledningar. En av dessa 
är att IKFF strävar efter att främja civilit 
konfl iktförebyggande arbete som inte 
har en militär prägel. För IKFF är det 
viktigt att skilja på exempelvis säker-
hets- och försvarspolitik. Det vill säga 
att det inte nödvändigtvis blir säkrare för 
befolkningen bara för att ett land stärker 
sitt militära försvar eller att ett svar mot 
en regim som upplevs som hotfull inte 
behöver ske i form av militär upprust-
ning. En annan aspekt är att IKFF sällar 
sig till de kritiker som anser att Sverige 
inte ska vara del av en organisation där 
kärnvapen ingår i den säkerhetspolitiska 
strategin. Vidare anser IKFF att Sverige 
inte bör ingå i en försvarsallians med 
länder med allvarliga brister kopplat till 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
såsom Turkiet och Ungern.

ett partnerskap med Nato, något som Nato 
har med fl era länder som inte är medlem-
mar i alliansen. 

– Ibland talas det om att ett succes-
sivt utökat samarbete kan vara ett sätt 
att stegvis närma sig ett medlemskap. 
Det fi nns dock en tydlig gräns mellan 
medlemskap och partnerskap och den 
utgörs av artikel 5 (se faktarutan »Det 
här är Nato«, red. anm.). Trots denna 
tydliga gräns mellan Sverige och Nato är 
samarbetet nära. Sveriges försvarsmakt är 
också anpassad för att kunna samarbeta 
med Nato, till exempel genom att tillämpa 
Natostandard inom fl era områden. 

Nato har på senare tid kommit att dis-
kuteras alltmer i svensk politik och Malena 
Britz tror att det kan bli en viktig fråga i 
riksdagsvalet 2018. 

– Nato får mer utrymme till följd av 
omvärldens rörelser, såsom en upplevd 
förändrad hotbild och politiska föränd-
ringar i Storbritannien och USA. Sveriges 
framtida relation till Nato beror delvis på 
den strategiska utvecklingen i närområdet. 
Men den kommer också att påverkas av 
hur Nato utvecklas med tanke på exem-
pelvis Turkiets politik, Rysslands agerande 
och USA:s nya president. När det kommer 
till Natos framtid lever alla just nu i en viss 
osäkerhet, säger Malena Britz. —

aleKsandr postniKov-streltsov, 
Rysslands generalöverste. Idag 
är Baltstaternas upplevda hot från 
Ryssland en av Natos fokuspunkter.
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Trots att Sverige inte är medlem i Nato påverkas vi i hög grad av 
organisationen. För två år sedan skrev Sverige under ett samarbet-
savtal med Nato – det så kallade värdlandsavtalet – som fastställ-
des tidigare i år. Avtalet innebär bland annat att Nato, på inbjudan 
av Sverige, kan genomföra övningar på svensk mark och trans-
portera exempelvis fl ygplan och fartyg över svenskt territorium. 

Något som är centralt i diskussionen om Nato är alliansens till-
gång till kärnvapen. Det värdlandsavtal som Sverige nu har skrivit 
under förbjuder inte explicit Nato att placera kärnvapen på svensk 
mark, men det står inte heller att de har för avsikt att göra det. Eft -
ersom Sverige inte är medlem i Nato, utan istället samarbetar med 
alliansen, är vi till skillnad från medlemsländerna inte bundna 
till artikel 5 (se »Det här är Nato« på sid 3). Vi behöver inte heller 
ställa oss bakom Natos kärnvapenstrategi. 

Vad innebär 
värdlandsavtalet?
Efter ett antal lagändringar kunde det så 
kallade värdlandsavtalet med Nato klubbas 
igenom av Sveriges riksdag den 25 maj 
i år. Men vad innebär det egentligen?

text karolina jakstrand

fred och frihet #4 2016
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Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedoms-
föreningen, menar dock att det fi nns många problem med Sverig-
es anslutning till värdlandsavtalet.

– Värdlandsavtalet tvingar inte Sverige att placera kärnvapen på 
svensk mark, men samarbetet ska vara i linje med Natos doktrin 
där kärnvapen är en viktig del. Därmed fi nns ingenting som 
hindrar Sverige från att godkänna att Nato placerar eller trans-
porterar kärnvapen på svenskt territorium, säger hon. 

»Värdlandsavtalet har 
kritiserats eftersom det 

anses innebära ytterligare 
ett steg mot svenskt 

medlemskap i Nato.«

Värdlandsavtalet har kritiserats eft ersom det anses innebära ytter-
ligare ett steg mot svenskt medlemskap i Nato. 

