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Vi kan visst  
förändra världen

Världen fungerar inte så. 
Vad många gånger vi i fredsrörelsen har fått höra det. Varje gång 

vi pratat om nedrustning, i alla debatter där vi lagt fram fakta om 
kärnvapens förödande konsekvenser. Ja, ibland räcker det faktiskt att 
bara berätta om sitt engagemang i en fredsorganisation för att det ska 
mötas av skratt, förlöjligande och raljanta skämt.

I det här numret ger vi svar på tal. På sidan 2–4 kan du läsa om 
när IKFF var på plats vid FN under slutförhandlingarna av kärnvape-
navtalet i somras. Hur dagar och nätter ägnades åt intensivt kampan-
jarbete, vilket resulterade i ett kärnvapenförbud som blev skarpare än 
vad någon vågat hoppas. 

Att kärnvapenförbudet blivit verklighet har dock inte fått kritikerna 
att tystna. I slutet av augusti kom det en rad utspel från profilerade 
debattörer och ledarskribenter som alla ville peka på hur tandlös och 
fånig konventionen var (något du kan läsa mer om på sidan 12–13). 
Återigen förminskades fredsrörelsen, återigen fick vi höra att världen 
inte går att förändra.

Det är nog alla de här rösterna som gjort att den 6 oktober 2017 
kommer bli ihågkommen i ett overkligt skimmer för många av oss i 
fredsrörelsen. Det var dagen då den norska Nobelkommittén medde-
lade att ICAN, den internationella anti-kärnvapenkampanj som IKFF 
är med och driver, tilldelats Nobels fredspris. 

Tack till alla ni IKFF-medlemmar som har gjort det här möjligt. 
Som fortsätter streta, mobilisera och ifrågasätta. Nu kan vi mer än 
någonsin svara: 

Jo, världen fungerar såhär. Det går att förbjuda kärnvapen. Det går 
till och med att få Nobels fredspris för det.

annika skogar 
redaktör för det här numret

»Återigen förminskades 
fredsrörelsen, återigen 
fick vi höra att världen 
inte går att förändra.«

»Det är självklart 
att en kärnvapenfri 
värld är den enda 
vägen framåt«

15

Denna tidning har tagits fram med finansiellt stöd från Folke Bernadotteakademin. 
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I somras skrevs det historia 
på FN i New York. Under 
jubel antog 122 stater ett 
internationellt förbud 
mot kärnvapen. Under 
slutförhandlingarna var IKFF:s 
kommunikationsansvariga 
Elin Liss på plats. Här 
berättar hon om resan.
text elin liss

söndaGen den 25 jUni  
till neW York

Nervositet och förväntan. Jag och min 
kollega Gabriella Irsten landar efter en åtta 
timmar lång flygresa över Atlanten. För 
mig är det första gången, Gabriella är van 
New Yorker efter sina fem år på IKFF:s 
internationella nedrustningsprogram. Det 
som möter mig är bekant, denna gång skil-
jer dock ingen skärm mig och staden åt. 

mÅndaGen den 26 jUni 
kampanjmöte

Vi slänger oss in i arbetet med kampanj- 
möte. Förhandlingarna har pågått i en 
vecka när vi ansluter. Aktivister från hela 
världen är här under ledning av Inter-
national Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons, ICAN. Nu läggs strategier 

inför kommande veckas kampanjarbete. 
Målmedvetenheten är påtaglig. Vi ska ha 
med oss ett förbud hem.

tisdaGen den 27 jUni  
till fn

Första dagen i FN. 8.30 köar vi utanför 
FN:s registreringskontor för att hämta ut 
våra FN-pass. Eftersom IKFF har så kallad 
konsultativ status i FN är det relativt smi-
digt att delta i förhandlingar. Strax innan 
9 promenerar vi till FN:s högkvarter vid 
East River på 1:a avenyn och 42:e gatan. I 
FN-huset känner jag mig snabbt hemma, 
kanske på grund av alla möten jag följt via 
live-sändningar hemma i soffan genom 
åren.

civila samhällets roll  
i förhandlingarna.  
Klockan 9, varje dag, börjar ICAN:s 
morgonmöte inne på FN. Alla är indelade 
i grupper med olika ansvarsområden: 
politisk påverkan, kontakta stater som 
bojkottar förhandlingarna, hjälpa stater att 
registrera sig till förhandlingarna, gå på 
möten med staters FN-representationer 
och så vidare.

På plats finns också ett team av jurister 
som granskar avtalet för att täppa till kry-
phål. De tar fram textförslag och underlag 
som vi ger till staterna. Det finns också 
experter på miljöfrågor, hur urfolks rät-

tigheter har kränkts vid provsprängningar, 
ekonomi med mera i rummet. Bredden 
av expertis hos det civila samhället är 
imponerande, en kunskap som annars 
skulle saknas. Under veckorna håller även 
representanter från civilsamhället uttalan-
den i förhandlingarna. 

Vår tillgång till förhandlingarna ser 
olika ut. Vissa dagar är förhandlingar 
helt öppna, andra är de stängda. Ibland 
får vi observera, alltså lyssna men inte 
rapportera om det som sägs. De dagar 
förhandlingarna är stängda står vi ute i 
korridorerna och fångar upp delegaterna, 
staternas representanter, långa förhan-
dlingsdagar kräver många kaffepauser. 

onsdaGen den 28 jUni 
att jobba med ican

En snabb lunch i kafeterian med jobb. 
Aktivister med huvudet ner i sina datorer 
skickar mejl och skriver underlag. 

Gabriella ansvarar för att bevaka avtalets 
förord medan jag ingår i gruppen för 
sociala medier. Vi formulerar budskap 
med syfte att påverka stater men också 
skapa transparens och engagemang bland 
aktivister som inte är på plats. 

torsdaGen den 29 jUni 
sveriGe i förhandlinGarna

Ett av flera lunchmöten med den svens-
ka delegationen i matsalen. Sveriges 

Drömmen som 
blev sann

en resedaGbok frÅn neW York
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förhandlingsteam leds av nedrustnings- 
ambassadör Eva Walder. Vi håller inte 
alltid med varandra men det här är också 
en chans för oss att förklara varför vi 
i civilsamhället driver vissa frågor så 
starkt. För oss ska avtalet vara ett starkt 
politiskt verktyg så väl i kärnvapenstater, 
kärnvapenparaplystater (stater som står 
under kärnvapenstaters beskydd) som i 
icke-kärnvapenstater. Mötena med den 
svenska delegationen har vi tillsammans 
med Svenska Läkare mot Kärnvapen som 
också är på plats. 

