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Att vara outtröttlig
är inte målet
Bakom det globala fredsarbetets framsteg finns aktivisterna som
vägrar ge upp. I det här numret får du möta några av dem.
Det är människorna som trots hot, motgångar och stundtals
stora risker fortsätter göra sina röster hörda, sätta press på makthavare och kräva sina rättigheter. Det är människorna som ser till att
målsättningar om kvinnors deltagande är mer än vackra ord på ett
papper och att löften om ungas inflytande inte bara är ett spel för
gallerierna.
För att göra det krävs smart organisering och smarta metoder.
Demonstrationer och protester i all ära, men Stellan Vinthagen,
professor i sociologi som intervjuas på sidan 15, menar att förändring
framför allt uppnås när en rörelse kan presentera tydliga alternativ till
de förhärskande lösningarna. Det krävs handling för att få bekväma
makthavare att anamma nya idéer.

»Det krävs handling för att få bekväma
makthavare att anamma nya idéer.«
Någon som redan vet allt om detta är Sylvie Ndongmo, som leder
arbetet i IKFF Kamerun (sidan 16). De omvandlade FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet till en konkret att-göra-lista för landets
regering. IKFF Kamerun inser också värdet i att anpassa sina metoder
efter de rådande förhållandena, till exempel genom att skapa bra
relationer med lokala byäldstar för att kunna organisera kvinnor på
landsbygden.
Smart organisering och smarta metoder skapar förändring. Det är
extra viktigt att komma ihåg idag, när vi ser att utrymmet för civilsamhället i världen faktiskt minskar i takt med att mötes-, yttrandeoch föreningsfriheten långsamt urholkas (läs mer om det på sidan
18). Ibland kan det verka som om motgångarna samlas på hög och
molnen tornar upp sig vid horisonten.
»Outtröttlig« är ett ord som ofta används för att beskriva personer med det glödande engagemang som många av dem som vi har
intervjuat i det här numret visar prov på. Men alla blir någon gång
modfällda, ibland rädda och inte så sällan fruktansvärt trötta. Det
handlar inte om att vara outtröttlig. Det handlar om att inte ge upp.
Och – framför allt – om att hålla ihop när det bär emot.

åsa malmberg
redaktör för det här numret

Denna publikation är framtagen med stöd från Sida genom Forum Syd.
Sida och Forum Syd har ej deltagit i produktionen och innehållet är utgivarens.
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Kvinnor
visar vägen
mot fred
text marie sjöberg

foto
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I över 50 år har Colombia härjats av en
långdragen konflikt. Förra året nådde
regeringen och Farc-gerillan äntligen
fram till ett fredsavtal. Nu arbetar IKFF
Colombia för att freden ska hålla och
inkludera kvinnors röster. I mars besökte
IKFF:s internationella handläggare
Marie Sjöberg systersektionen
och möttes av målmedvetenhet,
tålamod och strategitänk.
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Rosa Emilia Salamanca, ledare av Corporación de Investigación y Acción Social y Económia (CIASE), som spelade en viktig roll för att få in
kvinnorättsaktivisters röster i fredssamtalen på Kuba, samtalar med Katherine Ronderos under ett forum i Bogotá, Colombia.

Efter en taxiresa genom Bogotá en
regnig onsdagsmorgon i mars kliver
jag av på calle 44. Bakom dörren med
den stora fredsmålningen bjuder
Katherine Ronderos, ordförande och
verksamhetsledare för IKFF Colombia,
på te och pratar struktur och finansiering,
ritar organisationskartor och beskriver
sammanhangen. Men framförallt berättar
hon varmt och engagerat om det praktiska
arbetet.
IKFF COLOMBIA
– KUNSKAP, FÖRSONING
OCH KVINNORS RÖSTER

Den här morgonen på kontoret berättar
Katherine om hur de utbildar kvinnor i
FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, som ska ge dem kunskap och verktyg
för att bli aktiva samhällsmedborgare
och aktörer för fred. Hon berättar att det
på grund av patriarkala strukturer och
machokulturen finns osynliga hinder för
kvinnor att tillgå sina rättigheter och att
IKFF Colombia därför arbetar med utbild-

ning och övningar som stärker kvinnor
och ökar deras självförtroende och förmåga att prata inför folk.
Jag får även höra om den viktiga
försoningsdialogen, där IKFF Colombia
med välutvecklade metoder skapar trygga
mötesplatser för offer, ex-kombattanter
och andra kvinnor att mötas och hitta en
väg framåt.
– Vi pratar om 50-60 år av konflikt.
Människor känner stor förbittring. Vi
måste arbeta med försoning och det kommer att ta åratal, säger Katherine.
Katherine Ronderos, denna starka,
ödmjuka, begåvade och målmedvetna
kvinna har arbetat för IKFF Colombia
sedan 2012. Hon har talets gåva och vet
vad hon pratar om. Det går inte att låta
bli att inspireras och fyllas av stolthet
över den feministiska fredsorganisation
vi båda är en del av. IKFF finns i över 30
länder i världen och mycket av arbetet
bedrivs lokalt, inom skilda kontexter och
med varierande utmaningar. Men vi delar
alla tron på att vi i vart och ett av dessa

»Det går inte att låta
bli att inspireras och
fyllas av stolthet över
den feministiska
fredsorganisation vi
båda är en del av.«
sammanhang behöver stärka kvinnors
deltagande och att det behövs en feministisk analys av synen på fred och säkerhet.
FREDSARBETE – MED LIVET
SOM INSATS

Mitt besök i Colombia sträcker sig över
en vecka och redan första dagen på plats i
landet tvingas jag fatta ett tufft beslut. Med
oroskänslor i magen och tankarna på mina
barn därhemma, väljer jag att inte följa
med på den till helgen inplanerade resan
till Vista Hermosa. Där ska IKFF Colombia hålla en workshop för 25 kvinnliga
ledare på temat »Att förebygga sexuellt
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»Det är svårt, det är mycket svårt.
Men det är den enda vägen framåt.
Vi måste lära oss att förlåta.«

katherine ronderos , ordförande och
verksamhetsledare för IKFF Colombia.

är med i
Red de Mujeres Desplazadas, ett nätverk för
tvångsförflyttade kvinnor.