På senare tid har de politiska partierna i Sverige tagit allt 
tydligare ställning i Natofrågan – Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Liberalerna är idag öppet för ett svenskt 
medlemskap, medan regeringen är emot. Den svenska opinionen 
är även den fortsatt emot ett medlemskap även om siff rorna inte 
är lika tydliga som för ett antal år sedan. 

Enligt exempelvis den senaste Sifo-undersökningen (från 
i somras) är 41 procent av befolkningen för ett medlemskap, 
medan 39 procent är emot och resterande 20 uppges vara osäkra. 
I en annan undersökning från september i år (Novus) uppges 43 
procent vara emot ett medlemskap, 35 procent för, medan resten 
är osäkra. 

– Enligt mig leder värdlandsavtalet i praktiken till att Sverige 
närmar sig Nato ytterligare, trots att opinionen fortfarande är 
emot ett medlemskap. Om svensk säkerhetspolitik ska skift a 
måste det ske med öppet majoritetsstöd från svenska folket, inte 
genom små stegvisa närmanden, menar Agnes Hellström.

Hon anser också att värdlandsavtalet kan innebära en större 
utsatthet för Sverige.

– Det kan innebära att spänningarna i regionen ökar, eft ersom 
det öppnar för att Nato – med Sveriges godkännande – använder 
svenskt territorium för att genomföra militära attacker. —

NATO OCH KÄRNVAPEN 
– VAD ÄR GREJEN? 

DEN INTERNATIONELLA DOMSTOLEN I HAAG HAR SLAGIT 

FAST ATT HOT OM ELLER ANVÄNDNING AV KÄRNVAPEN 

GENERELLT SETT STRIDER MOT INTERNATIONELL 

RÄTT. TROTS DET KOMMER NATO, ENLIGT EGEN 

UTSAGO, ATT FÖRBLI EN KÄRNVAPENALLIANS.

VAD? Inom Nato fi nns ett antal kärnvapenstater 
och kärnvapen fi nns också utplacerade i fl era av 
medlemsländerna. Nato har med andra ord inga egna 
kärnvapen, men kan vid behov utnyttja de vapen som 
fi nns utplacerade. Icke-spridningsavtalet (NPT) från 
1968 är ett avtal som delar in stater i kärnvapenstater 
och icke-kärnvapenstater. Som offi  ciella kärnvapenstater 
räknas fortfarande enligt avtalet de som hade skaff at 
kärnvapen före den 1 januari 1967, de länderna är USA, 
Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Avtalet 
förbjuder kärnvapenstater att förfl ytta kärnvapen till 
icke-kärnvapenstater och kräver att icke-kärnvapenstater 
inte tar emot kärnvapen eller övertar kontroll över kärn-
vapen. Den starkaste kärnvapenstaten inom Nato, USA, 
hävdar dock att utplaceringen av kärnvapen i Europa 
inte strider mot avtalet eft ersom kontrollen över vapnen 
inte överlämnas till värdlandet. De menar också att 
avtalet bör sluta gälla i krigstid. Dock fastställdes det år 
1985 att NPT gäller under alla förhållanden, även i krig.

VAR? USA, Frankrike och Storbritannien är de 
Natoländer som har egna kärnvapen. De stater där kärn-
vapen fi nns utplacerade genom så kallad nuclear sharing 
är Turkiet, Italien, Tyskland, Belgien och Nederländerna.

NÄR? I Natos strategiska doktrin anges att alliansen 
kan genomföra så kallad »första-användning«, alltså 
använda kärnvapen utan att först ha attackerats med 
kärnvapen av en annan stat. Kärnvapenländerna i Nato 
utesluter inte heller användningen av kärnvapen mot en 
motståndare som saknar kärnvapen.

VARFÖR? Kärnvapen anses ha en avskräckande 
eff ekt. Enligt den formulering som gavs för Natos kärn-
vapenpolicy i Lissabon år 2010 vill alliansen arbeta för 
en kärnvapenfri värld. Samtidigt säger man att så länge 
kärnvapen fi nns i världen kommer Nato att förbli en 
kärnvapenallians.

tema  nato och kärnvapentema  nato och kärnvapen
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DEN 27 OKTOBER HÄNDE NÅGOT STORT I FN. 

GENERALFÖRSAMLINGEN ANTOG RESOLUTION L.41, 

OCH PLÖTSLIGT ÄR VÄRLDEN MYCKET NÄRMRE ETT 

KÄRNVAPENFÖRBUD ÄN NÅGONSIN TIDIGARE. FRED & FRIHET 

HAR PRATAT MED BEATRICE FIHN, INTERNATIONELL CHEF 

PÅ ICAN, SOM FÖRKLARAR VAD SOM ÄR PÅ GÅNG.

text åsa malmberg 
foto ican

Vad innebär den här resolutionen och vad är det som gör 
den så historisk?

