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Alla sätt är bra
utom de dåliga
Det har blivit poppis att prata om fredsbyggande. Internationella
organisationer, regeringsföreträdare och gräsrotsaktivister talar allt
oftare om vikten av att bygga fred och göra fredsbyggande insatser.
Men fredsbyggande är så mycket mer än ett modeord. Det är en
livsviktig metafor. Den visar nämligen att fred är en process – en långsam, stegvis process som kräver att vi tar hjälp av flera olika verktyg.
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»Men fredsbyggande är så
mycket mer än ett modeord.
Det är en livsviktig metafor.«
Hur bygger vi då en fredlig värld? Svaren är många och hett omdebatterade. Men det i sig borde inte vara något nedslående. Tvärtom.
Att det finns så många olika verktyg att använda sig av visar bara
på mängden möjligheter. Det här numret handlar om några sådana
verktyg.
Att uppmärksamma tidiga varningssignaler är avgörande för att
förhindra att väpnade konflikter bryter ut. På sidan 6 berättar Jennifer
Råsten om några av de kvinnor i Nigeria som genom att göra något
till synes väldigt enkelt – att uppmärksamma förändrade mönster i
utbudet av varor på den lokala marknaden – insett att något inte står
rätt till och varnat myndigheterna.
En annan konfliktförebyggande metod är sanktioner. Det är också
en fråga som är högst aktuell. Freds- och konfliktforskaren Peter
Wallensteen intervjuas på sidan 11 och förklarar varför sanktioner
idag är bättre och mer effektiva än de varit förut.
Svaret på hur man bygger fred kan aldrig vara att rusta upp och
spänna militära muskler. I stället måste vi utnyttja alla fredliga
metoder som står till buds. Och när vi tycker oss ha gjort det måste
vi se om det trots allt inte finns några kvar – en idé som ännu inte
prövats, en möjlighet som ännu inte utforskats. Alla sätt är bra utom
de dåliga.

IKFF, Norrtullsgatan 45,
113 45 Stockholm

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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under deras första faktainsamlingsresa
i Demokratiska republiken Kongo 2011.
foto fairphone
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Kongolesiska
kvinnor
betalar priset
för din telefon
Har du tänkt på hur din smarta telefon kan fungera under
dagen utan att vara kopplad till ett eluttag? Vad som gör
att din datorskärm inte slocknar? Eller har du någonsin
funderat över hur elbilar fungerar? Svaret är kobolt.
text sara hussain

Kobolt är ett mineral som utgör den
viktigaste och dyraste råvaran i litiumjonbatterier. Ett batteri som har bättre
kapacitet än andra laddningsbara batterier.
Detta batteri får din smarta telefon, din
datorskärm och din elbil att fungera. Du
använder det antagligen dagligen. Kobolt
utvinns i gruvor i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) där kvinnor, på
grund av fattigdom, tvingas arbeta med sin
hälsa och sina liv som insats. Handeln med
mineralet bidrar även till ökad konflikt i
landet.
År 2017 stod DR Kongo för 64 procent
av den globala produktionen av kobolt.
Kobolt är ett av många mineraler som
utvinns i landet under gravt inhumana
förhållanden. Eftersom efterfrågan på
mineralet är stor utnyttjas desperationen
bland den fattiga befolkningen, vars mål är
att kunna försörja sig själva och sina familjer, av krigsherrar och rebelledare som styr
gruvdriften med järnhand. Genom billig
arbetskraft kan dessa få fram mineraler till

lägsta möjliga kostnad och sedan sälja dem
vidare till gruvbolag för att tjäna pengar.
Gruvbolagen processar mineralerna och
säljer dem i sin tur vidare till företag
som använder dem i sin tillverkning av
exempelvis telefoner. Många av företagen har en budget som är större än BNP
i de länder där de är verksamma, vilket
orsakar en ojämn maktbalans. Företagen
har i och med det en direkt eller indirekt
påverkan på mänskliga rättigheter i landet
där deras närvaro bidrar till militarisering
av samhällen genom privata eller statliga
säkerhetsstyrkor, som i sin tur utgör ett
hot mot kvinnors säkerhet.
KVINNORS ROLL INOM
GRUVINDUSTRIN I DR KONGO

