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Du bidrar till freden
Genom ditt medlemskap i IKFF är du en del av 
ett nätverk som sträcker sig över hela världen. 
Under 2015 firade vi vårt 100-års jubileum 
under parollen Women’s Power to Stop War. 
Vi ser att vi har gjort framsteg, men vi måste 
fortsätta kampen som våra grundare var modi-
ga nog att inleda för ett sekel sen.

några framsteg 2015
 > Regeringen valde i mars, efter stort tryck, 

att inte förlänga sitt militära samarbetsavtal 
med Saudiarabien. Vår röst gör skillnad!

 > I november tog Sverige ställning för ett 
internationellt kärnvapenförbud, något 
vi länge arbetat för. Nu pushar vi för att 
förhandlingar ska påbörjas!

 > Vi har fortsatt stärka vårt samarbete med 
systersektionerna i Nigeria, DR Kongo och 
Kamerun. Vår globala rörelse växer snabbt 
och vi i IKFF Sverige är stolta över att vara 
en del av den utvecklingen. 

 
tillsammans med dig kan vi fortsätta 
arbeta för en politik som bidrar till fred och 
stödja våra systersektioners arbete, från gräs-
rötterna till FN:s finrum. 

Nu är det snart dags att betala din medlemsavgift för 
2016. Du som medlem har fått hem ett brev på posten 
där det står hur du betalar in. 

Är du inte medlem? 
Gå in på vår hemsida www.ikff.se och bli det idag!

BLI MEDLEM 
FÖR ÅR 2016
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Patriarkala ideal om 
styrka ljuder åter

Kvinnor kan användas till mycket. Det brukar kallas en gammal 
sanning men tyvärr är den fortfarande i allra högsta grad vid liv. Vi 
är på många sätt förbi den tid då det var ”korrekt” att öppet anse att 
kvinnor inte har ett värde. Att stå på rätt sida om kvinnors rättigheter 
säger något om en, om ens anständighet och kanske till och med ens 
intellekt. Det ger dig en guldstjärna. Vilka handlingar som följer är 
mindre viktigt. Om du är en man med makt det vill säga.

Tomma tunnor skramlar mest. Det gamla ordspråket står sig fort-
farande. Men vad står då bakom maktens mäns ord om kampen för 
kvinnors rättigheter? 

Det är lätt att minnas George W. Bushs brinnande engagemang för 
att befria de afghanska kvinnorna från talibanernas tyranni när USA:s 
invasion inleddes 2001. Den feministiska kampen har alltså gett oss 
män som startar krig för att rädda kvinnor?

Kvinnor kan användas för att nå politiska mål, men även för att få 
pluspoäng och bättra sin image. En sådan man kommer du i detta 
nummer av Fred och Frihet att få lära känna. En som inte skäms 
för att ta plats på kvinnors bekostnad med kvinnors rättigheter som 
förevändning. 

Men det finns även en annan berättelse. Den om den verkliga femi-
nistiska kampen, om systerskapet och faktiska framsteg. Inte på grund 
av mäns välvilja utan på grund av kvinnors hårda, strategiska och 
outtröttliga kamp. Den berättelsen lyfter vi också i detta nummer.

Nu ser vi kampen mot terrorismen 2.0 ta form efter attackerna i 
Paris. Militära lösningar och patriarkala ideal om styrka ljuder åter. 
Gränser byggs och murar reses. I osäkra tider går vi tillbaka in i 
gamla mönster. Därför betyder militarisering också att gränserna för 
kvinnors utrymme minskar. Kvinnors och hbtq-personers rättigheter 
får stå tillbaka för att hantera det ”riktigt viktiga” först. Det är därför 
vi inte når freden utan istället får mer våld. Patriarkatet vill inte lösa 
problem, det vill ha rätt. Sörj inte, organisera er!

elin liss 
redaktör

»I osäkra tider går vi tillbaka 
in i gamla mönster.«
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 DEN HAR KALLATS VÄRLDENS MEST 

KÄNDA RESOLUTION OCH EN HISTORISK 

MILSTOLPE. MEN NÄR RESOLUTION 

1325 UNDER HÖSTEN FIRADE 15 ÅR 

UTEBLEV JUBLET. DET FANNS HELT 

ENKELT INTE SÅ MYCKET ATT FIRA

text annika skogar
. 

Det är den 13 oktober och i FN:s högk-
varter i New York pågår den årliga 
debatten om agendan för kvinnor, fred och 
säkerhet. I talarstolen står Mariano Rajoy, 
Spaniens premiärminister, och från sitt 
medhavda manus understryker han sitt 
engagemang i den här frågan. 

– Med tanke på vilken situation världen 
befinner sig i idag är det av yttersta vikt 
att prata att prata om kvinnor, fred och 
säkerhet, med allt vad det innebär. Det är 
därför som vi har satt just den här frågan 
som högsta prioritet under vår tid som 
ordförande för FN:s säkerhetsråd.

Applåder följer. Rajoy ler. Som ord-
förandeland har han med en månads var-
sel flyttat bak hela debatten med två veckor 
för att den bättre ska passa hans späckade 
schema. Effekten av premiärministerns 
plötsliga engagemang är dock att huvud-
personerna för den här agendan – kvin-
norättsaktivisterna – aldrig ges möjlighet 
att delta. Omständliga visumregler och 

En vacker 
fred på 
pappret

knapp ekonomi gör det omöjligt att boka 
om en USA-resa med så kort varsel. 