– Genom att anta resolutionen har FN:s generalförsamling för 
första gången beslutat att starta förhandlingar om ett förbud mot 
kärnvapen. Det är något helt nytt. Tidigare har de här frågorna 
nämligen diskuterats i forum där kärnvapenstater har kunnat 
lägga in veto och blockera alla framsteg. Så det här är det första 
konkreta steget på vägen mot ett kärnvapenförbud.

De stater som motsatte sig resolutionen har hävdat att 
ett kärnvapenförbud skulle vara destruktivt och få farliga 
konsekvenser. Vad menar de med det?

– De för ett märkligt resonemang eftersom de i samma andetag 
säger två olika saker. De hävdar att ett kärnvapenförbud riskerar 
att underminera de avtal som redan finns, framför allt icke-sprid-
ningsavtalet. Samtidigt säger de att ett förbud är meningslöst och 
inte har någon effekt. Vi tror snarare att ett förbud kommer att 
göra det mycket svårare för de här staterna att behålla sina kärn-
vapen, och det är nog där skon klämmer. 

Vad kan vi förvänta oss av förhandlingarna som inleds  
nästa år? 

– Vi tror att det finns stora chanser att förhandlingarna leder 
till ett kärnvapenförbud, och vi kommer att jobba stenhårt för 
att det ska bli klart redan 2017. Flera kärnvapenstater kommer 
nog att vägra delta i förhandlingarna. Däremot kommer de inte 
kunna hindra ett kärnvapenförbud, eftersom det räcker med att en 
majoritet av FN:s medlemsstater röstar igenom förbudet i gener-
alförsamlingen för att det ska gälla.

Vilken effekt skulle ett kärnvapenförbud ha egentligen?
– Ett förbud skulle stigmatisera både tillverkning och innehav 

av kärnvapen. Det skulle helt enkelt visa att kärnvapen inte är 
acceptabla. Och sådana normer är otroligt viktiga – det kan jäm-
föras med avtal som förbjuder tortyr. Sedan får vi ju komma ihåg 
att ett kärnvapenförbud inte är samma sak som total nedrustning. 
Vägen till att eliminera kärnvapen helt och hållet är mycket längre 
än så. Men om vi ska komma någonstans så måste vi börja med att 
göra dem olagliga. —

Början på slutet för kärnvapen?

fakta 
 
RESOLUTION L.41
Resolutionen säger att det ska inledas 
förhandlingar i FN om ett juridiskt 
bindande internationellt avtal som 
förbjuder kärnvapen. Vad som ska 
ingå i avtalet kommer att bestämmas 
under förhandlingarna, som ska äga 
rum 27-31 mars och 15 juni-7 juli 2017. 
123 stater (däribland Sverige) röstade 
ja till resolutionen. 38 stater röstade nej 
medan 16 stater avstod. 

< Beatrice Fihn
internationell chef på ican

ican står för International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (internationella kampanjen för att 
avskaffa kärnvapen). Kampanjen samlar över 400 
organisationer runtom i världen, bland andra IKFF. 
I Sverige driver IKFF kampanjen tillsammans med 
Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

Den historiska resolutionen röstades 
igenom i FN den 27 oktober. >
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KRÖNIKA

Vi måste prata
Under året som gått har brott som handlar om våld och sexuella övergrepp inom 
det samiska samhället lyfts upp i media, framför allt i norsk media. Modiga 
människor har vågat stiga fram för att berätta om sina upplevelser av övergrepp. 
Givetvis är detta inget nytt fenomen i Sápmi – våld i nära relationer och sexuella 
övergrepp sker hos oss, liksom hos andra folk i världen. 

Jag är en av grundarna av Niejda, en nystartad feministisk förening för 
samiska kvinnor och icke-män i hela Sápmi. Vi arbetar nu med att etablera 
den värdegrund vi behöver för att kunna bygga en förening som speglar våra 
medlemmar, som bor utspridda i flera länder. Men redan från start fanns det en 
viktig fråga som vi kände att vi tydligt måste stå för. Vi menar att varje person 
behöver ta ställning mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer. Så även vi 
som förening. Det här är något vi vill att alla organisationer i Sápmi ska göra. 

Vi samer är en minoritet i storsamhället och det är naturligt att vilja beskydda 
folket, lokalsamhället och den egna familjen. Detta gör det svårare att anmäla 
förövare – de som anmäler måste helt enkelt ha ett stort mod. 