martha patricia rodríguez rivera
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våld«. Området ligger cirka tio timmars
bilresa från Bogotá och är ett så kallat
DDR-område (Disarmament, Demobilization and Reintegration), där Farc-gerillans
avväpningsprocess inletts, vilket följts av
andra beväpnade gruppers ökade närvaro.
Mitt beslut att inte utsätta mig för
risken att åka till detta konfliktdrabbade
område, samtidigt som andra utsätter sig
för den, tydliggör på en och samma gång
privilegiet i att kunna tacka nej och det
stora i att vår systersektion vill, kan och
vågar. Där, på kontoret på calle 44, börjar
jag förstå de risker som än idag, trots
påskrivet fredsavtal, är förknippade med
arbetet för fred, mänskliga rättigheter och
en feministisk agenda.
Vad jag däremot tackar ja till är
möjligheten att följa med på resan genom
bergen ner till Villavicencio, en stad i
låglandet fyra timmar från Bogotá, där
IKFF Colombia har ett av sina lokalkontor. I Villavicencio träffar jag Katherines
medarbetare – en advokat och en psykolog
– som bland annat arbetar med att ge stöd
och rådgivning åt kvinnor som fallit offer
för konfliktrelaterat och sexuellt våld.
Men det som nästan berör mig mest
under min vistelse är mötet med Elisabeth, Graciela och Martha, tre av alla de
kvinnor som IKFF Colombia arbetar med.
De är en del av nätverket Red de Mujeres
Desplazadas, ett nätverk för tvångsförflyttade kvinnor, och har egna erfarenheter
av våld, hot och av att ha fått lämna sina
hem till följd av konflikten. De är också
alla engagerade i försoningsarbetet, driver
politiskt påverkansarbete, nätverkar, syns
och hörs. Jag samtalar med dem, får höra
delar av deras livsöden och inspireras av
deras engagemang och systerskap.
Martha Patricia Rodríguez Rivera har
exempelvis tvingats lämna sitt hem två
gånger under konflikten och hennes man,
tillika far till hennes två söner, mördades
av paramilitären. Martha engagerar sig

nu i flera nätverk för att stödja, stärka
och utbilda andra kvinnor med liknande
erfarenheter. Hon gör det för att de ska ha
kunskap om sina rättigheter, lära sig att
kräva dem och få politiker och myndigheter att lyssna. Hon samlar kraft ur
sina egna erfarenheter och berättar att det
som ger henne glädje är de små framstegen i vardagen, i arbetet med kvinnorna
hon möter.
– Det är svårt, det är mycket svårt. Men
det är den enda vägen framåt. Vi måste
lära oss att förlåta, säger Martha om försoningsdialogen.
PATRIARKALA STRUKTURER – OCH
FEMINISTISK BESLUTSAMHET

Oroligheterna i landet syns inte på gatorna
i Bogotá. De märks inte på vägarna genom
bergen till Villavicencio. Men de känns inombords. Och de hörs i berättelserna som
kvinnorna delar. Mellan skratt, beslutsamhet och allvar. Dessa beskrivningar av hot,
våld och utsatthet för kvinnorättsaktivister. Ändå, när jag sitter på planet hem
till Sverige, är min bestående känsla från
resan kraften, hoppfullheten och den
feministiska kompassen hos de kvinnor
jag mött.
– Kvinnorörelsen i Colombia är väldigt
stark. Vi har en röst och det är viktigt. Vi
har bra lagstiftning när det kommer till
kvinnors rättigheter, till exempel lagar
kring våld mot kvinnor, sexuellt våld i
väpnad konflikt, politiskt deltagande och
så vidare. Problemet ligger i implementeringen av dessa lagar, säger Katherine
Ronderos.
Fredsavtalet är påskrivet. Nu återstår det
stora arbetet med implementeringen av
freden. Vilken tur att IKFF Colombia är på
plats och visar vägen! —
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fakta

Samarbetet mellan den
svenska och den colombianska
sektionen har under de senaste
fem åren vuxit fram till ett
nära partnerskap. I dagsläget
förmedlar IKFF Sverige Forum
Syd-bidrag till IKFF Colombia.
Bidragen finansierar delar av
deras arbete med kvinnor, fred
och säkerhet.

Ordförande Katherine Ronderos går in på IKFF
Colombias kontor på calle 44 i Bogotá.>
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Svensk vapenexport
till bräcklig fred
i Colombia
Den 24 november 2016 skrev
Colombias regering och
gerillagruppen Farc under
ett historiskt fredsavtal. Men
än är freden inte vunnen.
text

foto

Maud Leindahl

gabriella irsten
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2012 tillkännagavs fredsförhandlingarna
mellan den colombianska regeringen och
Farc-gerillan. Efter påtryckningar skapades fem olika konsultationsprocesser för
att inkludera civilsamhällets rekommendationer till de officiella förhandlingarna på
Kuba. Trots att kvinnorättsaktivister deltog
under konsultationerna, nedprioriterades
kvinnors rättigheter ständigt. Det ledde till
att en grupp om nio kvinnoorganisationer,
däribland IKFF Colombia, startade sin
egen process. 500 kvinnorättsaktivister
från hela landet samlades och skapade
en plattform för att aktivt bidra till att ett
genusperspektiv skulle inkluderas i avtalet.
Civilsamhället har spelat en central
roll, inte minst i att skapa stöd för
fredsprocessen. Det finns dock ett stort
motstånd mot fredsavtalet och under
förhandlingarna verkade konservativa
krafter för att urvattna skrivningarna just
vad gäller genus.
Det färdiga fredsavtalet skrevs på
i november 2016 och har, med vissa
försvagningar, ett genomgående genusperspektiv. Nu kämpar kvinnoorganisationerna för att garantera att kvinnors
rättigheter inte glöms bort när orden
på pappret ska översättas i handling.
Sverige har under fredsprocessen varit en
stödjande aktör, med ett särskilt fokus på
kvinnors deltagande. Men trots det mycket
bräckliga stadium som processen nu befinner sig i, skrev Sveriges regering i mars
2017 under ett militärt samförståndsavtal
med Colombia. Ett avtal som banar väg för
Saabs planerade försäljning av stridsflyg-

planet Jas Gripen till landet.
– Jag är chockad och förvånad över
dessa nyheter. Det är svårt att tro att
samma regering som har engagerat sig för
fred och drivit en feministisk politik, och
som stöder avtalet både ekonomiskt och
politiskt, är samma regering som nu främjar försäljningen av vapen till Colombia,
säger Katherine Ronderos, ordförande för
IKFF Colombia.
Ett fredsavtal är ett första steg på den
långa vägen till fred. Det finns fortsatt
stora utmaningar. I takt med att Farc
påbörjade sin avväpning inledde paramilitära grupper en offensiv för att överta
kontrollen över tidigare Farc-kontrollerade
områden. Efter att fredsavtalet undertecknades har det till och med skett en ökning
av våld riktat mot lokala ledare för bland
annat kvinnors, småbrukares och urfolks
rättigheter. Vidare har även den nationella
militären gjort sig skyldig till kränkningar
av de mänskliga rättigheterna under
konflikten.
– Att investera i militära medel gör bara
att vi hamnar i samma onda cirklar som
har lett till att konflikten har förlängts. Då
vi nu står inför möjligheten till fred, vill vi
att Sverige ska vara en allierad istället för
att främja vapenhandeln, säger Katherine.
2018 går Colombia till val. Med aktiva
paramilitära grupper och en opposition
som är emot fredsavtalet kommer det att
bli en stor utmaning för freden. —
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BOKUTDRAG »ELDSJÄLAR I FREDENS TJÄNST« AV SIGNE HÖJER 1986

Matilda Widegren
– äventyrslysten pedagog
matilda widegren

1863-1938
Lärare och fredsaktivist
Deltog i mötet i
Haag 1915, där
IKFF grundades
IKFF Sveriges första
ordförande 1919-1934
Reproduktion:
KvinnSam, Göteborgs
universitetsbibliotek

En av hennes resor var äventyrlig nog. IKFF, där hon var ordförande i många år, hade haft
kongress i Washington 1924, och amerikanska sektionen ville dra nytta av de utländska
delegaterna genom att i en förhyrd järnvägsvagn, »Pax Special«, forsla dem till Chicago
där en sommarskola skulle hållas. Man tänkte stanna vid vissa större orter där delegaterna
skulle medverka vid olika möten. Men Amerika var då inte helhjärtat för fred. Tåget blev
utsatt för attacker och många av deltagarna för förödmjukelser, löje, ja fysisk fara.
Grupper från »The Daughters of the American Revolution«, liksom från »The American
Legion«, anklagade resenärerna för underjordisk verksamhet och spionage och störde
mötena. I Detroit, berättade Matilda, räddades situationen av arbetarna från General
Motors fackförbund, som ställde upp med långa rader av bilar klädda med fredsaffischer.
Men en del tidningar skrev att kvinnornas järnvägsvagn borde bringas att spåra ur och
kvinnorna »tjäras och fjädras«.