Både män och kvinnor arbetar inom
denna småskaliga gruvdrift, men de olika
ansvarsuppgifterna är uppdelade på kön.
Kvinnor arbetar oftast med »droumage«,
som innebär att de krossar, sorterar och
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tvättar mineralerna och bearbetar avfallet.
Dessa arbetsuppgifter är de mest giftiga
delarna i processen och därmed skadligast.
Trots de inhumana arbetsförhållandena
och allvarliga hälsoriskerna, som cancer
och påverkan på kvinnornas reproduktiva
hälsa, dras många kvinnor till gruvarbetet eftersom det ger högre inkomst än
exempelvis jordbruk. Samtidigt generar
det ändå minimal lönsamhet. Kvinnorna
arbetar åtta till tio timmar per dag med en
daglig lön på ungefär 2,50 till 50 svenska
kronor. DR Kongo är ett av de länder i
världen där störst andel av befolkningen
lever i extrem fattigdom. Även utbildade
kvinnor tvingas gå samma väg på grund av
bristen på andra arbeten.
2016 presenterades rapporten Life at the
bottom of the chain: Women in artisanal
mines in DRC, framtagen utifrån en
studie genomförd av IKFF DR Kongo. I
rapporten framkommer att 74 procent
av de intervjuade kvinnorna utsatts för
sexuellt våld.
– Kvinnor står inför kränkningar på
alla områden, men speciellt på detta
område tar man inte hänsyn till kvinnors
rättigheter och hälsa. När företag anländer
till regionen blir kvinnorna som flyktingar
i sitt hemland, konstaterar Annie Matundu
Mbambi, ordförande för IKFF DR Kongo.
Matundu Mbambi, som var med och
tog fram rapporten, berättar att det visade
sig svårare än väntat att få kontakt med
berörda kvinnor då männen påtvingade
sin närvaro vid intervjuer. Efter många
om och men lyckades de förhandla med
männen och fick tillåtelse att tala enskilt
med kvinnorna. I rapporten skriver författarna: »Vi noterade även att kvinnorna
lever i en miljö av sexuellt utnyttjande och
slavliknande förhållanden. För kvinnor
förstärks denna situation i samhället
genom könsbaserad diskriminering.« De
intervjuade kvinnorna förklarar att de
utsätts för sexuella övergrepp i de
gruvläger de bor i. Många kvinnor tvingas
till prostitution av männen som kontrollerar gruvlägren, som i sin tur tjänar pengar
på kvinnorna. Det kan även handla om
minderåriga flickor. Rapporten berättar
om flickor som blivit gravida så tidigt som
i trettonårsåldern.
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»Utvinningen av
mineralet eldar
på konflikter och
instabilitet i landet.«
För de kvinnor som lyckats starta egna
företag för att sälja mat och livsmedelsprodukter vid gruvorna medföljer andra
konsekvenser. Kvinnliga småföretagare
straffas ideligen genom kunders oförmåga
att betala. Våld används för att tysta de
kvinnor som kräver att få betalt. De intervjuade kvinnorna berättar i rapporten att
de blir utnyttjade men att de föredrar dessa
arbetsförhållanden framför ingen inkomst
alls. De blir trakasserade av sina män,
andra män och polis i gruvlägren, men har
ingen att vända sig till för sin säkerhet.
EU OCH SVERIGES ROLL I HANDELN
MED MINERALER

Hela 49 procent av den kobolt som
importeras till EU kommer från DR
Kongo. Utvinningen av mineralet eldar
på konflikter och instabilitet i landet. Det
finns därför goda grunder för att kobolt
bör klassas som ett så kallat konfliktmineral. Enligt EU är konfliktmineraler
sådana mineraler som utvinns i ett land
som lider av väpnad konflikt såsom
inbördeskrig, är i ett skört tillstånd som
resultat av krig, eller har en svag eller
icke-existerande regering och lider av

systematiska brott mot internationell rätt
såsom brott mot mänskliga rättigheter.
Idag ingår endast fyra mineraler i gruppen
konfliktmineraler i EU:s regelverk – tenn,
tantal, volfram och guld.
I juni 2016 enades Europaparlamentet,
EU-kommissionen och medlemsländerna
om ett lagförslag med målet att hindra
finansiering av väpnade grupper genom
handel med konfliktmineraler. Det sätter
press på importörer att ha bättre kontroll på sina leverantörskedjor. I januari
2017 godkändes lagförslaget, som träder
i kraft först den 1 januari 2021 för att
importörerna ska hinna ställa om till de
nya reglerna. Dock innebär lagen enbart
att de mineraler som importeras ska
certifieras, inte själva produkterna som
tillverkas av mineralerna. Lagen förhindrar därmed inte huvudproblemet då den
allra största delen av mineraler kommer in
i EU som färdiga produkter – som mobiler
och surfplattor.
I Sverige har utrikesminister Margot
Wallström konstaterat i ett pressmeddelande från mars i år att de oroväckande
konsekvenserna av efterfrågan på sällsynta
mineraler – bland annat livsfarliga arbetsförhållanden, förtryck och sexuellt våld
– har lett regeringen till att fatta beslutet
att tilldela myndigheten Tillväxtanalys
uppdraget att se över hållbarhetsmärkningen för bland annat mineraler.
Om dessa bestämmelser leder till någon
förändring för kvinnorna som arbetar
i gruvorna, vars mänskliga rättigheter
kränks gång på gång, återstår att se. —