När dessa berättelser kommer fram i ljuset är det viktigt att vi vågar se dem. 
Sexuella övergrepp leder ofta till att offret känner skam och riskerar att bli 
utfryst. Det är då viktigt att förflytta skammen till förövarna.

Forskning visar att det är särskilt svårt att våga berätta om övergrepp som sker 
i hemmet, i slutna miljöer eller i miljöer där alla känner alla. Vi behöver hitta ett 
sätt genom vilket vi kan hantera dessa frågor i det samiska samhället så att vi kan 
säkra att offren får allt stöd de behöver. Vad händer exempelvis när någon i ens 
närhet blir utsatt eller hur hanterar en om det är någon bekant som är förövaren? 

Som samhälle behöver vi rusta oss för att ta emot dessa berättelser om 
övergrepp, framför allt för att säkra att framtiden blir annorlunda. Och vi måste 
prata. Vi måste ta de här samtalen vid köksbordet idag. —
 

Denna text bygger på ett öppet brev som Niejda skrev vid årsmötet 2016 och som skickades 
till ett stort antal organisationer, institutioner, skolor och företag verksamma i Sápmi, samt 
sametingsledamöter i Norge, Sverige och Finland. Brevet går att läsa på chicksinsapmi.com.

»Vi samer är en minoritet i storsamhället 
och det är naturligt att vilja beskydda folket, 

lokalsamhället och den egna familjen.«

ylva maria pavval 

är styrelseledamot 
i Niejda. Hon hör 
till Tuorpon sameby 
och är boende i 
Jokkmokks kommun. 

7

om niejda

 
Niejda är en feministisk 
förening för samiska 
kvinnor och icke-män 
i hela Sápmi. Niejda 
når du via facebook 
(  Niejda), hemsidan 
chicksinsapmi.com 
eller via mail  
niejda@biegga.com.

Ordet niejda är 
lulesamiska och 
betyder tjejer. 



8

fred och frihet #4 2016

COLOMBIAS PRESIDENT TILLDELAS  
NOBELS FREDSPRIS  

Nobels fredspris 2016 gick till Colombias president Juan Manuel Santos för 
hans arbete med den colombianska fredsprocessen. Detta efter år av arbete för 
att uppnå ett fredsavtal mellan regeringen och FARC. Nobelkommittén uttryck-
te att priset ska ses som ett uppmärksammande av och stöd till hela det colom-
bianska folket och krigets offer, men trots detta omnämndes inte kvinnorätts- 
aktivisternas arbete. Istället bekräftar valet av Santos den traditionella bilden av 
vilka som är huvudaktörer i en fredsprocess – männen med vapen. 

I folkomröstningen om fredsavtalet den 2 oktober fick nej-sidan majoritet. 
Båda parter gick då snabbt ut och lovade nya samtal i syfte att få slut på det över 
50 år långa inbördeskriget. Den 12 november tillkännagavs att de arbetat fram 
ett nytt avtal som nu har godkänts av kongressen. IKFF Colombia (LIMPAL) 
har arbetat hårt för att fredsavtalet ska innehålla ett genusperspektiv och de 
stödjer det nya avtalet.

fn 

 
SVERIGE TAR PLATS I 
SÄKERHETSRÅDET

 
Den 1 januari 2017 intar Sverige sin plats 
i FN:s säkerhetsråd. IKFF har sedan FN:s 
grundande arbetat med att bevaka och 
påverka multilaterala processer för fred, 
nedrustning och kvinnors rättigheter. Att 
Sverige tar plats i säkerhetsrådet innebär 
en möjlighet att göra skillnad, förutsatt att 
en konsekvent feministisk politik drivs. De 
feministiska frågorna behöver genomsyra 
hela säkerhetsrådets arbete. IKFF kommer 
löpande att ta fram rekommendationer 
för Sveriges tid i säkerhetsrådet och följa 
arbetet nära.

aktuellt text johanna svensson

svensk vapenexport 

 
SAAB INVOLVERADE I NYA VAPENAFFÄRER

I oktober var statsminister Stefan Löfven på ett officiellt besök i Saudiarabien. 
Besöket fick stor medial uppmärksamhet och kritiserades från flera 
håll. Kritiken kretsade främst kring att Marcus Wallenberg, ordförande i 
försvarskoncernen Saab, följde med på resan eftersom det skapar frågor om nya 
vapenaffärer med Saudiarabien.