»Kan vi inte säga att hela mänskligheten i stort är ett offer för sådana tvångstankar som
att ont måste mötas med ont, våld bekämpas med våld? Också de kristna är bundna till
denna föreställning, som reser individ mot individ, klass mot klass, nation mot nation,
ras mot ras, och får sina hemskaste uttryck i kriget och den blodiga revolutionen«.
Ur en morgonbön som Matilda Widegren höll vid »Skolornas fredsdag« 1925
på Kungliga Högre Lärarinneseminariet och som Signe Höjer citerar i boken.

En av hennes vänner mötte henne en dag i en tung trappa och frågade om hon orkade upp.
»Jo«, sade Matilda, »när det känns knogigt läser jag för mig själv en eller annan kär dikt i
takt med trappstegen, och innan jag vet ordet av är jag uppe.«
Hon dog av utmattning 1938. —
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Fokus på en växande organisation
vid afrikanskt regionalt möte
I BÖRJAN AV MAJ SAMLADES IKFF:ARE
FRÅN DEN AFRIKANSKA KONTINENTEN
FÖR ATT HÅLLA ETT REGIONALT MÖTE I
STOCKHOLM. MÖTET GAV DELTAGARNA
MÖJLIGHET ATT DISKUTERA STRATEGISK
OCH ORGANISATORISK UTVECKLING,
OLIKA SÄKERHETSFRÅGOR OCH ATT
DELA PERSONLIGA ERFARENHETER.

text ida arneson
foto maud leindahl
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Under 5-7 maj arrangerades ett regionalt
möte för IKFF:s afrikanska sektioner och
grupper i Stockholm. Att mötet hölls i
Stockholm beror på att deltagarna i början
av maj deltog i den årliga konferens om
fred och utveckling som anordnas av
Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI) och Utrikesdepartementet och där IKFF var en av partnerorganisationerna.
Det regionala mötet samlade IKFF-representanter från Burundi, Ghana, Zimbabwe, DR Kongo, Tchad, Sydafrika och
Kamerun.
– Syftet med mötet var att stärka det
regionala samarbetet i Afrika, utbyta
erfarenheter och diskutera hur samarbetet
kan fortsätta utvecklas framöver. IKFF har
vuxit väldigt snabbt i den här regionen
och det finns nu flera nya grupper som

arbetar för att antas som sektioner under
nästa internationella kongress, säger Marie
Sjöberg, internationell handläggare på
IKFF Sverige.
En av de nya grupperna representerades
av Micheline Muzaneza, IKFF Sydafrika.
– Jag blev inspirerad av IKFF:s arbete
vid organisationens 100-årsfirande i Haag
2015. Vi behöver IKFF i Sydafrika på
grund av det våld som kvinnor utsätts
för här, som är ett av de dokumenterat
högsta i världen. Efter att jag pratat med
Madeleine Rees (IKFF:s internationella
generalsekreterare, reds anm.) bestämde
jag mig för att starta IKFF i Sydafrika,
säger hon.
Den svenska sektionen har fått i
uppdrag av IKFF:s internationella
sekretariat att stötta den organisatoriska
utvecklingen och koordinera sektionerna
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med fokus på den afrikanska regionen och
Colombia.
– Utöver de projektsamarbeten vi har
sedan tidigare med några av sektionerna
kommer vi nu att ta en större roll i att
stötta de nya grupperna. Det är ett arbete
som är prioriterat i den internationella
strategiska planen för de kommande två
åren, säger Marie Sjöberg.
SÄKERHETSWORKSHOP

Under det regionala mötets andra dag
genomfördes en säkerhetsworkshop.
Dagen leddes av Monica Nordenwald,
HR- och säkerhetsrådgivare, och Gunnar
Björklund, instruktör och VD för Procamp
AB. De båda konsulterna har lång
erfarenhet av att arbeta i konflikt- och
postkonfliktområden, bland annat i flera
afrikanska länder.
– Vår egen erfarenhet gjorde att vi
kunde skapa scenarier och beskrivningar
som deltagarna kunde känna igen sig i.
Vi anpassade också kursen utifrån ett
genusperspektiv gällande vilka eventuella risker som kan uppstå, säger Monica
Nordenwald.
Riskanalys, självförsvar, första hjälpen
och digital säkerhet var ämnesområden
som stod på agendan. Workshopen
varvades med en föreläsning, samtal om
deltagarnas personliga erfarenheter och en
praktisk övning.

Edwick Madzimure, IKFF Zimbabwe.

– De verksamheter som deltagarna och
deras organisationer bedriver betyder att
de dagligen behöver hantera risker då de
arbetar i konflikt- eller postkonfliktmiljöer
där säkerhetsaspekter alltid behöver stå i
fokus, säger Monica Nordenwald.
En riskanalys blir då ett hjälpmedel för
att tydliggöra vilka risker som finns och
för att deltagarna ska kunna ta ställning
till vilka konsekvenser det kan få om de
utsätter sig för dessa.
– Att göra en analys kan också handla
om att vidta åtgärder för att osäkra situationer inte ska uppstå eller för att minska
deras konsekvenser ifall de blir verkliga.
På så sätt arbetar vi med att öka känslan av
att själv kunna påverka sin situation, vilket
alltid är stärkande för en individ. Det är
viktigt att förhålla sig till en identifierad
risk utifrån huruvida den kan åtgärdas,
undvikas eller accepteras, fortsätter hon.
Micheline Muzaneza från IKFF Sydafrika uppskattade säkerhetsworkshopen.
– Workshopen var exakt vad vi behövde!
Det som vi fick lära oss om självförsvar
och första hjälpen kommer jag att visa
min grupp. Jag lärde mig också att göra
en säkerhetsanalys. Jag inser nu att jag har
tagit en hel del risker i mitt arbete, men nu
kommer jag fortsättningsvis analysera min
omgivning innan jag utsätter mig för dem,
säger hon.

ORGANISATORISK UTVECKLING

Under mötets sista dag blickades det
istället mer inåt, och frågor som organisationsutveckling och planering inför IKFF:s
internationella kongress i Ghana 2018
stod i fokus. Även en föreläsning på temat
medling och skiljedom genomfördes av
Ayo Ayoola-Amale, advokat och certifierad medlare och skiljeman, som under
mötet representerade IKFF Ghana. Vidare
diskuterades det krympande utrymmet för
civilsamhället, så kallat »shrinking space«
(läs mer om det krympande utrymmet för
civilsamhället på s.18, reds anm.).
– Under mötet har vi fått lära oss att
hantera »shrinking space«, fått kunskap
om strategisk utveckling samt hur vi kan
organisera insamlingsaktiviteter. Säkerhetsworkshopen var mycket bra, och vi
kommer att lära våra medlemmar samma
saker som vi gått igenom här, säger Edwick
Madzimure, IKFF Zimbabwe. —

fakta

KFF Sverige bedriver sedan
ett antal år tillbaka projekt med
systersektionerna i Nigeria, Kamerun
och DR Kongo genom stöd från Folke
Bernadotteakademin. Arbetet går
ut på att både stötta sektionernas
kapacitet och att utveckla det regionala
samarbetet mellan länderna.