Joy Onyesoh, ordförande för IKFF Nige-
ria, var en av de som missade debatten. 
När hon fick nyheten trodde hon först det 
var ett dåligt skämt, men egentligen är hon 
inte förvånad.

– Det här visar att kvinnors rättigheter 
och deltagande i fredsprocesser endast 
handlar om läpparnas bekännelse, säger 
hon.

Joy Onyesoh har rätt. Mariano Rajoys, 
och FN:s agerande, kan på många sätt 
ringa in var debatten kring kvinnor, fred, 
och säkerhetsagendan befinner sig idag. På 
ena sidan stora ord och ett svalt intresse, 
på andra sidan suckar och frustration. 

Historiskt erkännande

Om vi spolar tillbaka tiden 15 år var situa-
tionen en annan. 

– Det var en väldigt stor optimism 
när resolution 1325 antogs för 15 år 
sedan. Såhär i efterhand kan jag också 
reflektera över att den var mycket mer 
radikal och historisk än vad man faktiskt 
förstod, säger Annika Björkdahl, professor i 
statsvetenskap vid Lunds universitet.

Resolution 1325 som antogs år 2000 
är historisk på så sätt att det var första 
gången som FN erkände att kvinnor och 
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foto amanda voisard / un photos

FN:s högkvarter i New York den 13 oktober i 
samband med den årliga debatten om agendan 
för kvinnor, fred och säkerhet. 
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män påverkas olika av krig. Resolutionen 
menade även att det måste finnas en genu-
sanalys på hur man bör agera både före, 
under och efter väpnade konflikter. Ibland 
sammanfattas 1325 i tre P: prevention, 
protection, participation. 

Antagandet av resolution 1325 kan 
såhär i efterhand ses som finalen av ett 
årtionde som, relativt sett, var något av 
ett framgångsdecennium för kvinnors 
rättigheter. På FN:s fjärde kvinnokonferens 
1995 antog FN:s samtliga medlemsstater 
Pekingplattformen. Än i dag är det den 
mest omfattande politiska handling-
splanen för att undanröja alla hinder för 
jämställdhet i världen. 

fokus förflyttas

Sedan hände något som kom att förändra 
allt. Två flygplan flög in i World Trade 
Center i New York och USA:s president 
George W Bush förklarade krig mot ter-
rorismen. I ett slag försvann all medvind 
för kvinnors rättigheter. Från och med 
nu hade kvinnor en plats i den politiska 
retoriken: som passiva offer vilka behövde 
skydd.

– Efter 9/11 skedde en förskjutning av 
hela agendan och kvinnor började använ-
das som ett instrument, säger Annika 
Björkdahl. 

Det här kom också till uttryck i de 
resolutioner som under de följande åren 
antogs som en fortsättning av 1325.

– Fram till resolution 2122, som antogs 
2013, var det ett väldigt stort fokus på 
skyddsaspekten. Mycket handlade till 
exempel om sexualiserat våld och man 
tillsatte en särskild representant i FN för 
att jobba med just den frågan, säger Sofia 

Tuvestad, politisk handläggare på IKFF 
Sverige. 

Annika Björkdahl tror att de sju reso-
lutioner som följt 1325 har begränsat mer 
än vad det har gynnat arbetet med att göra 
1325:s ambitioner till verklighet.

– Det finns en spänning mellan delt-
agande och skydd. Kvinnors aktörsskap 
ligger i deltagandet och om det istället är 
skyddet som betonas så tar man bort kvin-
nors möjlighet att vara aktörer, säger hon. 

Sofia Tuvestad på IKFF håller dock inte 
med att de efterföljande resolutionerna har 
missgynnat arbetet med de här frågorna. 

– Ett ensidigt fokus på 1325 leder till att 
vi missar att konkreta frågor har lagts till 
agendan. Till exempel så kom vikten av 
nedrustning med som en ny punkt i och 
med resolution 2106 som antogs 2013. 
Jag tror inte heller det är realistiskt att i 
längden hålla diskussionen vid liv med en 
15 år gammal resolution, säger hon. 

Det som 15 år efter antagandet av reso-
lution 1325 skapat stor frustration är dock 
inte innehållet i resolutionerna utan bris-
ten på förändring – trots resolutionerna. 

   Ghazal Rahmanpanah som jobbar 
på Peace Women, IKFF:s internatinella 
kontor i New York, var en av dem som 
hoppades att det inte skulle komma någon 
ny resolution i år. 

– Vi var många från civilsamhället som 

gick till årets säkerhetsrådsdebatt och 
kände att vi inte behöver fler resolutioner, 
vad vi behöver är en revolution, säger 
Ghazal Rahmanpanah. 

Men det blev en resolution – även i 
år. Mycket av innehållet är enligt Ghazal 
Rahmanpanah också väldigt bra, proble-
met är att utsikterna för att texten kommer 
förändra något är väldigt små.

– Risken är att det bara fungerar som 
ett kvitto för att personer som Spaniens 
premiärminister ska kunna klappa sig själv 
på axeln och säga ”titta så bra, här får ni en 
ny resolution”.

skäl till självkritik

Saken är ju den att en resolution aldrig 
kan skapa en revolution utan resurser och 
politisk vilja.  Ett exempel på det är hur 
kvinnor helt exkluderades från de FN-in-
itierade fredsförhandlingarna om kriget 
i Syrien 2013, trots att 1325 då funnits i 
över 10 år. Annika Björkdahl, professorn i 
statsvetenskap, tycker också det finns läge 
för till exempel Sverige att vara självkritisk 
för hur mycket man egentligen har ans-
trängt sig.