Saudiarabien bombar Jemen och har av människorättsorganisationer ankla-
gats för krigsbrott i form av attacker mot civila. Det finns uppgifter om att det 
Saabtillverkade radarsystemet Erieye, som alltså sålts till Saudiarabien från 
Sverige, kan ha använts för att identifiera mål i Jemen. Detta innebär oacceptabla 
konsekvenser och risker kopplade till svensk vapenexport.

Också i en svensk handelsdelegation som nyligen besökte Filippinerna fanns 
Saab bland de medföljande företagen. Saab hoppas kunna sälja JAS-plan till Fil-
ippinerna, samtidigt som Filippinernas nya president Rodrigo Duterte anklagas 
för grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

ikff colombia 8 mars demonstration.

nobels fredspris

 
 
 

GULFEN: EN FRAMTIDA 
KRUTDURK

av Bitte Hammargren 
 
På några årtionden har gulfstaterna 
förvandlats till mäktiga energiprodu-
center som hela världsekonomin är 
beroende av. Här skriver Bitte Ham-
margren, frilansjournalist och mel-
lanösternanalytiker, om situationen 
på Arabiska halvön. Hon skildrar 
ett område rikt på både energi och 
religion, men fattigt på frihet, där 
det hypermoderna lever sida vid sida 
med medeltida traditioner. Hammar-
gren analyserar den politiska utveck-
lingen, något som kan leda till att 
Gulfen blir en framtida krutdurk.

boktipset
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För några år sedan kom antologin 
Environmental Histories of the Cold War 
(Cambridge University Press). Genom att 
bland annat ta avstamp i kapprustningen 
under det kalla kriget kombinerar boken 
de två vetenskapsgrenarna miljöhistoria 
och militärhistoria. En koppling som är 
förvånansvärt åsidosatt i den offentliga 
debatten. Krig är som bekant inte bara 
förödande för människor utan efterlämnar 
också en stor påverkan på miljön. Det 
kan till exempel röra sig om sädesfält 
som förgiftas av blyammunition, djur 
som har tagit skada eller vattendrag som 
har förgiftats. Alla dessa effekter blir av 
förklarliga skäl sekundära under pågående 
krig men har en långvarig och negativ 
effekt för de samhällen som sedan ska 
byggas upp igen. 

Det finns också gott om exempel som 
inte bara utspelar sig historiskt, utan 
som äger rum i nutid. Ett exempel är 
den svenska försvarsmaktens övningar i 
Vättern, som flera av IKFF:s lokalkretsar 
engagerar sig emot. I rapporten »Med 
naturen som måltavla« som Naturskydds-
föreningen släppte 2012 belyses hur 
militärens övningar på olika sätt påverkar 
miljön. Exempelvis hamnar stora mängder 
bly och koppar på sjöbotten, något som 
förväntas påverka miljön under flera 
decennier framöver.

Rapporten ifrågasätter bland annat 
Försvarsmaktens rätt att i övningsverk-
samhet sprida stora mängder miljögifter 
i vattentäkter och förstöra värdefulla 
naturområden. Den tar också upp hur 

utmanande det är att granska Försvars-
maktens verksamheter då redovisningen 
delas upp i olika delområden, vilket gör 
det svårt att bilda sig en uppfattning om 
den totala miljöpåverkan. Tänk också på 
att det här endast berör ett isolerat, relativt 
litet område i Sverige. Hur är det inte då 
i övriga världen? Det är med andra ord 
viktigt att komma ihåg att det inte bara är 
krig som har stora effekter på miljön, utan 
militarisering generellt, där de militära 
övningar som ständigt pågår i Sverige och 
runtom i världen är talande exempel. 

Rapporten ifrågasätter också varför 
Försvarsmakten inte omfattas av riksda-
gens 16 nationella miljökvalitetsmål, som 
antogs 1999 och ska vara uppnådda till 
år 2020. Mål som handlar om allt från 
luftkvalitet till bevarande av biologisk 
mångfald. Det visar sig dock att det skett 
viss utveckling på området eftersom 
regeringen har gett Försvarsmakten i 
uppgift att bidra till arbetet. För att göra 
det har Försvarsmakten tidigare i år satt 
upp tre egna miljömål som också ska 
vara uppnådda 2020. De tre målen gäller 
effektiv energiförbrukning, minskad 
andel osorterat avfall och miljöhänsyn vid 
övningar och insatser. 

Men trots goda initiativ är det viktigt 
att inte glömma att miljöförstörelse inte 
enbart är en sidoeffekt av krig och militära 
övningar, utan en central del som behöver 
lyftas fram mer i det offentliga samtalet. —

Krigets effekter 
på miljön 

Vilka är dina främsta uppgifter på 
Reaching Critical Will?