Sverige är det enda nordiska land, och 
ett av få europeiska, som deltar i förhandl-
ingarna, tack vare vårt hårda arbete under 
åratal. Tillsammans med Irland driver 
Sverige in skrivningar om genusaspekter 
av kärnvapen. I avtalet lyfts vikten av 
kvinnors deltagande i nedrustningsförhan-
dlingar och kärnvapens oproportionerliga 
konsekvenser på kvinnors kroppar. 

söndaGen den 2 jUli 
inför sista veckan

Kampanjmöte inför sista veckan i en sal 
som känns som en bastu. Långa dagar har 
passerat, långa dagar återstår. Middag vid 
midnatt börjar bli standard. På fredagen 
ska ett avtal stå klart. Det är dock inte fem 
dagars förhandlingar kvar. Den fjärde juli, 
USA:s nationaldag, är FN stängt och avtal-
et behöver vara klart i god tid då det ska 

översättas till de officiella FN-språken och 
därefter skickas till alla regeringar (report 
to capital, som de säger) för godkännande. 

onsdaGen den 5 jUli  
aktivism 

När det förhandlas om ett ord hit eller dit, 
tekniska juridiska termer och paragrafer 
är det lätt att glömma bort syftet 
med varför vi är här – att förbjuda ett 
massförstörelsevapen. Vi vill påminna alla 
delegater om det innan de ska trycka på 
röstningsknappen. Snabbt trycker vi upp 
vykort tillsammans med askar med plåster.  
När delegaterna går in i förhandlingssalen 
delar vi ut dem tillsammans med Setsuko 

Thurlow, som överlevde bomben över 
Hiroshima när hon var 13 år.

På vykortet står: 

Om ett kärnvapen detonerar skulle 
konsekvenserna vara katastrofala. Ditt 
arbete här kommer göra världen säkrare. 
Låt oss förbjuda kärnvapen nu!

*VARNING: detta plåster är inte effektivt 
i händelse av en kärnvapendetonering. 

torsdaGen den 6 jUli 
hUr ska det GÅ?

Uppgifter kommer om ökad press från 
kärnvapenstaterna på stater att inte rösta 
eller rösta emot. Tänk om Sverige röstar 
nej? Tvivlet kom och plötsligt ifrågasätts 
allt. Vi sätter in en sista stöt och kontak-
tar alla vi kan komma på i New York och 
Stockholm. Vi tror att avtalet kommer 
röstas igenom, men det kommer inte se 
bra ut med låga siffror. Vi har kommit så 
långt, ska vi snubbla på målsnöret? 

If I can make it there,  
I’ll make it anywhere. 
It’s up to you, New York, New York.

fredaGen den 7 jUli 
vi Gjorde det!

Klockan börjar närma sig 10 och fler och 
fler delegater intar sina platser. När om-
röstningen startar känns salen mäktigt full. 

Det går att ta på spänningen i rummet. 
Förhandlingarnas ordförande Elayne 

Whyte ber staterna att trycka på röstknap-
pen. Sekunderna känns som tickande 
evigheter. Alla stirrar på den stora 
skärmen där vårt öde ska avgöras. Skriva 
historia eller åka hem med ett enormt 
nederlag i bagaget? 

Staternas namn och hur de röstat 
radas upp: för, emot eller avstå. Omröst-

ICAN Sverige med ordföranden förhandlingarna 2017 FN.  
foto thea mjelstad

Fullt fokus på civilsamhällets platser i plenum stunden innan förbudet mot kärnvapen röstas igenom på FN i New York. På Bilden: Elin Liss, Clara Levin 
(Svenska Läkare mot Kärnvapen), och Gabriella Irsten, IKFF. foto thea mjelstad

Manifestation i Central park i New York City under förhandlingarna.  
foto ralf schlesener

»Sverige är det enda nordiska 
land, och ett av få europeiska, 
som deltar i förhandlingarna, 

tack vare vårt hårda 
arbete under åratal.« 
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ningen låses. Ett tyst sorl hörs. Ett hav 
av mobilkameror syns i salen. Siffrorna 
räknas samman. Skärmen blinkar till 
– resultat: 122 för, 1 emot och 1 avstå. 
Sverige tryckte på ja-knappen.

Jubel bryter ut nere på golvet bland 
staterna, vi i civilsamhället är inte sena att 
följa. Vi applåderar, kramas och runt om 
ser jag hur tårar faller. En känsla infinner 
sig av en kollektiv utandning efter att ha 
nått ett gigantiskt mål. En utandning som 
innehåller generationer av hårt arbete och 
smärta från de som överlevde.  

Delegater ställer sig upp, vänder sig om 
och applåderar mot oss i civilsamhället 
uppe på läktaren. Vi i rummet vet att vi nu 
har skrivit historia. 

Ordföranden tar ordet. 
– Avtalet om ett förbud mot kärnvapen 

är antaget, säger hon, och slår klubban i 
bordet.

En ny våg av jubel. Whyte torkar bort 
sina glädjetårar. 

Whyte avslutar förhandlingarna med 
att tacka kärnvapenöverlevaren Setsuko 
Thurlow.

– Setsuko Thurlow, idag kan vi äntligen 
berätta för världen att vi har ett avtal som 
förbjuder kärnvapen. 

Vi skrev historia
Det är inte många gånger i livet en 

får uppleva något så stort. Det blev ett 
avtal och det blev bättre än vi hade vågat 
hoppas. Att dela den stunden med alla 
kollegor i ICAN och med Setsuko var 
överväldigande. Det finns inte många 
överlevare kvar och vi ville att hon och 
andra skulle få uppleva denna stund. 
Förbudet är någon slags, om än en liten, 
upprättelse. 

IKFF har arbetat för kärnvapennedrust-
ning sedan 1945. Kvinnor har drivit denna 
kamp genom decennier. Det är på deras, 
och era, axlar vi står på för att nå ända till 
stjärnorna och göra det som vi fick höra 
var omöjligt. Jag känner tacksamhet över 
att få bygga vidare på det arbetet, och föra 
facklan in i framtiden.  

Förbudet är ju bara början.  —

fakta 

 
AVTALET 
Det är förbjudet att inom 
avtalet: 

• utveckla, testa, producera, 
tillverka, anskaffa, inneha, 
stationera eller lagra 
kärnvapen,

• överföra, motta, använda 
eller hota om att använda 
kärnvapen,

• assistera, uppmuntra eller 
övertala andra att utföra 
någon av dessa handlingar. 

Förordet syftar till att sätta 
avtalets kontext och styr hur 
den bindande lagtexten ska 
tolkas. Förordet förtydligar 
att kärnvapen förbjuds på 
humanitär grund på grund av 
dess katastrofala humanitära 
konsekvenser. Det belyser 
olika aspekter av kärnvapen 
så som mänskliga rättigheter, 
genus, miljö, urfolks 
rättigheter, socioekonomiska 
rättigheter och den globala 
ekonomin. Det fördömer även 
det enorma resursslöseri som 
kärnvapen är och bidrar till. 