Sylvie Ndongmo (IKFF Kamerun), Annie Matundu Mbambi (IKFF DR Kongo)
och Ayo Ayoola-Amale (IKFF Ghana), representerade de officiella sektionerna
och delade med sig av sina erfarenheter att starta och driva IKFF.
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Hon vill få de
ungas röster
att höras
Amalkher Djibrine Souleymane är ordförande för
IKFF Tchad och brinner för ungas och kvinnors
rättigheter. Fred & Frihet mötte henne i ett samtal
om engagemang, lejon och att vilja vara äldre.
text åsa malmberg

Det är en av de första riktigt varma
dagarna i maj och hela Stockholm går runt
i shorts och solglasögon och njuter av det
överraskande sommarvädret. I ett soligt
kök vid Mälaren träffar Fred & Frihet
Amalkher Djibrine Souleymane från Tchad.
Hon fryser.
Amalkher är 27-åringen från
N’Djamena som redan hunnit starta flera
organisationer och initiativ, ta en masterexamen i projektledning och tilldelas
Mandela Washington Fellowship for
Young African Leaders, ett stipendium
som inrättades av USA:s tidigare president
Barack Obama och delas ut till särskilt
lovande unga afrikanska ledare.
Men trots vår tids aldrig sinande fascination för unga personer som åstadkommit mycket, är hennes ålder långt ifrån
något som hon stoltserar med.
– Jag önskar att jag kunde säga att jag
var äldre, men tyvärr går tiden inte fortare,
säger hon och suckar.
– Ofta skäms jag för att avslöja min
ålder. Ju yngre man är, desto mindre tar
folk en på allvar. Så är det bara. Folk har
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en tendens att likställa ålder med trovärdighet, men de har inget med varandra att
göra.
Amalkher är på besök i Stockholm
för att delta i en konferens om fred och
utveckling, och för att utbyta erfarenheter
med andra ordförande för afrikanska sektioner och grupper inom IKFF. När hon
pratar låter hon tydlig och målmedveten,
lägger emfas på orden och ställer retoriska
frågor för att understryka det hon säger.
2014 startade hon IKFF Tchad. Då hade
hon länge gått runt och varit övertygad om
att det inte skulle gå att få någon hållbar
fred eller utveckling om politiker bara reagerar på akuta kriser istället för att arbeta
långsiktigt. Hon ville hitta en organisation
som delade den uppfattningen, och ramlade snart över IKFF.
Att engagera sig i en kvinnorörelse var
också viktigt för henne. Det utbredda
våldet mot kvinnor i Tchad var något som
hon både hade hört många historier om
och sett med egna ögon.
– När jag gick ut skolan såg jag verkligen
världen i ett rosa skimmer. Allt var möjligt.

Så vände jag mig om och undrade: »Hur
kommer det sig att 90 % av alla kvinnor i
mitt land inte har det lika bra som jag?«
Det är på grund av våldet och kvinnors
brist på möjligheter. Det hindrar dem, och
då hindras vi alla.
Vad skulle du säga att feminism
betyder för dig?
Amalkher ler lite finurligt när frågan
dyker upp. Hon tittar ut genom fönstret
och tänker efter ett ögonblick innan hon
svarar.
– Det är ett politiskt ord, som inte säger
mig så mycket. Det viktiga är kvinnors
deltagande – i beslutsprocesser, i utvecklingsarbete och i fredsförhandlingar. Om
det är det man kallar för feminism så låt gå
för det. Och jag skulle säga att det är där
IKFF kommer in i bilden, för utan fred är
det inte möjligt.

som löper genom
Amalkhers liv är engagemanget för just
kvinnor och unga. Hon betonar att det är
två oupplösligt sammanlänkade frågor,

en röd tråd

tema fredsaktivister jorden runt

fakta

TCHAD
Huvudstad: N’Djamena
Officiella språk: arabiska, franska
Folkmängd: 13 miljoner
Tchad är en före detta fransk
koloni som blev självständig
1960. Landet har präglats av
inbördeskrig, korruption och
fattigdom och styrs sedan 1990
av presidenten Idriss Déby, som
vägrar släppa ifrån sig makten.

Amalkher Djibrine Souleymane grundade IKFF Tchad 2014 eftersom
hon hade tröttnat på politikernas kortsiktiga lösningar.

eftersom majoriteten av kvinnor i Tchad,
liksom i de många andra länder i världen
som har liknande demografi, faktiskt
också är unga.
Tillsammans med två vänner grundade
hon därför 2013 en organisation för att
stärka ungas inflytande i civilsamhället.
– Vi såg att det fanns många
organisationer där ungas deltagande mest
var en fin fasad. Unga bjöds in att delta
för formens skull, men hade inget riktigt
inflytande. Så vi ville helt enkelt jobba med
att samla de organisationer som redan
fanns och få dem att inse potentialen i
ungas engagemang.
Många unga känner sig nog ofta
modfällda och tänker att det inte går
att förändra något i världen. Känner
du igen dig i det?
– Ja, jag tror att många känner likadant,
över hela världen. Det är bara att säga
välkommen till klubben. Men då får man
komma ihåg att de personer som verkligen
har åstadkommit stora förändringar har
gjort det långsamt, steg för steg, utan att ge

upp. Och man måste samarbeta, för ensam
kommer man inte långt.
Amalkher att hennes motivation och engagemang kommer från hennes
barndom. Hon växte upp som näst yngst i
en syskonskara på nio barn. Pappans jobb
gjorde att familjen flyttade runt mellan
olika städer i Tchad, och det var framför
allt mamman som gav henne en omättlig
lust att läsa och lära sig saker.
– Jag vet att många säger samma sak,
men det är verkligen min mamma som
har gjort mig till den jag är idag. Hon gav
alltid plats åt oss flickor, och uppmuntrade
oss att gå i skolan och gå till biblioteket.
Eftersom våra bröder var äldre var de
skeptiska till att låta oss gå ut själva och så,
men varje dag kämpade mamma mot det.
När hon var i rummet vågade ingen säga
nej till en flicka.
Hon ser sig själv som lyckligt lottad,
men vägen dit hon är idag har ändå inte
varit helt problemfri.
– Jag har väl stött på hinder precis som
alla andra, men jag har uppfostrats till att

ta mig förbi de hindren. För att göra det
måste man förvänta sig de värsta tänkbara
motgångarna i det man gör.