Mitt arbete har tre centrala delar: 
att samordna det civila samhällets 
involvering i FN:s frågor kring 
nedrustning, rapportering och analys av 
internationella möten om nedrustning 
samt att bedriva forskning och 
opinionsbildning kring nedrustning och 
avmilitarisering.

Hur är det att jobba som feminist i en 
FN-kontext?

Det är väldigt spännande eftersom jag 
får en mycket större bild av de normer 
som påverkar politiken kring vapen, krig 
och våld. FN erbjuder en intressant plats 
att bedriva detta arbete eftersom det 
finns så många perspektiv och intressen 
som ska beaktas. IKFF utmanar idéer 
och åsikter kring nedrustning och genus 
som har funnits länge.

Vilka mål strävar du efter att uppfylla 
den kommande tiden?

Under 2017 kommer FN:s 
generalförsamling att förhandla fram ett 
avtal för att förbjuda kärnvapen – något 
som kommer vara ett stort fokus för 
oss nästa år. Vi arbetar också med att 
bygga en internationell koalition inom 
civilsamhället för att förhindra humanitär 
skada från beväpnade drönare. 

Ser du några hinder för nedrustning 
med tanke på dagens politiska 
situation?

Jag tror att vi riskerar att förlora hoppet 
och överväldigas av återkomsten av 
fascism och ständigt ökande våld. Men 
vi är också mer sammankopplade över 
gränser än någonsin tidigare. Vi måste 
därför agera tillsammans för att motverka 
en utveckling som skadar oss alla. 

Ray Acheson,
chef för IKFF:s internationella 
nedrustningsprogram  
Reaching Critical Will.

HALLÅ DÄR...

KÄRNVAPEN OCH ANNAN KRIGSMATERIEL ÄR INTE BARA LIVSFARLIGT 

FÖR MÄNNISKOR – DET HOTAR ÄVEN MILJÖN. DET ÄR NÅGOT SOM 

DET FINNS BÅDE SAMTIDA OCH HISTORISKA EXEMPEL PÅ. 

 

text yasemin celebi
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Cynthia Enloe har haft bättre månader. För en vecka sedan hade 
hon fyrtio personer på fest hemma i sin bostad i Boston. Cham-
pagnen låg på kylning. Innan natten blev till dag var det tänkt 
att hon och gästerna skulle skåla. Fira att de äntligen nått i mål 
och att en kvinna för första gången någonsin blivit vald till USA:s 
president. 

Det blev som bekant ingen skål. 
– Jag är nog fortfarande lite i chock. Vi hade kämpat för det där 

i flera år. Vi var säkra på att det skulle gå vägen, säger Cynthia 
Enloe.

Nu har en vecka passerat och den 78-åriga statsvetarprofessorn 
promenerar runt bland mässmontrarna på Mänskliga Rättighets-
dagarna i Malmö. I de här sammanhangen är hon något av en 
kändis. Alla som någon gång läst en universitetskurs i interna-
tionella relationer eller statsvetenskap har sannolikt läst någon 
av hennes böcker. Under decennier har Cynthia Enloe analyserat 
och skrivit om militarism och internationella relationer utifrån 
ett feministiskt perspektiv. Att hennes hemland just valt en man 
som under sin kampanj gjort sig känd som både sexist och rasist 

»Militarism gör oss 
ännu mer osäkra«

Det feministiska svaret på en allt oroligare 
omvärld kan aldrig vara ett medlemskap 
i Nato. Det menar statsvetarprofessorn 
Cynthia Enloe som i november gästade 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. 
 
text annika skogar 
foto frida ekerlund

CYNTHIA ENLOE 

professor i statsvetenskap vid clark university  
i massachusetts usa och hedersdoktor 
vid lunds universitet.

Cynthia Enloe har forskat kring militarism ur ett 
feministiskt perspektiv sedan 1960-talet.
Hennes bok »Bananas, Beaches and Bases. 
Making Sense of Feminist International Politics« 
från 2000 har blivit en modern feministisk klassiker.
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har inte fått henne att tappa orken, trots att 
festen kom av sig. 

– Jag vill aldrig bli cynisk, och jag skulle 
absolut inte vilja kalla mig deprimerad, 
men jag är orolig. Absolut. Det finns en 
risk att allt går åt fel håll nu med den 
starka återkomsten av tron på militarism 
bland den politiska eliten i till exempel 
USA och Frankrike, och för all del även i 
Sverige. 

militarism är ett begrepp som ständigt 
återkommer när Cynthia Enloe analyserar 
världen. Det är ett fenomen som hon själv 
förklarar som ett antal vardagstankar som 
tillsammans gör oss mottagliga för idéer 
som att våld är ett bra sätt att lösa problem 
och att det är naturligt att ha fiender. 