Avtalet träder i kraft efter 
att 50 stater har signerat och 
ratificerat det. 

förbUd mot 
massförstörelsevapen:

1972 Biologiska vapen: 
1993 Kemiska vapen:  
2017 Kärnvapen: 

Stående ovationer och jubel bland staterna efter att omröstningen var klar den 7 juli. foto clare conboy

Elin Liss efter att förbudet antogs. foto clare conboy I oktober fick ICAN Sverige komma in i det säkra rummet på FN i 
New York där originalet, förbudsavtalet mot kärnvapen, förvaras.  
foto ican
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KRÖNIKA

Tal av Setsuko Thurlow 
i FN efter att 

kärnvapenförbudet 
antagits 7 juli 2017

Delegater, kollegor i civilsamhället, kära vänner. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det här 
ögonblicket!

Jag vill uttrycka min tacksamhet för det otroliga arbete som har utförts av alla som har bidragit med 
sina kunskaper och sitt engagemang i de här förhandlingarna. Jag är tacksam mot er, fru ordförande, 
för ert ledarskap, och mot FN-sekretariatet och de delegationer och organisationer som kämpar för att 
ta oss närmare målet om ett fullständigt avskaffande av kärnvapen.

När vi samlas för att fira denna makalösa bedrift, låt oss då stanna upp ett ögonblick och känna 
in det vittnesbörd som bärs av dem som omkom i Hiroshima och Nagasaki, både i augusti 1945 och 
under de 72 år som gått sedan dess – hundratusentals människor. Varje person som dog hade ett 
namn. Varje person var älskad av någon.

Jag har väntat på den här dagen i sju decennier. Och jag är så lycklig över att den äntligen är här.
Det här är början på slutet för kärnvapen!

Jag minns när många av oss samlades i Nayarit i Mexiko 2014. Konferensens ordförande sade: »Nu 
finns det ingen återvändo.«

Vi tänker inte återgå till den misslyckade politik som bygger på kärnvapen som avskräckande medel.
Vi tänker inte återgå till att finansiera våld i stället för mänskliga behov.
Vi tänker inte återgå till att orsaka oåterkallelig skada på miljön.
Vi tänker inte återgå till att riskera framtida generationers liv.
Jag bönfaller världens alla ledare: Om ni älskar den här planeten så skriver ni under avtalet! 
Kärnvapen har alltid varit omoraliska. Nu är de också olagliga.
Låt oss förändra världen tillsammans! —

setsuka thurlow  
är en »hibakusha« – en 
kärnvapenöverlevare. 
Hon var tretton år 
gammal när USA 
släppte den första 
atombomben över 
hennes hemstad 
Hiroshima. Under hela 
sitt vuxna liv har hon 
kämpat för att avskaffa 
kärnvapen och hon 
är en frontfigur inom 
International Campaign 
to Abolish Nuclear 
Weapons, ICAN.

7

översättning åsa malmberg

foto thea mjelstad

»Jag har väntat på den  
här dagen i sju decennier.« 
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Nobels fredspris 2017  
– året då allt blev möjligt

2017 ÄR ETT ÅR SOM KOMMER ATT GÅ TILL HISTORIEN. GENOM ETT FÖRBUD MOT 

KÄRNVAPEN OCH NOBELS FREDSPRIS TILL ICAN HAR CIVILSAMHÄLLET VISAT ATT DET 

GÅR ATT FÖRÄNDRA ÄVEN DET SOM TYCKS OMÖJLIGT. FRED OCH FRIHET RINGDE 

UPP BEATRICE FIHN, CHEF FÖR ICAN, FÖR ATT FRÅGA HUR HÖSTEN HAR VARIT.
 

text elin liss

En månad har gått sedan Beatrice Fihn 

svarade i telefonen några minuter i elva 
den 6 oktober på kansliet i Genève. I 
andra änden presenterade sig en person 
som Olav Njølstad, sekreterare för den 
norska Nobelkommittén. Han ringde för 
att berätta att ICAN tilldelas 2017 års fred-
spris. Han frågar om Beatrices omedelbara 
reaktion.

– Chock! svarar hon. 
Njølstad gratulerar och ber att få avsluta 

samtalet eftersom världen nu ska få veta. 

tio år efter att ICAN började arbetet för 
ett förbud mot kärnvapen tillsammans 
med sina idag 468 partnerorganisationer 
blev drömmen sann. Under fyra veckor 
samlades stater för att förhandla. Beatrice 
var så klart på plats i New York. 

– Det var så mycket ångest, säger hon 
och skrattar.

– Jag var ganska säker på att vi skulle 
få ett avtal men jag var stressad över att 
vi skulle behöva försvara något som hade 
dålig kvalité, säger hon.

Men ICAN fick in många starka 
skrivningar. När förbudet antogs och 
staterna ställde sig upp och applåderade, 
då var det var 30 sekunder av total glädje 
berättar Beatrice. Sen fortsatte arbetet. 

Frågan är om det är värt allt slit för 
några sekunder av lycka?

– Ja, för man har så roligt på vägen dit. 
Jag har skrattat så mycket de här åren och 

träffat så fantastiska människor. Kam-
panjen har attraherat ett gäng drivna och 
smarta personer från hela världen som jag 
aldrig hade kommit i kontakt med annars.  

– Att stå där med alla man har jobbat 
med, att dela den stunden, var fantastiskt, 
säger hon.

beatrice fihn har jobbat med kärn-
vapennedrustning i 10 år. Först på IKFF:s 
internationella nedrustningsprogram 
Reacing Critical Will i Genève och sedan 
2014 som chef för ICAN. Att kampanjen 
tilldelas Nobels fredspris är fortfarande 
svårt att smälta. 

– Det kommer upp saker hela tiden som 
gör att jag känner, »wow!«. När jag inser 
vad det finns för nya möjligheter, säger 
hon.

Fredspriset är inte bara ett erkännande 
av ICAN:s arbete. Det innebär att dörrar 
plötsligt öppnas. 

– Alla säger ja till möten. FN:s gener-
alsekreterare sa ja inom en halvtimme, vi 
fick komma dagen därpå. Det har man inte 
varit bortskämd med, säger Beatrice.

Det är inte bara hos makthavare som 
intresset har ökat markant. Designbyråer 
och advokatfirmor hör av sig och vill erb-
juda tjänster som de flesta organisationer i 
civilsamhället bara drömmer om - gratis. 

– Plötsligt så har vi så mycket val, det 
gör mig stressad. Vi har inte kapacitet att 
välja vad som är bäst, säger Beatrice.

Skiftet i intresse från media är ytterlig-
are en omställning. Förfrågningar kommer 
från hela världen. Det är inte helt lätt att 
hantera för en kampanj med få anställda 
och små resurser. 

– Vi har kämpat för att få uppmärksam-
het i media och för att få folk att lyssna på 
oss, så plötsligt gör de det, säger Beatrice. 