– Sverige ser sig själv som ett föregång-
sland när det kommer till kvinnor- , 
fred- och säkerhetsagendan. Vi var ett av 
de första länderna att anta en handling-

 »I ett slag försvann all 
medvind för kvinnors 

rättigheter. Från och med 
nu hade kvinnor en plats 
i den politiska retoriken: 
som passiva offer vilka 

behövde skydd.« 

Annika Skogar och Malin Nilsson representerade IKFF Sverige i New York. foto clara levin 
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tidslinje 

ANTAGNA RESOLUTIONER

År 2000.  Resolution 1325 antogs. 
Det är den första av FN:s säkerhets-
rådsresolutioner som slår fast att 
kvinnors deltagande och besluts-
fattande i fredsprocesser och konflikt-
förebyggande arbete är avgörande för 
att uppnå hållbar fred. Den uppmärk-
sammar också att kvinnor drabbas 
oproportionerligt av konflikter och 
därför behöver skydd. 1325 brukar ofta 
sammanfattas med tre P:  Prevention, 
Protection och Paricipation.  

År 2006. Sveriges första nationella 
handlingsplan för 1325-frågor antogs. 

År 2008 Antogs resolution 1820 
av säkerhetsrådet. Den fokuserar på 
sexuellt våld och klargör att det här är 
en fråga som rör internationell fred 
och säkerhet. I resolutionstexten står 
det att våldtäkt och annat sexuellt våld 
kan utgöra krigsbrott eller brott mot 
mänskligheten men det har visat sig 
mycket svårt att fälla någon för brott av 
det här slaget.

År 2009 Antogs resolution 1888 
och resolution 1889. Resolution 1888 
slog fast att FN ska ha en särskild 
representant som ska leda och stärka 
FN:s samlade arbete med att stoppa 
sexualiserat våld i konflikter. Den 
första personen som hade den posten 
var Margot Wallström. 

Resolution 1889 fokuserar främst 
på vad som händer efter en konflikt 
och understryker vikten av kvinnors 
deltagande i fredsförhandlingar för att 
de ska kunna påverka beslut om mak-
tfördelning och ekonomisk och social 
uppbyggnad. 

År 2010 Antogs resolution 1960. 
Den innehåller konkreta åtgärder för 
att komma åt straffrihet för förövare 

av sexuellt våld i konflikt. Ett exempel 
på det är att de som är inblandade i 
sexuellt våld i konflikter ska listas och 
på så sätt hängas ut för sina brott. Den 
hänvisar också till vapenhandelsavtalet 
Arms Trade Treaty som har bestäm-
melser om att stoppa väpnat genus-
baserat våld.

År 2013 Antogs resolution 2106 och 
resolution 2122. I resolution 2106 lyfts 
det fram att kvinnors politiska, sociala 
och ekonomiska makt måste öka för 
att våld ska kunna förebyggas. 

I resolution 2122 läggs stor vikt 
vid kvinnors ledarskap i fredsarbete 
och det slås även fast att kvinnors roll 
som fredsaktörer är nödvändig för 
att uppnå fred och säkerhet. Resolu-
tionstexten synliggör även kopplingen 
mellan vapenhandel och kvinnors 
säkerhet.

År 2015: På senaste säkerhetsrådsde-
batten för kvinnor, fred och säkerhet 
antogs resolution 2242. Resolution-
stexten lyfter bland annat fram att 
civilsamhällets arbete med kvinnor, 
fred och säkerhet måste få mer 
resurser. Den uppmärksammar även 
hur terrorism och våldsam extremism 
använder sig av strategiska sexuella 
övergrepp som vapen.
I samband med 15-årsjubileet lanse-
rades även en FN en rapport som 
utvärderar de första 15 åren med 
resolution 1325. I rapporten läggs stor 
tonvikt vid vikten av att arbeta före-
byggande för att undvika konflikter.

Idag har 43 länder en nationell handlings- 
plan för hur de ska implementera 1325. 

De här resolutionerna brukar gemensamt 
refereras till som ”kvinnor, fred och 
säkerhetsagendan”.

splan men samtidigt visar utvärderingar 
att vi brustit i implementeringen. Sett 
till biståndsbudgeten har det alltid varit 
mycket lite pengar som har gått till de här 
frågorna, säger hon och fortsätter:

– I någon mån handlar det ju faktiskt 
om att talk the talk och walk the walk.

Både Annika Björkdahl och Sofia Tuves-
tad är dock överens om att det vore fel att 
påstå att FN:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet inte spelat någon roll överhu-
vudtaget. Kvinnors aktiva deltagande i 
fredsförhandlingarna i Colombia kommer 
på tal, likaså utvecklingen i Rwanda och 
Bosnien.

– Det är högst tveksamt om samma 
mobilisering hade varit möjlig i Colom-
bia om inte 1325 hade funnits. Colombia 
är också ett bra exempel på där svenskt 
bistånd och diplomati faktiskt varit med 
och gjort skillnad. Sverige har gett ett lång-
siktigt stöd till kvinnorättsorganisationer 
i Colombia och det har gett resultat, säger 
Sofia Tuvestad.

arbetet fortsätter

Men vad händer nu? Nästa år, om femton 
år? Hur ska innehållet i de här resolu-
tionerna leda till förändring?