– Det militaristiska tänkandet får oss att 
tro att det bästa sättet att möta osäkerhet 
och aggressivitet är att gå ännu längre ner 
på den militaristiska vägen och tolka alla 
hot som direkta hot mot dig själv. Vad vi 
missar i den här analysen är att mer milita-
rism bara gör oss ännu mer osäkra.

Enligt Cynthia Enloe är det också 
anledningen till att det aldrig kan vara 
feministiskt att möta en växande oro för 
Rysslands president Vladimir Putin genom 
att förespråka ett medlemskap i Nato – en 
fråga som blivit allt mer aktuell i Sverige 
under 2016.

– Det kan kännas väldigt förståndigt och 
tryggt att förespråka ett Natomedlemskap 
i tider som dessa eftersom Nato själva 
framställer sig som svaret på hur man 
upprätthåller världsfred. Men det är viktigt 
att komma ihåg att militarismen kan klä 

sig i många olika kostymer – till och med 
som förespråkare för jämställdhet, miljö 
och fred.

Att ansluta sig till det som Cynthia 
Enloe kallar för »världens enskilt mest 
militariserade organisation« skulle 
enligt henne också innebära minskade 
möjligheter för kvinnor att få inlyftande i 
samhället. 

– Om du skulle göra en poster där 
du klistrar upp de mest inflytelserika 
personerna i Nato kan jag med ganska 
god säkerhet gissa att 95 procent av dem 
är vita män. Vad skulle det innebära för 
kvinnor? Det är viktigt att komma ihåg att 
det här inte är en demokratisk organisa-
tion – det är en mellanstatlig – vilket inte 
garanterar något folkligt inflytande. Nato 
är inte heller en transparent organisation 
utan mycket är belagt med sekretess, och 
är det något vi vet med säkerhet så är det 
att sekretess alltid inverkar negativt på 
demokrati.

vad cynthia enloe försöker komma åt 
är alltså att ett medlemskap i Nato innebär 
mindre demokrati och mer militarism i 
form av maskulina normer, något som tar 
oss till ett samhälle som blir mindre jäm-
ställt och mer osäkert för kvinnor.

några av cynthia enloes böcker i urval 

the curious feminist (2004) – i 
den här boken undersöker Enloe 
hur globalisering och internationell 
politik spelar in på kvinnors 
vardagsliv. Genom att exempelvis 
beskriva livet för kvinnor i asiatiska 
sneakersfabriker tar hon ner den 
ofta mycket abstrakta diskussionen 
om vad en globaliserad ekonomi 
innebär. 

globalization and militarism  
(ny uppdaterad utgåva 2016)  
– en grundbok i hur militarism och 
maskulina normer hänger ihop. I 
boken visar Enloe hur militarism är 
närvarande i alla samhällen, inte 
bara i de som befinner sig i konflikt. 
I boken får vi också svaret på varför 
militärkamouflage har blivit mode. 

seriously! (2013) – i den här boken 
undersöker Enloe bland annat 
vad som egentligen hände under 
finanskrisen 2008 genom att fråga 
vem som togs på allvar och vem 
som utsågs till expert. 

– Jag tror att många kvinnor kan hålla 
med mig om att jämställdhet leder till 
säkerhet. Det handlar om till exempel 
rätten till barnomsorg, reproduktiva 
rättigheter, anställningstrygghet. Vi måste 
komma ihåg att det finns en länk mellan 
den personliga säkerheten och utrikes- 
och säkerhetspolitiken.

Men att avfärda människors oro för 
exempelvis Ryssland tror Cynthia Enloe 
är det sämsta en fredsaktivist kan göra just 
nu. Istället måste alla grupper i samhället 
börja prata med varandra. 

– Att bara ställa frågan vad vi ska göra 
med människors oro är en bra start. Börja 
inte med förslagen om att möta oron med 
mer pengar i försvarsbudgeten eller ett 
medlemskap i Nato, börja istället med en 
medborgardialog där människor får dis-
kutera frågor som vad de är mest oroliga 
över och vad det är som får dem att känna 
sig trygga. Till exempel: tycker svenskarna 
– och då menar jag alla svenskar obero-
ende kön och etnicitet – att de blev 
tryggare av att Sverige skickade soldater 
till Natos trupper i Afghanistan? Har det 
varit ett positivt steg mot mer demokrati 
och tillit i samhället? Jag tror att det är tillit 
som bygger trygghet i ett samhälle.