Att bli Nobelpristagare ställer alltså krav 
på nya tankesätt. 

– Innan har vi tackat ja till allting, nu är 
det inte fysiskt möjligt. Vi kan inte längre 
ägna tid åt saker som inte ger resultat. Det 
är ett mentalt skifte, en förändring som vi 
inte var beredda på, säger hon.

Samtidigt vill kampanjen utnyttja 
fredspriset så mycket som möjligt för att 
sätta fokus på kärnvapennedrustning och 
kärnvapenförbudet som antogs i FN den 
7 juli.

– Den här uppmärksamheten kommer 
inte hålla för alltid, vi vill jobba järnet 
medan det sker, säger Beatrice.

det kanske viktigaste Nobelpriset kan 
ge är möjligheten att samla in pengar 
för att bygga en långsiktig kampanj med 
resurser för 10 år framåt för att fortsätta 
pressa världens stater när uppmärksam-
heten avtar. Först när 50 stater har ratifi-
cerat avtalet träder det i kraft.

– Vi måste fokusera på två vägar framåt. 
Den ena är att se till att stater skriver på 
och ratificerar avtalet, ju fler stater som är 
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Beatrice Fihn
ålder 35
bor Genève 
från Angered, Göteborg

bakgrund Började sin bana som 
praktikant för IKFF i Stockholm och 
Genève. Arbetade därefter på IKFF:s 
internationella nedrustningsprogram 
Reacing Critical Will i Genève innan hon 
2014 blev chef för ICAN.

foto ican

Beatrice Fihn, chef för ICAN, Malin Nilsson, 
generalsekreterare IKFF, och Josefin Lind, 
generalsekreterare Läkare mot Kärnvapen, 
tackar och utbringar en skål för alla 
medlemmar och engagerade som drivit 
kampen mot kärnvapen i alla år. 

Fotot är taget vid firandet av Nobels fredspris 
den 24 oktober i Stockholm.
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fakta 

 
ICAN 

International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) är en kampanj som 
samlar 468 organisationer i över 
100 länder. Tillsammans arbetar 
kampanjens medlemmar för att 
eliminera kärnvapen, genom ett 
avtal som förbjuder kärnvapen. 
Den 7 juli 2017 uppnåddes målet 
om ett kärnvapenförbud i FN. 
Kampanjen har sitt sekretariat i 
Genève. ICAN drivs i Sverige av 
IKFF och Svenska Läkare mot 
Kärnvapen.

med ju starkare blir normen. Den andra 
är att använda avtalet för att påverka stater 
som inte skriver på, säger hon. 

arbetet i civilsamhället består inte 
vanligtvis av champagne, utan till största 
del av motstånd. Stora konkreta framsteg 
är ovanliga. För ICAN innebär priset en 
kulturell förändring. 

– Vi är nu i en maktposition som vi inte 
haft innan. Det kommer med mycket mer 
ansvar. Det kan kännas överväldigande, 
säger Beatrice. 

Samtidigt fortsätter vardagen som van-
ligt, dock i betydligt högre tempo. Lyckan 
som kommer med ett Nobelpris är härlig 
men varar inte för evigt. 

– Så är det alltid, man ser fram emot 
något och tänker att om bara det där sker, 
om jag flyttar till en ny lägenhet eller om 
jag får det där jobbet kommer allt bli fan-
tastiskt. Alla problem är inte lösta bara för 
att vi fick fredspriset. 

den norska Nobelkommitténs motiver-
ing till utmärkelsen är ICAN:s arbete med 
att dra uppmärksamhet till kärnvapnens 

katastrofala humanitära konsekvenser och 
kampanjens banbrytande insatser för att 
förverkliga det avtal som förbjuder dem. 

– ICAN:s roll har varit helt instrumen-
tell. Det låter kanske kaxigt men utan 
ICAN hade vi inte haft något förbud, säger 
Beatrice.

Kampanjen har arbetat med allt från 
aktivism och opinionsbildning till research 
och detaljerade kommentarer med 
juridisk expertis. Från kunskap om teknisk 
kärnvapenmodernisering till hur miljön 
påverkas. 

– Det är en sådan stor bredd i hur vi har 
påverkat den här processen, säger hon.

nu kommer ican med sina partneror-
ganisationer att arbeta för att stater ska 
gå med i avtalet. Sverige har inte skrivit 
under utan tillsatt en utredning som ska 
se avtalets konsekvenser på olika politiska 
områden. Här har IKFF en central roll 
som expert och opinionsbildare. 

– Sverige måste agera. Sverige ska inte 
stå bakom och möjliggöra användandet av 
kärnvapen, säger Beatrice. —

Nobels fredspris öppnar dörrar. Här träffar ICAN FN:s generalsekreterare António Guterres. På bilden: Ray Acheson, chef för 
IKFF:s internationella nedrustningsprogram, Beatrice Fihn, chef för ICAN, Tim Wright, ICAN Australien.  foto un photo eskinder
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Kärnvapentillverkning i Sverige. Kanske 
låter det helt osannolikt idag, men strax 
efter andra världskriget var det ett tänkbart 
scenario då den svenska regeringen efter 
ödeläggelsen av Hiroshima och Nagasaki 
övervägde att skaffa kärnvapen. Försvarets 
Forskningsanstalt FOA (idag FOI) fick 
uppdraget av överbefälhavaren (ÖB) att 
utreda förutsättningarna för tillverkning 
av atombomber i Sverige. 1954 hävdade 
dåvarande ÖB, Nils Swedlund, öppet att 
den svenska neutraliteten och allians-
friheten krävde ett försvar utrustat med 
atomvapen. Något som kan låta aningen 
motsägelsefullt. Emma Rosengren, som 
doktorerar i internationella relationer vid 
Stockholms universitet, förklarar vad han 
syftade på. 

– Den här frågan är central för hur 
man ska förstå den svenska debatten om 
kärnvapen. Strategin för vår utrikespolitik 
var under kalla kriget den så kallade neu-
traliteten. Men den har hela tiden ansetts 
vara beroende av en stark försvarsförmåga, 
det är med andra ord en väpnad neutralitet 
vi pratar om. Sverige behövde enligt den 

logiken egna kärnvapen, säger hon. 
De svenska kärnvapenplanerna var mer 

eller mindre levande fram till 1968 då 
Sverige skrev under icke-spridningsavtalet 
om kärnvapen som hade förhandlats fram 
i Genève. Det innebar att Sverige för-
band sig till en internationell förpliktelse 
att inte skaffa kärnvapen. Fram till dess 
pågick en offentlig och politisk debatt 
som bland annat präglades av tydliga 
splittringar inom Socialdemokraterna. Vad 
som också utmärkte debatten var att det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet för 
första gången gav sig in i den försvars- 
politiska debatten. 