Kobolt hittas ofta tillsammans med koppar och malakit. Därför är dessa försörjningskedjor och de relaterade
riskerna ofta nära sammankopplade. foto fair phone flickr
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Björnen kommer!
Om ryssrädsla,
mönsterseende och
militära misstag
MATTIAS GÖRANSSON

Med hjälp av tidigare
hemligstämplat material
och helt nya fakta från högt
uppsatta källor inom bland
annat Försvarsmakten,
Säkerhetspolisen och rikets
politiska ledning reder Mattias
Göransson ut i »Björnen
kommer!« vad ryssarna gjort
mot oss förr och nu – men
framför allt vad de bevisligen
inte har gjort eller gör.

2017 firade IKFF:s systersektion i Demokratiska republiken Kongo 10 år av arbete
för feministisk fred. Vi vill uttrycka vår stora beundran för deras outtröttliga kamp
och gratulera dem till alla framgångar genom åren. Trots att de arbetar i en svår
säkerhetsmässig och politisk kontext har de lyckats sätta frågor om kvinnor, fred och
säkerhet på agendan.
Under året har sektionen gjort insatser för att nå ett stort antal unga personer med
kunskap om konfliktförebyggande och fredsbevarande arbete och kvinnors roll. De har
också etablerat ett nätverk för kvinnliga medlare och påbörjat arbetet med Women’s
Situation Room, som ska lanseras så snart ett demokratiskt val utlyses i landet.
10- årsjubileet firades med konferens och gala med deltagare från civilsamhälle,
myndigheter och regering samt andra IKFF-sektioner och grupper, inklusive IKFF
Sverige. Händelsen fick synlighet i kongolesisk TV och Sveriges utrikesminister Margot
Wallström skickade en videohälsning för att gratulera.
Genom att dela med sig av erfarenheter och kunskap har IKFF DR Kongo haft
stor betydelse för etableringen av IKFF i bland annat Uganda, Kenya, Tchad och
Centralafrikanska republiken. IKFF Sverige är otroligt stolta över att tillhöra samma
globala organisation som dessa feministiska stjärnor, och tacksamma för vårt nära
samarbete genom åren. —

Läs mer och beställ på:
shop.offsidepress.se/sv
Sök på bokens titel och ange
rabattkod fred i kassan.

Bild från den regionala konferensen som hölls i Kinshasa i samband med sektionens 10-årsjubileum. På
bilden, representanter från IKFF-sektioner i den afrikanska regionen. foto ikff
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foto ikff

Ett dygn i Abuja gav kraft
för år av fredsarbete
I NIGERIA PÅGÅR ETT IMPONERANDE
DEMOKRATIBYGGE. ETT NÄTVERK AV 800
KVINNOR DELAR ERFARENHETER FRÅN
OLIKA DELAR AV DETTA STORA LAND.
GEMENSAMT SKAPAR DE ENGAGEMANG,
POLITISK REPRESENTATION OCH HOPP.
I DECEMBER BESÖKTE IKFF:S VICE
ORDFÖRANDE JENNIFER RÅSTEN OCH
INTERNATIONELLA HANDLÄGGARE
MARIE SJÖBERG LANDET. JENNIFER
RAPPORTERAR FRÅN ETT DYGN FULLT
AV INTRYCK OCH LÄRDOMAR.
text jennifer råsten
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Vi tittar på varandra och ler när vi kommer ut ur flygplatsen och känner värmen.
Klockan är runt fem på eftermiddagen och
vi har precis landat i Abuja. Efter att i flera
timmar tittat ut och fascinerats av öknen,
oändligheten och ingentinget är det en
skön kontrast – här är det fullt av liv.
Kaseem, som kommer att agera chaufför
åt oss, styr oss snabbt ut på den åttafiliga
och raka vägen in till huvudstaden. Jag ler
åt en skylt där det står »Sänk din hastighet,
höj ditt tänkande« och ler än bredare
när stadsporten i Abuja som hälsar oss
välkomna har en stor vepa under sig med
orden »Förena er för att stoppa våldet mot
kvinnor«. Det känns som ett bra välkomnande.