Ghazal Rahmanpanah på Peace Women 
tycker det är viktigt att ta frågorna bort 
från högtidliga jubileum i FN som egentli-
gen inte betyder något.

– Det är viktigt att vi inte lägger alla våra 
ägg i FN-korgen. Vi måste börja förändra 
den allmänna opinionen kring koncept 
som till exempel fred. Det går inte att sitta 
och hoppas på att säkerhetsrådet i FN ska 
göra något.

Sofia Tuvestad på IKFF ser bara ett 
alternativ: Att fortsätta jobba för förän-
dring. 

– Jag har faktiskt ingen catchy fras. 
Om vi tittar på den här agendan så står 
det en hel del bra saker som man kunde 
göra mycket med men det är ju så enormt 
starka strukturer kring kön och makt som 
i sin tur styr resursfördelningen. Vad som 
krävs är idogt arbete. Orden finns, nu ska 
de bara bli verklighet.   —
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IKFF är på många sätt unik. En av våra 
styrkor är vår närvaro i olika länder, 
världsdelar och kontexter. Organisationen 
samlar en stor mängd erfarenheter och 
perspektiv. Insikten om att IKFF blir mer 
framgångsrik genom samarbete är grun-
dläggande i organiseringen. 

Det är också anledningen till att IKFF 
Sverige sedan 2011 har stärkt sitt samar-
bete med systersektioner i Väst- och 
Centralafrika. Vid starten fanns bara två 
sektioner i regionen, Nigeria och DR 
Kongo, men nu är det den region där 
IKFF växer allra mest. 2014 anordnades 
en första regional konferens i Afrika. Då, i 
Sydafrika, deltog även representanter från 
Ghana och Kamerun. Konferensen blev 
en succé och i våras antogs IKFF Ghana 
och Kamerun officiellt som sektioner på 
kongressen i Haag. 

Organisationens synlighet i regionen 
har de senaste åren ökat kraftigt och idag 
ser vi nya grupper bildas i snabb takt. Då 
IKFF:s perspektiv och expertis efterfrågats 
av aktivister och organisationer genom-
fördes i november ännu en regional kon-
ferens. Denna gång i Yaoundé, Kamerun. 

Temat på konferensen, Konfliktföre-
byggande arbete i Afrika, lockade över 
80 deltagare från regeringsdepartement, 
myndigheter, organisationer, FN-organ, 

»Vi kommer spela en stor roll« 
Nytt hopp om fred i Kamerun

ambassader och aktivister. Representanter 
från IKFF:s sektioner i Nigeria, DR Kongo, 
Kamerun och Ghana var på plats, likasom 
medlemmar från IKFF-grupper i Tchad, 
Burundi och Sydafrika. IKFF Sverige del-
tog som samordnare för konferensen. 

Då konferensen hölls Kamerun, ett land 
i ”fred” men som mer och mer påverkas 
av konflikterna i grannländerna, var temat 
passande. Högst på dagordningen stod 
vikten av att inkludera kvinnorättsorgan-
isationer, nedrustning och spridningen av 
vapen samt företags ansvar för mänskliga 
rättigheter. Alla frågor som kräver politisk 
vilja och ledarskap. 

– Vi har varit ganska nedslagna av de 
utmaningar vi står inför i Kamerun. Men 
nu har vi inspirerats av våra systersek-
tioner. För 100 år sedan drömde kvin-
norna som bildade IKFF om en värld i 
fred, fri från våld. Den visionen är nu med 
oss här i Afrika. Vi känner oss säkra på att 
många kvinnor kommer att ansluta sig. 
Vi kommer spela en stor roll, komment-
erade Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF 
Kamerun, konferensen.

Det blev även möten med officiella 
aktörer under de 10 lyckade dagar IKFF 
samlades i huvudstaden. Kameruns 
jämställdhetsminister tackade under 
ett möte IKFF för det arbete som görs i 

regionen och för att hon fick ta del av DR 
Kongos handlingsplan för kvinnor, fred 
och säkerhet. Ett första steg i arbetet för en 
handlingsplan i Kamerun. 

– Tiden vi spenderat tillsammans i 
Yaoundé var värd mycket och jag kan med 
säkerhet säga att det bara var början av en 
gemensam resa för en värld i fred och ett 
jämställt samhälle. Vi har lärt oss otroligt 
mycket och vi har beslutat att påverka 
kvinnors liv i Burundi genom IKFF:s 
perspektiv och vision, berättade Beata 
Musabyemariya från Burundi. —

ikff afrika

sektioner Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Ghana. 

grupper/blivande grupper Tchad, Burundi, 
Sydafrika, Kongo Brazzaville, Zimbabwe, Liberia, 
Sydsudan, Uganda, Kenya och Centralafrikanska 
Republiken.

Arbete pågår under konferensen i Kamerun.

I början av december samordnade IKFF Sverige 
en regional konferens i Kamerun tillsammans med 

systersektionerna från Väst- och Centralafrika. 
Resultatet? IKFF växer sig ännu starkare i regionen. 

 
text tove ivergård
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KRÖNIKA

De kallar det 
systemkollaps
Det sitter en flicka på skolgården där jag jobbar. Det är en förmiddagsrast 
i september och runt omkring  henne springer barn. Skrattar, skriker. 
Hoppar rep och spelar fotboll. Hon bara sitter. Kanske är hon trött, tänker 
jag. Eftersom vi pratar olika språk, gör jag inga försök att fråga. Fortsätter 
veva hopprep och lämnar flickan i ögonvrån.  