– Det fanns egentligen tre hållningar 
som präglade debatten. Dels var det 
Swedlunds linje, som alltså var tydligt 
för svenska kärnvapen. Det fanns också 
en mer försiktigt avvaktande linje som 
ville vänta och se vad som skedde i övriga 
världen. Och sen fanns det så klart även 
ett tydligt motstånd som representerades 
av bland annat socialdemokratiska 
kvinnoförbundet, SSKF, med den inom 
IKFF aktiva, ordföranden Inga Thorsson i 
spetsen. Hon var tidigt inne på att tala om 
att kärnvapen utgjorde ett så pass stort hot 
mot mänskligheten att Sverige var tvunget 
att ta avstånd från tanken att införliva 
dem i det svenska försvaret, säger Emma 
Rosengren.

Det här motståndet sågs inte direkt med 
blida ögon. Dels för att det försvårade för 
partiet att forma en gemensam linje men 
framför allt för att kvinnorna gav sig in 
i en debatt där många ansåg att de inte 
hörde hemma. 

– De utmanade förväntningarna på vad 
kvinnor fick prata om och deras mot-
ståndare försökte hävda att deras argu-
ment var baserade på känslor istället för 
förnuft. Den maskulina sidan ansågs stå 
för beskydd och rationalitet och kvinnorna 
förväntades hålla tyst och följa den linjen. 
Inga Thorsson utmanade de här föreställn-
ingarna genom att hävda att militären 
också använde sig av känslobaserade 
argument när de sa saker som: ’våra pojkar 

När Sverige var på väg att bli en kärnvapenstat

Från mitten av 1950-talet fram 
till att Sverige skrev under icke-
spridningsavtalet om kärnvapen 
(NPT) 1968 pågick en intensiv 
kärnvapendebatt i landet. På ena 
kanten fanns de som hävdade att 
Sverige skulle ha egen tillverkning, 
medan det inom motståndet fanns 
de som redan då insåg atomvapnens 
långsiktigt förödande konsekvenser.
 
text rebecca öhnfeldt

skall icke behöva sändas ut till landets 
försvar utrustade med sämre vapen än 
dem som fienden förfogar över’. Genom 
att belysa detta kunde Thorsson visa att 
en viss typ av argumentation inte var för-
behållen den ena eller andra sidan, säger 
Emma Rosengren. 

Även om kärnvapenmotståndarna i 
Sverige blev ifrågasatta skedde successivt 
en förskjutning, bland annat när Sverige 
började involvera sig allt mer i det inter-
nationella arbetet för nedrustning. Bland 
annat hade dåvarande utrikesminister 
Östen Undén och Alva Myrdal ett stort 
engagemang i nedrustningsfrågan. 

– Nedrustningsengagemanget började 
ses som kompatibelt med svenska värder-
ingar. Även om Sverige är en liten nation 
så skapades sätt genom vilka vi kunde vara 
med och påverka internationella frågor. 
Fram till icke-spridningsavtalet 1968 
skedde en svensk identitetsförskjutning, 
från att vara en stat som ville tillverka egna 
kärnvapen till att blir en stat som aktivt 
engagerar sig för fred och nedrustning. 
Uppfattningen om Sverige som en fredlig 
och neutral stat är ju ett historiskt arv som 
än idag oerhört starkt kopplas ihop med 
landets identitet, säger Emma Rosengren. 
— 

Emma Rosengren är doktorand i internationella 
relationer vid ekonomisk-historiska institutionen, 
Stockholms universitet. I sitt avhandlingsarbete 
studerar hon Sveriges nedrustningspolitik om 
kärnvapen ur ett feministiskt perspektiv. Innan 
Emma påbörjade sina doktorandstudier arbetade 
hon som ansvarig för nedrustningsfrågor 
på IKFF:s kansli i Stockholm. Emma har 
också representerat den svenska sektionen 
av IKFF i den internationella styrelsen. 

< Inga Thorsson håller 
tal på internationella 
kvinnodagen 1958.
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KÄRNVAPEN

  
1949 

Den första sovjetiska atombomben 
provsprängs i öknen i Kazakstan. 
Kapprustningen mellan öst och väst har 
inletts och fortsätter under hela Kalla kriget.

  
HIROSHIMA OCH NAGASAKI

Den 6 augusti släpper USA en atombomb över 
Hiroshima i Japan. Den 9 augusti släpper man 
ännu en atombomb, denna gång över Nagasaki. 
Totalt dör över 200 000 människor under 
månaderna som följer.

1962
KUBAKRISEN

Hela världen håller andan under tretton dagar då USA 
och Sovjetunionen står på gränsen till ett kärnvapenkrig. 
Bakgrunden till den diplomatiska krisen är att USA 
upptäckt att Sovjetunionen håller på att bygga raketramper 
på Kuba, vilket gör att sovjetiska atombomber skulle 
kunna nå stora delar av det amerikanska fastlandet.

  
1964 

Kina skaffar kärnvapen.

  
1974

Indien skaffar 
kärnvapen.

1939
EN NY UPPTÄCKT MED KUSLIG POTENTIAL

I forskarvärlden vilar plötsligt ordet »fission« på 
allas läppar. Efter flera årtionden av forskning som 
ökat förståelsen av atomers natur har forskare nu 
upptäckt att atomkärnor kan klyvas och sätta igång 
en kedjereaktion. Albert Einstein och Leó Szilárd 
är några av dem som inser att denna kunskap kan 
komma att användas för att skapa en helt ny och 
mycket kraftfull sorts bomb, och skriver ett brev 
till USA:s president Franklin D. Roosevelt där de 
uttrycker sin oro för att Nazityskland kan utveckla 
sådan teknik.

1942  
MANHATTANPROJEKTET

Den amerikanska regeringen inleder 
Manhattanprojektet. I Los Alamos 
i New Mexico arbetar fysiker och 
militärpersonal i största hemlighet 
med att utveckla en atombomb. 
När projektet är som störst har det 
130 000 anställda, varav de flesta 
inte är medvetna om vad projektet 
egentligen syftar till.

1945

Den första atombomben provsprängs 
i New Mexico i USA den 16 juli.

1952

Storbritannien skaffar 
kärnvapen.

 
USA provspränger den första 
vätebomben. Den är 500 gånger 
så kraftfull som den bomb som 
släpptes över Nagasaki.

1960

Frankrike skaffar kärnvapen.

Israel skaffar sannolikt kärnvapen.

Icke-spridningsavtalet (NPT) antas 
i FN för att hindra att fler länder 
skaffar kärnvapen. Ett stort antal 
stater skriver under, men inte alla. 
De stater som redan har erkänt 
sig inneha kärnvapen – USA, 
Sovjetunionen, Storbritannien, 
Frankrike och Kina – åtar sig 
också att nedrusta sina arsenaler. 