själv tror

Är det en optimistisk inställning?
– Ja, det är det. Varför då? Jo, för att man
förbereder sig. Säg att man ska från punkt
A till punkt B. På vägen finns det lejon
och tigrar att ta sig förbi, stormar att ta sig
igenom och stora vattendrag att ta sig över.
Man måste kunna föreställa sig både de
bästa och de värsta tänkbara scenarierna,
säger hon bestämt.
Solen flödar in i rummet. Just den här
majeftermiddagen känns lejon och stormar ovanligt avlägsna.
– Då är man förberedd, och då finns det
ingenting man inte klarar av, säger hon
och ler. —
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Protestmarsch
f r e dmot
o cfascism
h f r i h och
e t #2–3
främlingsfientlighet
2017
i Madrid, 21 maj 2016.
foto adolfo lujan
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aktuellt

ikff

KONGRESSEN
Ett stort tack till alla engagerade medlemmar som deltog på IKFF:s nationella
kongress i Jönköping den 8-9 april. Vi
hade två dagar fyllda av diskussioner och
beslut om fredsfrågor och om hur vi bäst
utvecklar vår organisation. En ny styrelse
valdes och nya stadgar, en strategisk plan
och fyra uttalanden antogs. Med nya
krafter tar vi oss an de två kommande åren
med dess utmaningar.
antagna beslut :

>> Ny förbundsstyrelse för 2017-2019
>> Nya stadgar
>> Strategisk plan för 2017-2019
>> Uttalande om militariseringen av Vättern
>> Uttalande om militärövningen Aurora
>> Uttalande om militärt samarbete och
vapenexport till Colombia
>> Uttalande med anledning av attentatet i
Stockholm
Alla beslut och uttalanden finns att läsa på vår
hemsida: www.ikff.se

aktion

FREDSDOCKOR
En människa kan inte göra allt, men
alla kan göra något. En uppmaning
till alla kreativa krafter: Samlas och
diskutera! Sy, virka, sticka dockor cirka
20-30 cm höga. Varje docka ska ha ett
band med en text med det vi vill och
tycker är viktigt. En fredsdocka blir en
budbärare. Med dockorna kan vi visa
vad vi vill. Vi kan ordna utställningar.
Vi kan skicka dockor till den nye
generalsekreteraren i FN för att stödja
hans ambition att förändra och förnya
organisationen, eller kanske har du
en annan idé kring hur dockorna kan
användas? Detta är ett initiativ av
Harriet Johansson Otterloo.
Vill du veta mer?
Gå in på Dolls4Change på Facebook eller
mejla talamindocka@gmail.com.
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KÄRNVAPEN
Samtidigt som detta nummer dimper ner i brevlådan hos dig befinner sig två
personer från IKFF Sveriges kansli, Gabriella Irsten och Elin Liss, i New York
för att delta vid förhandlingarna om ett kärnvapenförbud i FN. Majoriteten av
staterna i FN:s generalförsamling beslutade 2016 att inleda förhandlingar under
2017 om ett förbud mot kärnvapen. Förhandlingarna äger rum mellan den
15 juni och den 7 juli. Staterna ska då enas om innehållet i avtalet och Sverige
deltar.
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) är en koalition
av 440 organisationer i 100 länder över hela världen som arbetar för att förbjuda
kärnvapen. IKFF driver, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen,
ICAN i Sverige.
Följ Elin och Gabriella på IKFF:s kanaler (hemsida, Facebook och Instagram)
där de rapporterar direkt från förhandlingarna. Nästa nummer av Fred &
Frihet kommer också att handla om kärnvapen och då får vi förhoppningsvis
berätta om hur det gick till när världens mest destruktiva massförstörelsevapen
förbjöds!
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Så gör vi motstånd
i en orolig tid

HALLÅ DÄR...

Frida Ekerlund

OPÅLITLIGA MAKTHAVARE I RYSSLAND OCH USA OCH FLERTALET TERRORDÅD. MÅNGA
UPPLEVER JUST NU VÄRLDEN SOM ALLT MER FARLIG OCH OSÄKER – NÅGOT SOM
FRÅN POLITISKT HÅLL HAR MÖTTS MED ÖKADE RESURSER TILL FÖRSVARET OCH
EN ÅTERINFÖRD VÄRNPLIKT. HUR KAN VI SOM ENSKILDA MÄNNISKOR PROTESTERA
MOT DEN HÄR UTVECKLINGEN? FRED & FRIHET RINGDE UPP STELLAN VINTHAGEN,
VÄRLDENS FÖRSTA PROFESSOR I FREDLIGT MOTSTÅND, FÖR ATT FÅ TIPS.
text annika skogar

Borde vi gå ut på gatorna och protestera? Mot vapenexport, förtryck, främlingsfientlighet
och militarisering? Stellan Vinthagen är tveksam.
– Protester bygger på två myter. Den första är myten om att vi genom samtalet bestämmer politiken, det vill säga: Om vi som är rättviseorienterade har bra fakta och goda
argument så tror vi att media kommer börja skriva och politiker börja genomföra. Den
andra är myten om att staten är neutral och vill väl, säger han.
Stellan Vinthagen menar att vi glömmer de starka maktintressen som finns i den
rådande världsordningen. De kommer aldrig rubbas med en skylt på stan.
– Inga rörelser har egentligen åstadkommit något genom enskilda protester. Istället
krävs det att vi skapar alternativ som undergräver makthavarna, säger han.
Ett sådant exempel är hur frireligiösa i Sverige började samlas och bygga kyrkor innan
det rådde religionsfrihet, ett annat är de folkriksdagar som hölls i slutet av 1800-talet för
att tvinga fram allmän rösträtt i Sverige.
Att påvisa alternativ återkommer i Stellan Vinthagens filosofi kring hur vi bäst står
emot den rådande utvecklingen med ökad militarisering.
– I grund och botten handlar det om att det militära försvaret i rådande samhällssystem uppfattas som moraliskt berättigat och som ett medel för att försvara vår frihet och
demokrati. Fredsrörelsen kommer aldrig vinna debatten så länge det inte går att visa på
andra sätt att försvara sig på, säger han.
Stellan Vinthagen föreslår därför att fredsrörelsen tar initiativ till fredsövningar – som
likt krigsövningar simulerar hur vi ska agera i händelse av till exempel ockupation.
– Vi måste gå före och bygga alternativen och göra fredligt motstånd, då kommer
debattinlägg och seminarium att spela roll på ett nytt sätt.
Allt som återstår för den som vill förändra världen är därmed idogt arbete.
– Klimatförändringar och militär upprustning är alldeles för grundläggande frågor för
att de ska kunna behandlas på något bekvämt sätt. Om människor vill förändra på ett
bekvämt sätt så får de satsa på enklare saker. —
Stellan Vinthagen är professor i sociologi och leder Resistance Studies Initiative på
University of Massachusetts, Amherst i USA. Hans forskning är inriktad på civilt motstånd,
makt, sociala rörelser, ickevåldsaktioner, konfliktomvandling och social förändring.
Hans engagemang i fredsrörelsen sträcker sig många år tillbaka i tiden, inte minst i den
europeiska plogbillsrörelsen som genom aktioner verkar för militär nedrustning.