På eftermiddagen kommer hennes pappa. Någon nämner att flickan 
verkar trött. Han ber om ursäkt, förklarar att hon nog fortfarande är lite 
trött i benen. Berättar att de flytt till fots hela vägen från Syrien. Första 
gången de hoppade på ett tåg var i Köpenhamn. Han undrar om hon kan-
ske kan slippa att vara med på idrotten nu de första veckorna. 

Den dagen cyklar jag hem med suddig blick. Plötsligt blev kriget så nära. 
Och medan hösten kommer blir krigets flyktingar en naturlig del av 
Malmös stadsbild. De är på tågstationen, på madrasser i jympahallarna. 
Varje vecka kommer nya barn till skolan. Vi får höra att de upplevt saker 
ingen någonsin ska ha behöva se som människa, allra minst som åttaåring. 

Medan dagarna passerar blir också flasharna i mobilen allt fler. De 
handlar om systemkollapser, gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd. 
Det står att Sverige inte klarar mer. Som om det är Sverige det är synd om 
och flyktingarna – inte kriget – som ska bekämpas. 

Det är något så fullständigt snett i vår problemformulering. För det är 
inte människors längtan efter att få leva i trygghet som är problemet. Inte 
barnen på skolgården som nästan drunknat på Medelhavet, inte deras 
syskon som sjunkit till havets botten. Problemet är maktordningen som 
IKFF kritiserat i 100 år. Där kapprustning värderas högre än konfliktföre-
byggande arbete. Vapenexport blivit viktigare än mänskliga rättigheter.   

Som fredsorganisation måste vi påminna om just det. När flasharna 
säger ”systemkollaps” måste vi skrika ”vapenexport”. Det är vi skyldiga 
flickan på skolgården och hennes mamma som är fast i Syrien. För de 60 
miljoner människor som är på flykt måste vi vända debatten till det enda 
rimliga:  freden.  —

»Det är något så fullständigt snett i 
vår problemformulering. För det är 
inte människors längtan efter att få 
leva i trygghet som är problemet.«

annika skogar

är ordförande för 
IKFF Sverige. Till 
vardags bor hon 
i Malmö där hon 
jobbar som reporter 
på Sydsvenskan 
och är barn- och 
ungdomsledare på en 
skola i Rosengård.
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SVERIGE TAR STÄLLNING 
FÖR KÄRNVAPENFÖRBUD

I oktober kom beskedet att Sverige i FN 
äntligen tog ställning för ett förbjud mot 
kärnvapen. IKFF har i flera år arbetat för 
detta tillsammans med Svenska Läkare 
mot Kärnvapen inom kampanjen ICAN 
(International Campaign to Abolish Nu-
clear Weapons). 

Majoriteten av världens länder ställer 
sig nu bakom att förbjuda massförstörel-
sevapnet. Kemiska vapen, landminor, och 
klustervapen finns på listan över vapen 
som redan är förbjudna.

Vi ser fram emot att följa fortsättningen 
och vi kommer trycka på för att Sverige 
ska vara en drivande aktör i processen. Vi 
vill se förhandlingar så snart som möjligt!

vapenexport 

IKFF LÄMNAR 
SYNPUNKTER TILL UD  
OM VAPENEXPORT

IKFF har tillsammans med Svenska 
Freds- och skiljedomsföreningen och 
Kristna Fredsrörelsen lämnat in en 
remiss till Utrikesdepartementet om Kex 
(Krigsmaterialexportutredningen) om 
skärpta regler för svensk vapenexport. 

Den statliga utredningen som 
genomförts på uppdrag av riksdagen ska 
nu behandlas av regeringen som sedan 
kommer lägga fram ett förslag på skärpt 
lagstiftning för vapenexport till icke-
demokratier. 

IKFF arbetar för att skärpningen 
ska bli så stark som möjlig och att 
tillståndsbedömningen för vapenexport 
ska analyseras ur ett genusperspektiv. 

MALIN NILSSON 
HAR TILLTRÄTT SOM 
GENERALSEKRETERARE

I oktober tillträdde Malin Nilsson posten 
som generalsekreterare för IKFF. Malin har 
sin bakgrund i Freds- och konfliktvetenskap, 
Sydostasienstudier och Civil-militärt 
ledarskap. Hon har tidigare haft posten som 
ordförande för IKFF. 

SYSTRARNA TRÄFFADE 
BISTÅNDSMINISTERN

Under våra systersektioners besök i Stockholm träffade vi biståndsminister 
Isabella Lövin. Under mötet berättade systersektionerna om utvecklingen 
i Nigeria, DR Kongo och Kamerun, framsteg och utmaningar i arbetet för 
fred och kvinnors rättigheter, vikten av konfliktförebyggande arbete och 
nedrustning. De gav även Lövin konkreta rekommendationer för den politik 
Sverige borde driva för att främja fred och säkerhet i världen.

Ett bra och givande möte, nu hoppas vi att den expertis som våra 
systersektioner besitter ger effekt på Utrikesdepartementet och genererar en 
feministisk politik i praktiken.