Och det allra viktigaste är enligt Cynthia 
Enloe att feminister och fredsaktivister tar 
sig själva på allvar.

– Feminister är inte »bara« idealister. 
Faktum är att feminister är de mest realis-
tiska människorna som finns – de vågar ju 
se hur verkligheten ser ut på riktigt. —

»Att bara ställa 
frågan vad vi ska 

göra med människors 
oro är en bra start.«
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nationellt samrådsmöte. Representanter från alla lokala kretsar samt förbundsstyrelse, kansli och 
enskilda medlemmar var på plats.  foto ikff

umeå nationellt samrådsmöte
Den 12-13 november höll vi nationellt samrådsmöte i Umeå. Representanter 
från alla lokala kretsar samt förbundsstyrelse, kansli och enskilda medlemmar 
var på plats. Under mötet diskuterade vi en rad olika frågor; Nato, kärnvapen, 
medlemskap och organisering, lokal verksamhet och aktiviteter samt 
uppdateringar från kretsar, styrelsen och kansliet.  

Anna-Brita Hägglöf, tidigare ordförande IKFF Umeå, hälsade oss välkomna med 
att citera Sara Lidman: »Man måste leva medan man håller på«. Under dagen 
fick vi även chansen att se Lev! – ett 170 meter långt glaskonstverk i gång- 
och cykeltunneln vid Umeås centralstation, informellt kallad »Sara Lidmans 
tankegång«. Verket skapades av konstnärsduon FA+ (Ingrid Falk och Gustavo 
Aguerre) och invigdes 2012.

På kvällen den 11 november anordnade vi ett evenemang i samarbete med 
Kvinnohistoriskt museum och Folkets bio. Vi visade dokumentären »Pray the 
devil back to hell« om kvinnofredsrörelsen i Liberia och höll sedan i ett samtal 
om feministisk organisering, fred, motstånd och kamp med Emma Swanström, 
utbildare på Make Equal, och Monica Burman, universitetslektor vid Umeå 
universitet, docent i straffrätt. Kvällen avslutades med Spoken Word med  
Linn-Ketty Persson som blev utsedd till Umeås bästa poet 2016. Om ni är i Umeå, 
missa inte Kvinnohistoriskt museum! 

Det blev givande och spännande dagar. Tack alla deltagare och ett stort tack till 
Umeåkretsen för att vi fick komma och besöka er och er vackra stad! 

MOTALA STUDIECIRKEL 
OCH MINNESDAG 
Motalakretsen anordnar en 
studiecirkel om Nato med början i 
januari och förbereder två motioner 
till den nationella kongressen 2017. 
Förintelsens minnesdag är en 
dag som uppmärksammas stort i 
Motala, IKFF kommer att delta.

GÖTEBORG ÅRSMÖTE
26 februari 13:00-17:00, Viktoriahuset.

STUDIECIRKEL
Under våren kommer en studiecirkel att 
hållas om Manifestet samt seminarium 
om Kvinnor och krig och resolution 
1325.

STOCKHOLM ÅRSMÖTE
15 februari 17:00

Stockholmskretsen håller årsmöte. 
Efter mötet berättar ordförande 
Pirjo Talvitie om sin pilgrimsvandring 
till Santiago de Compostela.

Mer om lokala evenemang på www.ikff.se

JÖNKÖPING ÅRSMÖTE
20 februari 19:00,  
Jönköpings folkhögskola, Gjuterigatan 7.

VÄXJÖ DELTAGANDE I 
VÄXJÖ KULTURNATT
28 januari. 

Vi träffas på Stadsbiblioteket under 
temat Love and Peace.

UPPSALA ORGANISERA 
FÖR FRED
19 januari 17:30-20:00, Viktoriahuset.

Uppsalakretsen diskuterar strategier 
och idéer för framtiden. 

ÅRSMÖTE
18 mars 13:00-16:00

Årsmöte som föregås av seminarium.





BLI MEDLEM & PRENUMERERA
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 

får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan 3 ggr/år. 
Besök vår hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag. 

Nato och 
kärnvapen

»Det militaristiska tänkandet får oss att 
tro att det bästa sättet att möta osäkerhet 

och aggressivitet är att gå ännu längre 
ner på den militaristiska vägen och tolka 
alla hot som direkta hot mot dig själv. Vad 

vi missar i den här analysen är att mer 
militarism bara gör oss ännu mer osäkra.«

– cynthia enloe, professor i statsvetenskap