1940 1950 1960 1970 1980
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 – från forskning till förbud

  
1982

En miljon människor samlas i Central Park i 
New York för att protestera mot kärnvapen.

Under mitten av 80-talet är antalet 
kärnvapen i världen som högst: 
kärnvapenstaternas sammanlagda 
arsenal utgörs vid denna tidpunkt av 
mer än 60 000 stridsspetsar.

  
1998

Pakistan skaffar kärnvapen.

  
2006

Nordkorea skaffar kärnvapen.

  
Närmare 15000 kärnvapen 
i världen, många med en 
sprängstyrka tusentals 
gånger starkare än 
bomberna 1945.

Tongången hårdnar mellan 
framför allt Nordkoreas ledare 
Kim Jong-un och USA:s 
president Donald Trump. 
Risken för kärnvapenkrig gör 
sig påmind ännu en gång.

1991

Sovjetunionens upplösning sätter 
punkt för Kalla kriget. Under de 
följande åren minskar antalet 
atomstridsspetsar i världen 
och många människor upplever 
kärnvapenhotet som något som 
hör till historieböckerna.

2017 

Under jubel och applåder 
antar FN den 7 juli ett förbud 
mot kärnvapen. ICAN tilldelas 
Nobels fredspris för sitt 
arbete med att få avtalet att 
bli verklighet.

1980 1990 2000 2010
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Några exempel på rubriker från olika tidningar under augusti och september 2017.
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tandlöst – men också livsfarligt. Efter att 
kärnvapenförbudet röstats igenom i FN i 
juli följde en hätsk debatt i media. Plötsligt 
tycktes kärnvapenförbudet ha förvandlats 
till ett hot mot freden, istället för tvärtom.

Långt innan debatten kom till Sverige 
hade kärnvapenförespråkarna gjort sitt 
för att få stopp på förbudsprocessen i FN. 
Donald Trumps FN-ambassadör Nikki 

Haley höll i anslutning till förhandlingar-
nas början tidigare i år ett anförande där 
hon retoriskt frågade sig huruvida »de vi i 
dag ser gå in i generalförsamlingen för att 
förbjuda kärnvapen […] verkligen förstår 
vilket hot vi lever under«. 

Precis som kritikerna i Sverige var det 
som om hon missat att förbudet syftar 
till att få bort de 15 000 kärnvapen, som 
med sprängkraft tusentals gånger starkare 
än bomberna som släpptes under andra 
världskriget, skulle kunna utradera hela 
mänskligheten. Ett hot som bör kunna 
tolkas som mer skrämmande än mycket 
annat. 

Men istället för att diskutera vad det 
är för hot som förbudet faktiskt syftar 
till att undanröja var det två helt andra 
frågor som kom att dominera den svenska 
debatten. Den ena frågan har handlat 
om hur ett undertecknande skulle kunna 
påverka relationen till USA, den andra om 
hur det skulle påverka ett eventuellt Nato-
medlemskap. 

Det var i slutet av augusti som debatten 
tog fart på allvar. Utrikesminister Margot 

Wallström lät då meddela på Svenska 
Dagbladets debattsida att regeringen skulle 
utreda konsekvenserna av att ansluta 
Sverige till förbudet och att det gjordes 
med inriktning att kunna underteckna 
konventionen. På debattsidor och bland 

Sveriges största ledarredaktioner skrevs 
det följande veckor sedan spaltmeter om 
dumheten i denna viljeyttring.    

Agnes Hellström, ordförande i Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen, är en 
av dem som blev förundrad över tonen i 
debatten. När fredsrörelsen några månader 
tidigare uttryckt oro över att kärnvapen 
kunde komma att placeras i Sverige i och 
med värdlandsavtalet med Nato avfär-
dades det som desinformation. Försvar-
sminister Peter Hultqvist lovade att det 
aldrig skulle bli aktuellt med kärnvapen i 
Sverige.

– Nu har det svängt helt. Det som de då 
sa var lögn presenteras nu som vedertagen 
sanning. Plötsligt sägs det att vi inte kan 
skriva på ett kärnvapenförbud eftersom 
det skulle kunna påverka samarbetet med 
USA och Nato, säger Agnes Hellström. 

Karin Enström och Hans Wallmark, 
utrikes- och försvarspolitiska talesper-
soner för Moderaterna, var några av dem 
som tidigt var ute och kritiserade förbudet. 
De skrev bland annat att konventionen 
skulle utgöra »ett direkt hot emot grunden 
för västvärldens försvarsförmåga och mot 
säkerheten i världen, inte minst i Europa«. 
I samma artikel kallade de dock även kon-
ventionen för »tandlös« då de menade att 
avtalet de facto inte skulle förändra något 
(SvD 29/8). 

på ledarsidor skrevs det även om den 
»naiva« och »världsfrånvända« Wallström 
(Expressen 30/8). DN:s ledarsida föreslog 
att Wallström skulle få »skrivförbud« då 
hon satt i en »idyllisk bubbla« (DN 1/9). 
Småländska Barometern ifrågasatte också 
hur regeringens folkrätts- och nedrust-
ningsdelegation, där bland annat IKFF är 

Debatten där 
kärnvapennedrustning plötsligt 

blev ett hot mot freden
text annika skogar

representerat, kunnat ha representanter 
från fredsrörelsen i delegationen.

Agnes Hellström tycker att det finns en 
tydlig genusaspekt.

– Det finns många exempel på hur både 
Margot Wallström och civilsamhället 
tillskrivs traditionellt kvinnliga egenskaper 
som ett sätt att förminska oss. Vi kallas 
drömmande, irrationella, naiva, säger hon.

Det är ingenting nytt att kärnvapen är 
starkt kopplade till idéer om maskulin-
itet och makt. När USA:s förra president 
Barack Obama höll tal om en kärnvapenfri 
värld anklagades han för att vilja »kas-
trera« nationen.  Ett annat exempel är när 
Indien 1998 provsprängde kärnvapen och 
den indiske politikern Bal Thackeray i ett 
tal förklarade att de »ville bevisa att de inte 
är några eunucker«. 

en annan förklaring till att vi i svensk 
media under hösten haft en debatt där 
kärnvapen, och upprustning i allmänhet, 
framställts som ett rationellt sätt att bygga 
säkerhet tror Agnes Hellström beror på 
dess mätbarhet.

– Upprustning kan mätas och ger makt 
genom våld och styrkedemonstrationer. 
Förebyggande arbete, som att bygga rela-
tioner och stärka kvinnor och flickor, är 
mycket mer ogripbart. 