Från vänster: Joy Onyesoh (ordförande IKFF Nigeria), Sylvie Ndongmo (ordförande IKFF 
Kamerun), Isabella Lövin, Annie Matundu Mbami (ordförande IKFF DR Kongo), Malin Nilsson 
(generalsekreterare IKFF Sverige) och Tove Ivergård (internationell handläggare IKFF Sverige).

riksdag och regering

medarbetare

< Malin Nilsson. foto li grebäck
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Inför valen i Nigeria 2015 var oron för 
eskalerande konflikter stor. IKFF Nigeria 
har därför de senaste åren intensifierat sitt 
arbete. Totalt har 7250 kvinnor genom 
IKFF Nigeria utbildats i konfliktförebyg-
gande och fredsskapande tekniker. 

– Vi har sett fantastiska resultat av vad 
som sker när kvinnor ges platsen och verk-
tygen att engagera sig, säger Joy Onyesoh, 
ordförande IKFF Nigeria.

Nigeria har en snabbt växande ekonomi 
och är en stor maktspelare i regionen. Men 
utmaningarna i Afrikas folkrikaste land 
är många. Väpnade konflikter pågår och 
skillnaderna mellan rika och fattiga och 
mellan stad och landsbygd växer. 

Terrorgruppen Boko Haram plågar 
befolkningen framförallt i norra Nigeria 
men har sedan en tid tillbaka spridit sig 
över gränsen till grannländerna Kamerun, 
Chad och Niger. Gruppen, som tidigare 
i år svor sin trohet till IS, attackerar byar, 
dödar civila och genomför kidnappningar. 
De senaste åren har självmordsbombare 
använts för att sprida skräck. Ofta utför 
flickor, ibland så unga som 12 år, dåden. 
Mycket tyder på att det är kidnappade 
barn som används. Konflikten med Boko 
Haram har dödat minst 17000 personer 
och tvingat 2,6 miljoner på flykt.

Trots våld och oroligheter finns många 
initiativ för fred. I våras genomfördes ett 
historiskt val. Presidentmakten överläm-
nades då för första gången i landets histo-
ria till oppositionen under fredliga former. 

IKFF Nigeria har gjort en stor insats för 
att förebygga våld. Women’situation room 
(WSR) prövades för första gången i landet 
inför presidentvalet. 

– Women’s situation room handlar inte 
bara om ett fysiskt rum utan en process för 
att engagera kvinnor och unga, med syftet 
att öka förståelsen för kvinnors deltagande 
i politiska processer, säger Joy Onyesoh.

Inför presidentvalet utbildades över 300 
kvinnliga valobservatörer och så kallade 
”call centres” sattes upp dit människor 
kunde ringa om allt från borttappade 
röstkort till att rapportera om våld. Fler 
än 4000 samtal togs emot från Nigerias 
36 stater. Ett hårt och långt arbete med 
att skapa relationer till myndigheter och 
makthavare gjorde att stödet blev stort. 
Både polisen och valmyndigheten fanns på 
plats för att snabbt kunna lösa de problem 
som anmäldes. 

Joy beskriver processen som magisk. 
Det var en speciell känsla att se hur kvin-
norna ledde arbetet. 

– Många kvinnor blev så stärkta i pro-
cessen att det kändes som att hela rummet 
stärktes. Det visar att när vi ger kvinnor 
möjligheten kan väldigt stora saker ske. 
Kvinnor som grupp utvecklades från sår-
bara offer till ledare och centrala aktörer 
för förändring.

IKFF Nigeria har under året utbildat 
tusentals kvinnor och genomförde även 
WSR inför och under lokalvalen som 
hållits nu under december. Detta är ett 
konkret exempel på hur FN:s agenda för 
kvinnor, fred och säkerhet kan tillämpas 
på nationell och lokal nivå.

För initiativet med Women’s situation 
room och dess bidrag till att skapa en 
fredlig valprocess, tilldelade regeringen 
Joy Onyesoh ”The Citizen Responsibility 
Award”. —

En magisk process 
för fred i Nigeria

I oktober hölls ett internationellt 
fredsforum i Varberg, en av ett helt 
år av aktiviteter för att markera den 
fredskonferens som hölls i staden för 
100 år sedan. IKFF var på plats.

Hur gick forumet?

Det gick fantastiskt bra med närmare 3 
000 besökare och frågor från publiken 
som aldrig ville ta slut. Invigningen var 
oerhört stark där Leymah Gbowee blev 
en förebild och inspiratör för många.

Vad har ni lärt er av detta år?

Att verkligheten har kommit ikapp 
fredsrörelsen och att det är viktigt att 
arbeta lika starkt med den lokala delen 
som den globala. Att höja kunskapsnivån 
hos människor så att vi alla kan ställa 
frågor och ha krav på oss själva och 
makthavare.

Hur kan kommuner engagera sig?

Fredsfrågor är brännande nära i mångas 
verklighet då människor är djupt 
engagerade i mottagandet av de som 
tvingats fly från krig. Men vi måste också 
diskutera hur vi bygger fred, och lägga 
tid på att inkludera många i det samtalet.

Det pågår vapenexport från hamnen i 
Varberg, har detta diskuterats?

Ja, och i den dokumentation vi nu gör 
och har vi även med en diskussion om 
detta med lokala politiker, fredsaktivister, 
en nyanländ person från Syrien och 
en afghansk ung kvinna som nu har 
blivit varbergare. Detta är en fråga där 
kunskap behövs för att våga tala om det 
oavsett åsikt. Det är i högsta grad på g.