ÅLAND’17 I september i år arrangerar Försvarsmakten krigsövningen Aurora17, som involverar
mer än 19 000 soldater. Parallellt med krigsövningen arrangeras en fredsövning på Åland. Under två
dagar kommer människor från Sverige och Ryssland att ställas inför situationer som prövar deras
beredskap att bevara freden, som ett sätt att utveckla fredsövningen som ett verktyg för hållbar fred.
Läs mer på: www.aland17.com

Projektledare för »Vardagens
Civilkurage«, som med lokalföreningar
runt om i Sverige arbetar med att
främja färdigheter och kunskap
kopplat till civilkurage bland unga.
Varje vecka övar de civilkurage genom
att träna på tredjepartsingripanden
med hjälp av rollspel.
Varför tränar ni civilkurage?
För att det går! Vissa saker, som till
exempel fotboll och sport, är många
duktiga att träna på – men när det gäller
beteende så tror vi att det löser sig genom
att samtala om hur vi vill ha det. Men vi
måste också träna upp beteenden!
I Malmö har ni tränat civilkurage varje
vecka i två år nu, har du blivit bättre?
Ja, och jag ser också förtryck på ett
annat sätt nu. Jag har också blivit
mer fantasifull och kreativ i mina
ingripanden eftersom vi tillsammans
lär oss så många olika tekniker.
Vilket är ditt bästa tips till någon
som vill, men inte vågar, säga till
när någon annan behandlas illa?
Det är lätt att få för sig att civilkurage
bara handlar om konfrontation och
hjälteinsatser. Men det går också bra att
använda icke-konfrontativa metoder, till
exempel genom en vänlig och nyfiken
fråga som »Hur tänker du nu?«. En annan
metod är att rikta sig till den som blivit
utsatt och lyfta den på olika sätt, till
exempel genom att ställa följdfrågor, hålla
med, eller prata med personen efteråt.
Ofta får problemskapare väldigt mycket
fokus och massor av plats medan den
som är utsatt faller bort.

Läs mer om Vardagens Civilkurage på
www.vardagenscivilkurage.se
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Global organisering
– vägen till förändring
Ibland kan det verka som om förändring bara sker per
automatik, men det har alltid föregåtts av en kamp
förd av engagerade människor. Möten, organisering
och hårt arbete bakom kulisserna är på många sätt
kärnan i varje rörelse framåt. IKFF arbetar i en global
rörelse på alla nivåer och sektionen i Kamerun är
ett lysande exempel på organisationens styrka.
text elin liss

IKFF Kamerun bildades 2014 och har hunnit med ett imponerande arbete på bara några år.
Sylvie Ndongmo är ordförande för sektionen. Hennes första
möte med IKFF var i Istanbul på en konferens om kvinnors
rättigheter.
– Frågorna låg mig varmt om hjärtat och när jag insåg att de
seminarier jag kände mig dragen till hade företrädare för IKFF i
panelen förstod jag att organisationen var för mig, säger Sylvie.
2015 blev Kamerun officiellt invald som sektion på den internationella kongressen i Haag, 100 år efter att IKFF grundades.
Sektionen identifierade tidigt ökade spänningar i samhället.
Bara att prata om fred var i början en utmaning. Kamerun sågs
som fredslandet i regionen och de fick höra att de inte behövdes.
Men i takt med att terrorgruppen Boko Haram tog sig över
gränsen från Nigeria och genomförde dåd i Kamerun, började fler
aktörer förstå att fred inte kan tas för givet. Att öka kunskapen om
att förebygga väpnad konflikt blev därför en viktig strategi för att
människor skulle lyssna.
– Fred är inte konflikthantering, fred är konfliktförebyggande,
säger Sylvie.
IKFF Kamerun arbetar på policynivå, alltså med att påverka
beslutsfattare för att öka den politiska viljan till förändring.
Arbetet för att Kamerun ska anta en nationell handlingsplan för
FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet har varit centralt.
Genom dialog med politiker lyckades de få regeringen att påbörja
arbetet och IKFF Kamerun hartack vare sin kompetens varit
ledande i processen.
Genom att översätta agendan, inte dess språk utan dess inne-
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håll, från ett internationellt dokument till konkreta sätt på vilka
regeringen bör implementera sina internationella åtaganden, kan
det göra skillnad. IKFF Kamerun gjorde en studie om situationen
i olika delar av landet som underlag.
– Vi måste flytta bortom retoriken! säger Sylvie och lägger till
en kommentar om att Kamerun är mästare i att anta politik, men
inte på att genomföra den.
Men IKFF Kamerun verkar inte isolerat. Utifrån principen
»glocal«, det vill säga från global till lokal nivå och tvärtom,
arbetar IKFF som global organisation på alla nivåer samtidigt.
Förändringar som IKFF bidragit till på FN-nivå kommer ur den
verklighet som sektionerna arbetar i på lokal nivå. Samtidigt är
internationella åtaganden inte till för att vara vackra ord på ett
papper. De ska genomföras och påverka människors liv. Arbetet
med det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som antogs av
FN:s generalförsamling 2013 är ett exempel på det globala arbete
som IKFF gör. Med målet att minska vapenspridningen i världen
och dess konsekvenser, arbetade kontoret i New York tillsammans med det internationella civilsamhället för ett starkt avtal.
Samtidigt drev de nationella sektionerna arbetet gentemot sina
egna stater för att öka stödet inför förhandlingarna. När avtalet
var påskrivet i FN-skrapan i New York började nästa fas: att få
regeringarna att implementera det hemma. I den fasen befinner
sig IKFF Kamerun nu.
Eftersom organisationen är så pass ny i landet har IKFF
Kamerun även identifierat vikten av att skapa sig ett namn, bygga
upp ett gott rykte med hög trovärdighet och bygga relationer med
andra aktörer. För att få vara med och förändra och påverka de
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Sylvie Ndongmo på SIPRI Forum. foto

ikff

politiska processerna krävs hårt arbete och stor kompetens. Inte
minst som kvinnoorganisation i en patriarkal värld.
Styrkan i att vara en del av en internationell och erkänd organisation har visat sig genom koordinering och erfarenhetsutbyte
med andra sektioner och de internationella kontoren. Det faktum
att IKFF är en organisation som arbetar nära FN kan också öppna
dörrar.
Lokalt kan strategierna behöva anpassas. Att få tillgång till
att organisera kvinnor och prata om rättigheter är inte alltid
självklart. Sylvie berättar att de arbetar strategiskt med att skapa
en relation med traditionella ledare och få dem att engagera sig.
Dessa ledare, oftast män, är vägen in på lokal nivå. Om de känner
att de har blivit exkluderade vägrar de. IKFF Kamerun ser även
alltid till att använda tolkar från området, som kan språket och
kulturen.
Spänningarna runt om i Kamerun ökar. Upplopp sker regelbundet. I två av landets regioner kan barn inte gå i skolan, dels
på grund av hotet från Boko Haram, dels på grund av de starka
protester som pågår i de engelsktalande delarna av landet. IKFF
Kamerun har därför initierat ett medlingsnätverk för att öka
kapaciteten att lösa konflikter lokalt, innan de eskalerar. De
kommer nu arbeta med att samordna kvinnor och unga runt
om i landet för att förebygga våld inför valet nästa år. Trots oro,
konstanta hinder och hot mot den egna säkerheten fortsätter IKFF
Kamerun sitt arbete strategiskt, envist och genom att organisera
sig. Och istället för att höra att de inte behövs får de nu höra: »Vi
borde ha lyssnat på er från början.« —