– Samtidigt finns det väldigt få ratio-
nella argument för upprustning så det är ju 
absurt att debatten ska behöva vara såhär. 
Det är inte den »mjuka fredsrörelsen« som 
är känslostyrd och naiv, utan de »hårda 
gubbarna« i deras försök att visa makt och 
styrka. Vi vet ju att ökad upprustning och 
avskräckning inte leder till fred utan ökar 
risken för väpnad konflikt, säger Agnes 
Hellström. —
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minnesord  
birGitta lorentzi 

En kär fredsvän Birgitta Lorentzi, Stockholm, har avlidit i en ålder av 81 år. 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF deltar i sorg och 
saknad. Vi känner stor tacksamhet för det engagemang och den kunskap 
Birgitta bidragit med i IKFF:s fredsarbete internationellt, nationellt och lokalt 
från 80-talet då oron för kärnvapen och kärnkraft växte! Hon bjöd på sin 
begåvning, delade med sig av sin kunskap och sin tid – detta trots en stor 
familj, arbete och andra uppdrag.

1984 tog IKFF initiativ till den Stora Fredsresan. Delegationer besökte 
över 100 av FNs medlemsländers regeringar och ställde fem frågor för 
världsfreden. Planeringen ställde krav på strategi, logistik och exceptionella 
insamlingsmål. Fem miljoner skulle försäljning av Fredsblomman ge – 
IKFF:s pingstlilja. Avtalet för produktionen av en miljon fredsblommor 
fixade Birgitta. I hela Sverige sålde vi blommor. Projektet omsatte totalt 18 
miljoner, ett projekt som trotsade tyngdlagen. 

Under Birgittas sista period som kassör för IKFF fram till 2013 växte 
verksamheten, hög kompetens utvecklades i nedrustningsfrågor med 
fokus på kärnvapennedrustning. Genom projektstöd till flera länder i Väst- 
och Centralafrika, Colombia och Costa Rica växte IKFF internationellt. 
Birgitta var även aktiv i många år i Stockholmskretsens styrelse.

Birgitta var även aktiv i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och bidrog till 
bildandet av organisationen Operation 1325, som arbetar för att förverkliga 
FN:s säkerhetsråds resolution 1325. 

Birgitta var visionär, modig, utstrålade lugn och värme, var humoristisk, 
varmhjärtad och förtroendefull. Birgitta lämnar ett stort tomrum men är en 
förebild för oss som kommer efter. —

ann-cathrin jarl

kirsti kolthoff

kerstin grebäck

pirjo talvitie

åsa murray

-X-
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet vill rikta ett 

varmt tack till Birgittas familj som valde att tänka på oss vid hennes 
bortgång. Tack också till alla medlemmar och andra som har skänkt 

en gåva i Birgittas minne. Vi fortsätter arbetet i hennes anda.

notiser

vapenexportproppen

En proposition (förslag till lag) behandlas nu av 
riksdagen om en ny vapenexportlagstiftning, en 
process som pågått i sex år. Uppdraget från 
riksdagen var att utforma ett regelverk som 
stoppar vapenexporten till icke-demokratier. 
IKFF, som har deltagit i processen genom 
analyser, remissvar och debatt, menar 
att förslaget missar målet. Demokrati och 
mänskliga rättigheter ska ses som hinder för 
export men propositionen innehåller inget 
totalförbud för vapenexport till icke-demokratier. 
Om förslaget går igenom blir det, precis som 
tidigare, en tolkningsfråga. Beslut kommer att 
troligtvis att fattas i december.

organisation 

 
MEDLEMSPOLICY

Under 2017 antogs den 
medlemsstrategi som 
förbundsstyrelsen arbetat fram 
utifrån enkätsvar och samtal 
med medlemmar. Den knyter 
an till vår strategiska plan 
och består av åtta punkter:

1. Det ska vara enkelt att vara medlem 
och det ska finnas möjlighet att 
engagera sig i olika hög grad.

2. IKFF ska vara en inkluderande 
organisation – alla ska vara och 
känna sig välkomna.

3. Det ska vara enkelt att bli medlem.

4. Det ska vara lärorikt och givande att 
vara medlem.

5. Det ska vara tydligt hur en skapar en 
krets eller medlemsgrupp.

6. IKFF:s medlemmar är 
uppdragsgivare åt nationell nivå.

7. IKFF behöver många medlemmar.

8. IKFF:s medlemmar ska uppleva sig 
tillhöra EN gemensam internationell 
organisation.

Dessa punkter ska verka som 
guide och inspiration för arbetet 
i kretsar, styrelse och kansli. 

Medlemspolicyn finns att läsa i sin helhet 
på IKFF:s hemsida www.ikff.se under: IKFF/
Organisationsstruktur/Stadgar & dokument 

ikff.se/ikff/organisationsstruktur/stadgar
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I somras deltog IKFF på 
förhandlingar i FN som 
resulterade i en konvention som 
förbjuder kärnvapen. Men vad 
innebär det? Cecilia Tengroth, 
tidigare folkrättsexpert 
och numera stabschef vid 
Röda korset, hjälper oss att 
navigera i folkrätts-djungeln 
bland massförstörelsevapen 
och humanitär rätt.
text victoria frisk garcia

– Folkrätt är en övergripande term som 
innehåller alla de mellanstatliga folkrättsli-
ga förpliktelserna och består av tre delar – 
konfliktpreventionens rätt, fredens folkrätt 
och krigets lagar. Krigets lagar kan i sin tur 
delas upp i humanitär rätt, neutralitetsrätt 
och ockupationsrätt. Den humanitära 
rätten syftar till att humanisera krig och 
handlar om regler som skyddar sårade och 
skadade och även vilka typer av vapen och 
stridsmetoder som får användas, förklarar 
Tengroth.

     En av grundprinciperna inom den 
humanitära rätten är att onödigt lidande 
och överflödig skada är förbjudet.  

– Om denna princip appliceras på vapen 
kan det innebära begränsningar i hur ett 
vapen får användas. Men kan också leda 
till att vapnet eller ammunitionen helt 
förbjuds, säger Tengroth.

     Vapen som tidigare förbjudits är 
exempelvis antipersonella minor, klus-
tervapen, biologiska och kemiska vapen 
och senast i raden av förbjudna vapen är 
kärnvapen. Varför vissa vapen förbjuds 

menar Tengroth beror på tre olika faktorer.
 – Här kommer den politiserade dimen-

sionen av folkrätten in. Varför vissa vapen 
förbjuds är en kombination av att det finns 
renodlade humanitära skäl, alltså att man 
kan påvisa att ett vapen är så pass grymt 
eller orsakar sådan skada att det inte har 
en militär fördel, att civilsamhället och 
befolkningen reser sig och säger »det här 
är inte acceptabelt, vi ska inte ha det här 
vapnet för att det är barbariskt och hör till 
medeltiden«, samt att det finns en politisk 
vilja att släppa vapnet av rent säker-
hetspolitiska eller strategiska skäl.

    122 stater röstade i somras igenom 
avtalet dock i frånvaron av samtliga kärn-
vapenstater.  