Helén Smittenberg
Varberg Calling for Peace

HALLÅ DÄR...

foto anna frid/varbergs kommun

2015 HAR VARIT ETT SUPERVALÅR I NIGERIA OCH TROTS 

KONFLIKTERNA I LANDET GENOMFÖRDES DE RELATIVT 

FREDLIGT. IKFF NIGERIA VARIT EN CENTRAL AKTÖR FÖR 

ATT FÖREBYGGA VÅLD INFÖR OCH UNDER ÅRET.
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DE KALLAR OSS FÖR ”VÄRLDENS  

FARLIGASTE KVINNOR”. Men jag tror de 
menar starkaste, ni vet de som river ner 
strukturer och skapar nya rum. Kvinnor 
av alla färger som skapar en rättvis värld. 
Kvinnor som bekämpar rasism, klass-
frågor, sexism och alla formers förtryck 
samtidigt som deras eye-liner är felfri. Ni 
vet vilka jag pratar om, de ensamstående 
mammorna. Och eldsjälarna som räddar 
världen på jobbet och uppfostrar framtida 
stjärnor när de kommer hem.  

Världens farligaste kvinnor har en stark 
stämma, en sluten näve som åker upp i 
skyn. Världen starkaste kvinnor kokos 
olja i håret och man ser deras afrikanska 
rötter längs ryggraden. De skapar forum i 
Sverige under namnen Svartkvinna, Black 
Vogue, Afrotalk osv. En fristad där jag 
känner mig välkommen och avskuren från 
vithetsnormen. 

Världen starkaste kvinnor är svarta 
muslimska systrar som bemöter rasism, 
islamofobi och sexism varje dag i ett svep 
och ändå står kvar på sina två ben. Jag 
pratar om mina hijabis, de i sjal, burka, 
niqab, mina muslimska systrar. De som 
trots religionsfriheten som råder i samhäl-
let kämpar för sin rätt att praktisera deras 
religion.

Världens starkaste kvinna är min 
mamma, hon som gett mig denna tunga. 

Världens 
farligaste 
kvinnor

Allah har sagt att hennes händer är vad 
man kallar hemma.  

Världen starkaste kvinnor kallas för 
mamma, madre, anne, hoja, Fatou. 

Världens farligaste kvinnor tar plats på 
mansdominerande arbetsplatser. 

Världen starkaste kvinnor är Syriska 
mammor som förlorat allt under kriget, 
färdats över öppet hav i två veckor, tagit 
sig till Sverige och lär sig språket i hopp att 
börja om på nytt. 

Världens starkaste kvinnor har östro-
gen och ett intellektuell som sträcker sig 
ut över horisonten. De är min horisont, 
min blåa lagun. Det är antalet kvinnliga 
presidenterna i Latinamerika som visar 
små flickor att man kan ta sig upp för en 
branta backen. 

Världens starkaste kvinnor marscherar 
på gatorna i Indien, i Delhi, de får 
våldtäktsmän fängslade och gör allt i sin 
makt för att utrota synen av kvinnan som 
ett objekt. De som står i saris i världens 
alla färger och protesterar mot sexvåldet 
mot kvinnor. 

Världen starkaste kvinnor är flickor som 
igår kväll blev kvinnor. 

Världen starkaste kvinnor är mödrarna 
till de hundratals flickor i Nigeria som 
Boko haram inte återlämnat. Mödrar som 
fortfarande bär rött, som fortfarande sör-
jer, som fortfarande kräver rättvisa. 

Världens farligaste kvinnor ser olika 
ut, de är, långa, korta, kurviga, smala, 
tystlåtna, utåtriktade, tillbakadragna men 
beslutsamma. 

Men världens starkaste kvinnor är 
mänskliga, de gråter ibland, de har känslor, 
de är sårbara, precis som människor är. 
De bryts gång på gång ned och reser sig 
upp igen. De kanske haltar sig framåt, men 
oavsett så tar de sig framåt. 

Trots detta så uppfattar samhället 
kvinnor som är ekonomiskt självständiga, 
högt uppsatta och akademiskt utbildade 
som hot. Små flickor som sitter längst fram 
i klassrum ses som hot. Mödrar i krig som 
gång på gång föder nya barn när deras 
tidigare dött ses som hot. Kvinnor som tar 
lika mycket plats som män ses som ett hot. 
Det är bland dessa förnedrande värder-
ingar som okunskapen slår rot. 

Detta är uråldriga åsikter om kvin-
nor som fanns mycket tidigare, genom 
normalisering av dessa fördomar lever de 
också vidare. Vi alla vet att dessa kvinnor 
i själva verket är riktiga krigare. Men det 
byggs inte statyer utav dessa eld själar, fast 
än tusentals kvinnor har offrat livet för att 
ge sina barn nya vägar. Nya möjligheter 
och förutsättningar som de växte utan. Så 
deras barn inte måste börja om på första 
rutan. Under krig är kvinnan konstant i 
fara, hon får sin själ utdragen från sina 

text mariama jobe 
 

foto mir grebäck von melen
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ben, tvingas begrava sina barn. De tas 
ifrån rätten att till och med vara ett barn. 
Det är vårt ansvar att ge våra systrar å 
bröder de resurser de behöver. Sverige 
är generösa som skänker fredsbistånd 
till krigsdrabbade länder, vi anordnar 
flyktingläger men dessa människor på flykt 
är en -> bieffekt av de skador vi orsakat, 
dessa kvinnor, män och barn vi har skadat. 
Av den vapenexport vi stått för, den vi är 
noga med att inte prata om. 