fakta

KAMERUN
Huvudstad: Yaoundé
Officiella språk: franska, engelska
Folkmängd: 22 miljoner
Självständighet: från Frankrike
1 januari 1960
President: Paul Biya sedan 1982
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Civilsamhällets
utrymme minskar
UNDER FLERA ÅR HAR UTRYMMET FÖR CIVILSAMHÄLLET
SUCCESSIVT KRYMPT VÄRLDEN ÖVER, VILKET SLÅR HÅRT
MOT BLAND ANNAT KVINNORÄTTSORGANISATIONER.
BAKOM DET MINSKADE UTRYMMET LIGGER I MÅNGA FALL
LAGAR OCH RESTRIKTIONER SOM INFÖRTS MED SYFTE ATT
BEGRÄNSA MÖTES-, YTTRANDE- OCH FÖRENINGSFRIHETEN.
NU BEHÖVER ALLA TÄNKBARA PARTER MOBILISERA
FÖR ATT VÄNDA DEN NEGATIVA TRENDEN.
text rebecca öhnfeldt
foto resistfromday1

allmänna nedgången började med andra ord kartläggas för drygt
tio år sedan och har sedan dess följt samma negativa trend. Den
började dock ännu tidigare än så.
– Den här trenden är tydlig sedan »kriget mot terrorn« som
påbörjades efter elfte september. Det har sedermera blivit en
förevändning för vissa länder att motarbeta och inskränka civilsamhället, med tanke på att det kan sägas vara ett sätt att kontrollera hur folk organiserar sig, säger Chris Coulter, ansvarig för
konfliktförebyggande programmet på Folke Bernadotteakademin
(FBA) – myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
HUR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN?

Senaste numret av Fred & Frihet (nr 1 2017, reds anm.) hade FN:s
hållbarhetsmål och Agenda 2030 som tema. För flera av målen är
inkludering en viktig framgångsfaktor och här spelar civilsamhället en avgörande roll. Därför är det oroväckande att den globala
trenden visar att utrymmet för civilsamhället krymper. I FN:s
rapport 2016 The Year in Assembly & Association Rights refereras
exempelvis till underlag från organisationen Civicus som visar
att 85 procent av världens befolkning bor i länder där mötes-,
yttrande- och föreningsfriheten är begränsad.
Det krympande utrymmet är del av en större världsomspännande antidemokratisk rörelse som tar sig varierande uttryck
i olika länder. Sida har på uppdrag av Utrikesdepartementet
undersökt det krympande demokratiska utrymmet världen över
och lämnade i mars i år över sin skrivelse. Där står bland annat att
2016 var elfte året i rad då förtrycket ökade i fler länder jämfört
med antalet länder där demokratiska framsteg noterades. Den här

CIVILSAMHÄLLET

Begreppet »civilsamhället« avser en arena
som är skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet, där människor, grupper och
organisationer agerar tillsammans för gemensamma
intressen. Massmedier ingår ibland i definitioner av
civilsamhället. Civilsamhället utgör med andra ord
inte en homogen grupp av aktörer. Olika aktörer
inom civilsamhället kan därför drabbas av det
krympande utrymmet på olika sätt.
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Inskränkningar mot civilsamhället kan ta sig uttryck på många sätt. Det kan handla om indragna bidrag eller mycket snäva
restriktioner för de civila organisationernas verksamhet. Hot
och trakasserier gentemot anställda vid civila organisationer
förekommer på flera håll i världen och i flera dokumenterade fall
har människorättsförsvarare mördats till följd av sin aktivism. I
många länder har kvinnor inte tillgång till maktens rum och deras
plats för organisering sker därför inom ramen för civilsamhället.
Därmed slår det begränsade utrymmet ofta hårt mot kvinnorättsförsvarare.
– Det finns så många sätt att begränsa kvinnorättsorganisationerna på. Förutom hot, attacker och inskränkande lagar, påverkas kvinnors organisering av terroristbekämpningen. Det kan leda
till att finansieringen dras in med motiveringen att det är ett sätt
att se till att pengarna inte faller i fel händer. Det är också i många
fall svårt för små organisationer att söka bidrag eftersom processerna är så pass invecklade att det är som gjort för att kraven inte
ska gå att uppfylla, säger Helena Grönberg, programansvarig för
International Civil Society Action Networks (ICAN) Better Peace
Initiative.
På många platser är det dessutom problematiskt att vara kvinna
och människorättsförsvarare eftersom det innebär att man avviker
från den traditionella kvinnorollen.
– Kvinnor förtrycks och utsätts för hot för att de utmanar den
rådande maktstrukturen. Rädsla blir till ett effektivt redskap för
att motivera genomförandet av kontrollåtgärder som hindrar
arbetet med både mänskliga rättigheter och kvinnorättsfrågor.
Diverse kontrollåtgärder kan införas med motiveringen att det
»upprätthåller nationell säkerhet« och att man »motverkar terrorism«. Kvinnliga aktivister som utmanar makt och särintressen kan

tema fredsaktivister jorden runt

därmed riskera att bli anklagade för att agera mot allmänintressen
och nationell säkerhet, säger Helena Grönberg.
VAD KAN VI GÖRA?

EU betonar i sin rapport Shrinking space for civil society från 2017
vikten av att samordna kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det
finns nämligen en överhängande risk att åtgärder sker reaktivt i
en situation som redan har gått för långt, med andra ord att man
agerar på en närmast akut basis. Ett kontinuerligt och långsiktigt proaktivt arbete gör däremot att det lättare går att förebygga
sådana situationer. IKFF-sektioner i exempelvis Nigeria och
Kamerun har tidigt flaggat för när situationen har varit på väg att
försämras i landet. När det sker måste det finnas en infrastruktur på plats så att insatser kan sättas in innan det är för sent. För
Sverige är den feministiska utrikespolitiken ett viktigt och konkret
påverkansmedel.
– Eftersom FBA är en svensk statlig myndighet jobbar vi
tydligt med den svenska feministiska utrikespolitiken. Vi
ordnar bland annat dialog- och medlingskurser för kvinnor i
våra samarbetsländer. När vi gjorde det i exempelvis Kabul fick
deltagarna både stöd och synlighet, säger Chris Coulter.
Ett dokumenterat och bevakat möte på en utländsk ambassad
kan i många fall leda till ett ökat skydd för de utsatta grupperna
eftersom visibilitet ger legitimitet. Det är inte alltid så lätt att
diskret tysta ner någon som syns och tar plats.
– Vi har alltid en dialog med aktivisterna kring vad de är villiga
att gå med på i form av exponering för att inte utsätta dem för
fara. Överlag är legitimitet och synliggörande två viktiga faktorer
när det kommer till att stärka civilsamhället. Sveriges biståndsminister besöker exempelvis inte ett annat land utan att också
möta civilsamhället och framför allt kvinnor. Det är något som
alltid ska vara med på agendan, säger Chris Coulter.
Chris Coulter påpekar att vägen inte går via att försöka ändra
lagar, utan att påverkansarbetet måste ske på andra sätt.
– Genom bistånd och diplomati måste vi hålla vägarna öppna.
Finansiering är viktigt för de här organisationerna och flexibilitet
krävs av både givare och mottagare. Och överlag får vi se till de
många exempel som hjälper civilsamhället på traven. I exempelvis
Somalia har den nya ministern för »Women and Human Rights«,
Deeqa Yasin Hajji Yusuf, en bakgrund inom civilsamhället. Det är
ett sätt att överbygga gapet mellan civilsamhället och regeringen,
säger hon.
Helena Grönberg tror att mobilisering är viktigt.