– Avtalet är ett väldigt viktigt ställn-
ingstagande, det är ändå en majoritet av 
världens länder som står bakom detta. Det 
är en viktig demokratisk princip, om de 
flesta av världens länder inser att kärn-
vapen inte är bra då måste vi rimligtvis 
kunna skapa en konvention som förbjuder 
det. Det visar att folkrätten lever, säger 
Tengroth.     

    Cecilia Tengroth blickar framåt 
och menar att det är viktigt att stater 
och aktörer idag värnar om de principer 
som är redan är fastställda inom den 
humanitära rätten. 

– Det är självklart att en kärnvapenfri 
värld är den enda vägen framåt. —

»Det är självklart att en 
kärnvapenfri värld är den 

enda vägen framåt«

fakta 

 
FOLKRÄTTENS HISTORIA

Folkrättens historia är i princip lika gammal som vår civilisation. Till 
exempel så har det funnits regler för hur stater, härskare eller stridande ska 
uppföra sig i krig, lika länge människan har ägnat sig åt att kriga. Men det 
var först i slutet på 1800-talet som dessa mer tillfälliga avtal blev dagens 
moderna permanenta internationella konventioner. Idag finns ca ett trettiotal 
humanitärrättsliga konventioner, där de mest centrala är Genèvekonventionen 
och Haagkonventionen.

Cecilia Tengroth. foto martin nordström
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VÄXJÖ KÄRNVAPEN PÅ 
KULTURNATTEN 
Lördag 27 januari, kl. 15–21, Stadsbiblioteket 

Kulturnatten - tema tid. Vi ska under 
parollen »Tid att leva« fokusera på 
kampen mot kärnvapen och kravet 
på att Sverige ska underteckna 
kärnvapenförbudet. Vår tanke är att 
om mänskligheten ska ha tillgång till tid 
överhuvudtaget förutsätter det att vi får 
bort alla kärnvapen.  

INTERNATIONELLA 
DAGEN MOT KVINNLIG 
KÖNSSTYMPNING
Tisdag 6 februari. Tid och plats meddelas senare. 

I samarbete med andra organisationer 
ordnar vi ett möte med information om 
konsekvenserna av, och arbetet för att 
motverka kvinnlig könsstympning. 

FORTSÄTTNING PÅ 
STUDIECIRKEL
Vi kommer att fortsätta med 
studieträffar till våren om situationen 
i Latinamerika. Första träffen 
kommer att handla om Venezuela, 
sedan om den politiska processen 
för demokrati i Bolivia.

UPPSALA 
INSPIRATIONSKVÄLL
18 januari kl. 17 – 19.30

År 2018 inleds med en inspirationskväll 
den 18 januari. Presentation av två 
böcker med tema: Våra rysktalande 
vänner i öst och sedan start av 
studiecirkel och diskussion om vårens 
aktiviteter. Årsmöte blir den 17 eller 
18 mars med seminarium inför den 
internationella kongressen i Ghana 
2018.

JÖNKÖPING ÅRSMÖTE
19 februari kl 19:00. Plats: Jönköpings 
Folkhögskola, Gjuterigatan 7 (ingång från gården) 

STOCKHOLM ÅRSMÖTE 
MED FREDSPRIS
Den 23 januari kommer Sara Hugosson 
för att berätta om Diakonias arbete 
mot vapenhandel och för mänskliga 
rättigheter. Till vårt årsmöte den 
14 februari kl 17 berättar kansliet 
om Fredspriset, om utdelningen 
och hur man i ICAN kommer att 
arbeta för att regeringar att skriva på 
kärnvapenförbudet.

GÖTEBORG JULMARKNAD 
Julmarknad i Kronhuset 2–17 december

IKFF fortsätter sin tradition att delta i 
Göteborgs äldsta julmarknad i 
Kronhusets. Vinsten av försäljningen 
betalar ett par månadshyror på vår lokal. 

ETT KÄRNVAPENFRITT 
SVERIGE 
Januari 2018  

Huvudmålet är att opinionsbilda om vikten 
av att Sverige skriver under förbudet mot 
kärnvapen. Kunskapsseminarium och 
workshops som arbetar fram material. 
Riksdagspartierna ska intervjuas om 
deras inställning till kärnvapenförbudet. 
All information ska sammanställas och 
spridas till allmänheten inför valet. 

KVINNOR I RÖRELSE(R)
Ett projekt som skall vara klart till 
Göteborgs 400 års jubileum 2021 då 
vi också firar att kvinnor fick rösträtt. 
Göteborgskretsen har ett digert material 
på KvinnSam. Vi hoppas kunna ge ut 
en dokumentation till 2021 och att en 
staty över Ingrid Segerstedt Wiberg skall 
invigas då. 

IKFF Göteborg spred fred, frihet och feminism under Bokmässan i höstas. På bilden Felicia Johansson och Jeanette Rigné.



Du står upp för fred, 
frihet och feminism

2017 har vi skrivit historia. Tillsammans har 
vi både fått igenom ett förbud mot kärnvapen 
och varit med och vunnit Nobels fredspris!

Genom ditt medlemskap är du en del av ett 
nätverk som sträcker sig över hela världen. Vi 
har gjort stora framsteg men vi är inte framme 
vid målet.

framsteG 2017:

 > 122 stater i FN den 7 juli antog ett förbud 
mot kärnvapen. IKFF kommer under 2018 
att fortsätta arbeta för att Sverige ska skriva 
under och ratificera avtalet.

 > Nobels fredspris 2017 tilldelades kampanjen 
ICAN (International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons). IKFF driver ICAN i 
Sverige tillsammans med Svenska Läkare 
mot Kärnvapen.

 > Våra systersektioner i Nigeria, Kamerun 
och DR Kongo kunnat stärka kvinnors 
deltagande i fredsprocesser genom att skapa 
regionala medlingsnätverk.

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

nU är det daGs att betala din 
medlemsavGift för 2018. 
Du som medlem har fått hem ett brev på posten där det 
står hur du betalar in. 

är dU inte medlem? Bli medlem genom att 
enkelt swisha 240 kr till: 1234760674 eller sätt 
in 240 kr på vårt bankgiro: 5491-7166. OBS: 
märk betalningen med ”medlemskap” och ditt 
namn. Eller gå in på vår hemsida www.ikff.se
Bidra gärna med en gåva utöver ditt medlemskap,  
det uppskattas varmt! 

har dU en frÅGa?  
Kontakta oss på info@ikff.se eller 08–702 98 10

BLI MEDLEM 
FÖR ÅR 2018



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. 

Kärnvapen och 
Nobels fredspris

IKFF har arbetat för kärnvapennedrustning 
sedan 1945. Kvinnor har drivit denna kamp 

genom decennier. Det är på deras axlar vi står 
för att göra det som vi fick höra var omöjligt.