De som skrivit historian vi läser idag 
är eliten, det har framför allt varit män, 
vita män... Idag har vi alla en penna i 
handen. På så sätt får vi skriva våra egna 
historieböcker och bläddra bland varan-
dras självbiografier som de kommande 
generationerna kan ta del av. Det här är 
min. Vi gör detta genom sociala medier 
och på andra plattformar. Vissa gör det 
på scener som jag och andra på de stora 
torgen. Detta är en hyllning till alla de 
som kämpat innan mig, som kämpar idag 
och som kommer kämpa imorgon. Till de 
som har ögonen på priset. Till oss som för 
fram kampen på det rätta visset. Detta är 
för kvinnan som vägrade sitta längst bak i 
bussen eftersom som var svart. Detta är för 
Malala och byggt skolor. På sin korta tid 
har hon ändrat tusentals liv. 

Dessa kvinnor är farliga, de är starka, 
de är förebilder och förtjänar alla ett 

kapitel i historieböckerna vi lämnar efter 
oss. Historieböcker som även jag hoppas 
jag hamnar i en vacker dag. Så vem är 
världens farligaste kvinna? A, ni kollar ju 
på henne. 

Hon är kvinna. 

Hon är Gambian. 

Jag är en sångfågel.

Jag är en skribent och aktivist.

Jag är en storasyster men en  
lillasyster såväl.

Jag är dotter till två kungligheter. 

Jag är muslim och en del av  
denna ummah. 

Och så är jag så svart det bara går, som 
den becksvarta natten som inte försvinner 
när solen stiger. 

Jag är så otroligt farlig. 

 
Skriven till och framförd på Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihets (IKFF) 100 
årsjubileum den 30 oktober 2015 på Nobelmuseet 
i Stockholm.

Mariama Jobe på fredsfesten i 
Stockholm 2015.
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UMEÅ IKFF-HISTORIA UPPMÄRKSAMMAS I MEDIA

ur folkbladet. Anna-Brita Hägglöv, ordförande Umeåkretsen intervjuades av Folkbladet.

Under 2015 har vårt 100-årsjubileum firats runt om i Sverige. I Umeå hölls 
en föreläsning och en utställning om IKFF:s historia gjordes på biblioteket. 
Folkbladet var en av lokaltidningarna som ville veta mer om IKFF:s arbete nu 
och då. Här intervjuar de Anna-Brita Hägglöv, ordförande Umeåkretsen.

VÄXJÖ SUFFRAGETTERNA 
PÅ BIO
15 januari 19.00 Palladium

I samband med att Suffragetterna visas 
på Folkets Bio anordnar vi en diskussion 
om filmen och om rösträttskvinnorna i 
Sverige. Vi berättar också om hur IKFF 
bildades 1915.

KULTURNATTEN
30 januari från 16.00 Stadsbiblioteket

Fred och Frihet! Men hur? IKFF har 
bokbord på stadsbiblioteket.

MANIFESTATION
8 mars 

Manifestation »Feministisk mobilisering 
för jämlikhet, hållbarhet och 
nedrustning«.

UPPSALA STUDIECIRKEL 
OM IKFF:S 
INTERNATIONELLA 
MANIFEST
Den 5 mars presenteras vid 
arrangemang i samverkan med MR-
nätverket och Sensus. Studiecirkeln 
hålls under våren.

ÅRSMÖTE
Lördag 19 mars 13.00-15.30

STOCKHOLM FÖREDRAG 
OCH ÅRSMÖTE
Lördag 20 februari 14.00 Norrtullsg. 45, n.b. IFFI

»Varför bör Sverige bevara sin 
alliansfrihet?«. Stina Oscarson 
är inbjuden för att berätta om 
Natoutredningen. Därefter årsmöte i 
Stockholmskretsen.

GÖTEBORG NORDISKT 
FREDSMÖTE 
27-28 februari Världsmuseet

Med bland andra nobelpristagaren 
Mairead Maguire och fredsforskaren 
Jan Öberg. Arrangeras av Fredsam.

För mer information om lokala evenemang 
se www.ikff.se

jag vill bli medlem

 £ Betala via inbetalningskort 180 kr/år
 £ Betala via autogiro 15 kr/månaden
 £ Betala via autogiro 180 kr/år

mina uppgifter
Namn

Gatuadress

Postnummer, ort

Epost

Telefon

jag samtidigt bli medlem i  
en lokalkrets

 £ Malmö/Lund
 £ Göteborg
 £ Motala
 £ Jönköping

 £ Växjö
 £ Stockholm
 £ Uppsala
 £ Umeå

INTERNATIONELLA 
KVINNOFÖRBUNDET  
FÖR FRED OCH FRIHET 

SVARSPOST 

20639412 

110 19 STOCKHOLM



BLI MEDLEM & PRENUMERERA
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred 

och Frihet får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan 
3 ggr/år. Fyll i och posta denna talong eller besök vår 

hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag. 

Feminism i FN?
15 år med resolution 1325

Sedan hände något som kom att förändra allt. Två flygplan 
flög in i World Trade Center i New York och USA:s president 
George W Bush förklarade krig mot terrorismen. I ett slag 
försvann all medvind för kvinnors rättigheter. Från och 
med nu hade kvinnor en plats i den politiska retoriken: som 
passiva offer vilka behövde skydd.