Women’s march 2016.

– Vi behöver inse vikten av samarbete och solidaritet. Alla
aktörer har en viktig roll. Oberoende av vilka frågor som står
en närmast kan man visa stöd och solidaritet med andra grupper. Personer som jobbar med exempelvis kvinno-, freds- och
säkerhetsfrågor kan även stå upp för andra frågor, inom allt från
miljöfältet till HBTQ-rörelsen. Ju fler som syns och hörs, desto
bättre, säger hon.
FN skriver i sin rapport att människors längtan efter
demokratiskt utrymme är en kraft som är svår, för att inte säga
omöjlig, att övervinna. Folk vill helt enkelt engagera sig i sina
samhällen och de kommer att göra det oavsett om det innebär
att de riskerar sin säkerhet, sin frihet och till och med sina liv. År
2016 var på många sätt ett tumultartat år men det var också ett år
som uppvisade en sällan skådad kraftsamling hos folk över hela
världen som stod upp för sina rättigheter. Nu får vi bara hoppas
att allas våra samlade krafter framöver ska räcka för att civilsamhället ska få det utrymme det behöver för att vända trenden. —

FÖLJ VÄRLDSLÄGET VIA CIVICUS

Helena Grönberg.

Chris Coulter.

Är du intresserad av att följa världsläget för civilsamhället? Via hemsidan
www.monitor.civicus.org kan du via interaktiva kartor få kontinuerligt
uppdaterade data kring civilsamhällets status i samtliga världens länder.
Bakom sidan ligger den internationella alliansen Civicus som har jobbat i ett
par decennier med att stärka och synliggöra civilsamhället på en global nivå.
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MOTALA SOMMARAVSLUTNING
En blek sol lyste över oss sju deltagare som kommit till Mallbodens Café för
säsongsavslutning med våfflor och kaffe den sista maj. Medan vi satt och njöt
av solen såg vi en av kanalbåtarna passera strax framför oss på Göta kanal. Där
promenerade också en kanadagåsfamilj och bakom oss satt många andra gäster
som hittat dit för en fika.
Under tiden summerade vi den gångna säsongens verksamhet. På IKFF:s
trivsamma och konstruktiva kongress fick vår Vätternmotion stor respons, och
fyra uttalanden antogs.
Vi har från Vänersborgs tingsrätt fått Naturvårdsverkets ställningstagande vad
gäller skjutningarna i Vättern, eftersom vi lämnat ett remissvar. ICAN:s skrift
»Förbjud kärnvapen« delades ut samt information om Nato.
Dessutom delade »veteranerna« med sig av gamla minnen från årtionden
tillbaka och vi skildes nöjda åt i kvällningen.
Anita Vuorijärvi Aava
IKFF Motalakretsen

aktuellt lokala kretsar

VÄXJÖ HIROSHIMADAGEN
24 juli kl. 18 träffas vi på Slånbäret för
att vika båtar till Hiroshimadagen.
På Hiroshimadagen den 6 augusti kl.
20 i IOGT-huset blir det musik, poesi
och information om ett förbud mot
kärnvapen. Vi minns de som föll offer
för bomberna i Hiroshima och Nagasaki
för 72 år sedan.
Under hösten fortsätter Växjökretsen
sin studiecirkel »Fred på jorden«. Tre
träffar kommer att anordnas på temana
»Icke-våld och andra lösningar« och
»Säkerhet och orättfärdiga krig«.
Varje träff kommer att ha en inbjuden
gäst. Datumen är inte spikade, så
håll utkik efter vårt höstprogram!

GÖTEBORG BOKMÄSSAN

UMEÅ TACKAR FÖR SIG

Fredsams studiecirkel: Drottningen av kaos & FN:s våldsförbud

Med sorg i hjärtat har Umekretsen
lagts ner. Kretsen bildades 1944
med en årsavgift på 3,50 kr.
Gruppen hade då 25 medlemmar.
Vi har genom åren haft studiecirklar,
föreläsningar och samarbetat med andra
organisationer kring demonstrationer
och Hiroshimadagen. 1985 sålde IKFF
en halv miljon fredsblommor för att
finansiera »Den stora fredsresan«.
De packades och distribuerades
av Umekretsen. Under kriget 1995
samlade vi in gåvor till kvinnor i Bosnien.
Många i styrelsen har varit aktiva
i kretsen sedan 80-talet. Till vårt
60-årsjubileum sammanställde vi
en historik över kretsen och när
organisationen fyllde 100 år gjorde
vi en utställning. Sista årsmötet hölls
den 23 mars 2017. Kretsen hoppas att
fredsarbetet tas upp igen av en yngre
generation.

Nästa möte: tisdagen den 22 augusti kl. 18-20.
Plats: IKFF:s lokal Viktoriahuset 2 tr. Linnégatan 21.
Göteborgskretsen kommer under hösten att anordna medlemsmöte med
filmvisning och diskussion, ett samarbete med Folkets Bio Hagabion. Kretsen
har även en monter på Bokmässan 28 september-1 oktober. Program på
Internationella torgets stora scen.

FN-ROLLSPEL MED GYMNASIESKOLOR
I april genomförde två gymnasieskolor ett gemensamt rollspel utifrån
resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet med drygt 200 elever.
IKFF Göteborgskretsen har tillsammans med GR Utbildning Pedagogiskt
Centrum (PC) arbetat sedan flera år kring FN-rollspel, ett samarbete som
blivit mycket uppskattat. »Detta är veckor och dagar jag inte kommer att
glömma, för det är nu jag först på riktigt förstår hur illa vissa länder har
det och vilka problem som vi måste ta tag i« är en elevs kommentar.
Metoden är effektiv för att lära sig hur det kan gå till att förhandla.
Samtidigt får eleverna träning inom retorik, språk, FN:s roll i
världen och konflikthantering. Utifrån resolution 1325 utmanas
eleverna ytterligare genom att ifrågasätta länders normer.

Bor du i Umeå och vill driva arbetet vidare?
Kontakta oss på info@ikff.se

STOCKHOLM STUDIECIRKEL
Stockholmskretsen har under våren haft en studiecirkel om boken »Den
svenska vapenexporten« av Linda Åkerström från Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen och läst rapporter om situationen i Syrien samt regeringens
skrivelse 2016/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden.

Mer om lokala evenemang på www.ikff.se
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UPPSALA
HIROSHIMADAGEN
Den 6 augusti blir det 34:e året som
kretsen som medlem i Fredsam i
Uppsala sätter ner lyktor i Fyrisån
för att minnas offren i Hiroshima då
atombomben sprängdes och som en
aktion för att avskaffa kärnvapen.

Fredsaktivister
jorden runt
MÖT KVINNORNA SOM ORGANISERAR SIG
FÖR ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Människors längtan efter demokratiskt
utrymme är en kraft som är svår, för att
inte säga omöjlig, att övervinna. Folk vill
helt enkelt engagera sig i sina samhällen
och de kommer att göra det oavsett om
det innebär att de riskerar sin säkerhet,
sin frihet och till och med sina liv.

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.

