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KAMPANJEN FÖR ETT KÄRNVAPENFÖRBUD. Elin Hedkvist, uppvuxen i den lilla byn 
Sundö i Vindelns kommun, är en av årets Nobelpristagare. Hon är ordförande i IKFF, en  
av organisationerna bakom kampanjen för ett kärnvapenförbud, som får årets fredspris.  

TIO FRÅGOR TILL ELIN HEDKVIST

1 Känner du dig delaktig i freds
priset? 

– Absolut, jag känner mig jätte
mycket delaktig. Vi är så himla 
glada och hedrade för det här 
priset och det visar verkligen på 
vilken kraft och vilken roll som 
civilsamhället spelar i kampen 
mot kärnvapen. 

2 Kommer du själv att vara på 
plats i Oslo när priset delas 

ut?
– Nej, tyvärr. Det kommer jag 
nog inte att få möjlighet till, 
men vi kanske ordnar en egen 
liten ceremoni.
 

3 Bor du fortfarande i Vindeln? 
– Nej, jag bor i Stockholm 

just nu. Jag flyttade från Väster
botten för ungefär tio år sedan. 
Jag växte upp i den lilla byn 
Sundö utanför Vindeln. Jag flyt
tade till Umeå för att gå gymna

siet och pluggade också ett par 
år på universitetet. Sedan läste 
jag internationell rättsveten
skap i Örebro och det här med 
IKFF och fredsfrågor är lite 
grann en fortsättning på det.

4 När och hur blev du engage
rad i fredsfrågor? 

– Jag har alltid varit engagerad, 
både i fredsfrågor och frågor om 
jämställdhet. När jag pluggade 
var jag bland annat engagerad 
i Röda korset och Röda korsets 
ungdomsförbund. När jag hit
tade till IKFF, som är en femi
nistisk fredsorganisation, som 
kombinerar båda de frågorna, 
då var det som att hitta hem.

5 Hur har ni arbetat i ICAN, 
kampanjen för ett kärn

vapenförbud, den som ni får 
fredspriset för? 
– Det är en internationell kam

panj som består av 468 med
lemsorganisationer i över 100 
länder. Vi är en av medlems
organisationerna, men vi sitter 
också i den internationella styr
gruppen. I Sverige är det IKFF 
och Läkare mot kärnvapen som 
driver ICAN:s arbete. Det handlar 
mycket om att skapa opinion och 
om påverkansarbete på politiker, 
både i Sverige och internationellt.

6 I somras antog så FN ett in
ternationellt förbud mot 

kärnvapen. Vilken betydelse 
kommer det att få? 
– Vi tror att ett sådant förbud är 
jätteviktigt, både på kortare sikt 
och på längre sikt. Till att bör
ja med är kärnvapen ett vapen 
som är till för att begå mass
mord på civila, och vi tycker att 
det borde vara självklart att ett 
sådant vapen ska vara förbju
det. På kort sikt får det påver

kan genom att investeringar 
och annat stöd för att ha kärn
vapen försvinner. Det ska bli 
svårare för kärnvapenstater
na att behålla och utveckla sitt 
kärnvapenprogram. 

7 Sverige har ännu inte skri
vit under, ratificerat, kärn

vapenförbudet. Hur arbetar ni 
för att ändra på det? 
– På samma sätt som hittills, ge
nom opinionsbildning. Nu har 
vi firat att vi fått Nobels freds
pris för kampanjen. Nu blir det 
en fortsättning på det arbetet 
och nya tag.  

8 Hur många länder har skrivit 
under? 

– Det är drygt 50 stater som har 
undertecknat avtalet i dags
läget. Det var 122 länder som 
röstade igenom förbudet i FN 
och Sverige var ett av dem.

9 Hur ser du på risken för 
kärnvapenkrig, nu när även 

Nordkorea har kärnvapen? 
– Vi ser att det är ökade spän
ningar i världen och vi ser det 
som ännu viktigare att öka 
pressen på kärnvapenstaterna 
att nedrusta. 

10 Hur ser du på riskerna för 
att även terrororganisa

tioner ska skaffa kärnvapen? 
– Så länge som kärnvapen finns 
och ses som något legalt för vis
sa, alltså att vissa stater bygger 
sin säkerhet och makt på det, då 
tror vi att även andra aktörer är 
intresserade. 

– Det är bland annat därför vi 
vill ha det här förbudet. Kärnva
pen ska vara något stigmatise
rat, det ska inte vara något man 
kan bygga sin makt på.

ANDERS WYNNE

Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, hade en konferens i Kamerun 2015. På bilden ser ni ordförandena för IKFF i fem länder: Annie Matundu Mbambi, 
DR Kongo, Olivia Oseji, Nigeria, Ayo Ayoola-Amale, Ghana, Elin Hedkvist, Sverige, och Sylvie Ndongmo, Kamerun.  FOTO: PRIVAT

Elin från Vindeln  
får Nobels fredspris

Nobels fredspris 
2017 tilldelas 
den internatio-
nella kampanjen 
för ett kärnva-
penförbud.

I Sverige är det 
två organisa
tioner som dri
ver kampan
jen: Läkare mot 
kärnvapen och 
IKFF, Internatio-
nella kvinnoför-
bundet för fred 
och frihet.

Elin Hedkvist är 
en av två ordfö-
randen för IKFF 
sedan 2015.

Ett internatio
nellt förbud 
mot kärnvapen 
antogs av 122 
länder i FN den 
7 juli i år. Avtalet 
om ett förbud 
öppnade för sig-
nering den 20 
september i FN 
i New York. Hit-
tills har drygt 
50 stater skri
vit under. 

■■ Freds-
priset