På kvällen träffar vi Joy Onyesoh och
Olivia Oseji, ordförande och vice
ordförande för IKFF Nigeria. De kommer
precis från en filmvisning som avslutade
invigningsdagen för den årliga kampanjen
»16 dagar av aktivism mot könsbaserat
våld«. Filmen Silent tears (Tysta tårar)
har gjorts av IKFF-medlemmen Ishaya
Bako och handlar om genusbaserat våld,
våldtäkt, övergrepp och livet för henne
själv och många kvinnor i Abuja.
– Den beskriver allas vår verklighet,
säger Olivia som är märkbart tagen av
filmen.
Kvällen fortsätter med samtal om allt
från de fruktansvärda förhållandena för
internflyktingar i norra Nigeria, #metoo-
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kampanjer och hur världen håller på att bli
galen till lokala ölsorter och starka såser.
ATT BYGGA EN DEMOKRATI

Första morgonen kommer vi skamset lite
sent in i salen där konferensen vi kommit
för att delta i äger rum. Det är mitt under
morgonbönen. Som tur är finns också
»IKFF-babyn« där och väsnas lite, så vi var
fler som störde tystnaden.
Efter bönen tar babyns mamma,
Blessing Ihuaku Duru, tag i mötet och
inleder en diskussion om säkerhet.
Sexton kvinnor, IKFF-medlemmar
från olika stater, delar med sig av sina
erfarenheter. Många ingår i det nätverk av
valobservatörer som utbildats inom IKFF
Nigeria och de vittnar om våld och hot,
hur deras telefoner stulits när de försöker
dokumentera och rapportera, hur män
från den militanta gruppen Boko Haram
åkt från vallokal till vallokal och hindrat
folk från att rösta och även dödat personer
vid vallokalerna. »Hela livet utsätts vi för
fara« sammanfattar någon för sig själv
och Blessing leder in diskussionen på
vad som gjorts under 2017 för att stärka
demokratin inför valet 2019. Det är inte
lite.
IKFF Nigeria har kartlagt representationen av kvinnor i olika delar av alla
partier, de identifierar kvinnor som kan
bli kandidater och utbildar dessa i allt från
kommunikation och sociala medier till
politiska strukturer och insamling. De har
också byggt kapacitet kring effektiv kommunikation och skapat en struktur med
774 lokala rapportörer, 36 koordinatorer
för de olika staterna, 6 koordinatorer för
de regionala zonerna och upp till nationell
nivå. Lokala handlingsplaner har utformats i 27 kommuner baserade på Nigerias
nationella handlingsplan för kvinnor, fred
och säkerhet som Joy Onyesoh varit med
och tagit fram.
Utöver det pågår skolprojekt för att
prata med ungdomar och kampanjer för
att få kvinnor och unga att registrera sig i
tid för att få röstkort, och sedan rösta. Det
är ett demokratibygge, steg för steg, utifrån
lokala villkor.

– Media är också en viktig komponent.
De berättar historier och som feminist
måste du alltid hitta vägar att berätta din
historia, lägger Zariyatu Abubakar från
Gumbi till.
– Precis som ni också måste berätta vår
historia, avslutar Blessing med en stadig
blick på oss från IKFF Sverige.
Under tepausen berättar Blessing för
oss hur hon förändrades när hon läste
FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om
kvinnor, fred och säkerhet. Hon blev en
fredsambassadör.
– Det förändrade mig. Jag var aggressiv, hade muskler att göra det jag ville
göra. Men när jag fick detta dokument
och gick hem och läste det så förändrade
det mitt liv, mitt äktenskap. Det handlar
om inkludering, att vi tillsammans kan
åstadkomma något. Uppdelade kan vi det
inte, säger hon.
TORKADE TOMATER
– ETT TECKEN PÅ KONFLIKT?

Dagen fortsätter i samma imponerande
tempo. Vi pratar om tidiga
varningssignaler och tidig respons på
konflikt. Filomena Talatu Z. Henry berättar
om när det plötsligt stod fruktstånd ute på
gatorna. I Kaduna, där hon bor, var detta
konstigt. Ingen brukade sälja frukt just där.
När borden blev fler och fler rapporterade
hon det till polisen, som inte tyckte att
det var något att bry sig om. Borden
försvann men dök upp igen, och hon
rapporterade. Först efter tredje gången, när
borden hade blivit än fler och närmade sig
polisstationen, reagerade myndigheterna.
De kom fram till att det var Boko
Haram som sålde vapen under borden
och planerade för en attack. En annan
deltagare berättar om torkade tomater.
– När du bara sett torkade tomater på
marknaden ett tag betyder det att ingen
levererat färska, vilket förmodligen betyder att de inte kan arbeta och röra sig som
de brukar, förmodligen för att några tagit
över området eller för att det hänt något
där, säger Magdalene U.I. Igbazua från
staten Benoe.
Det är otroligt att höra hur dessa 800

verktyg för fred

kvinnor över hela landet verkar, och lätt att
förstå att brist på lokal kännedom kan leda
till att många tecken på konflikt missas.
Joy håller en föreläsning om genus. Vi
pratar om stereotyper, vad män respektive
kvinnor kan göra, och jag slås framförallt
av hur skickligt Joy leder diskussionen
och pekar på vägar framåt utifrån varje
individs och kontexts förutsättningar.
Strukturerna och orättvisorna känns igen
från stora delar av världen, och lösningarna är också på många sätt samma eller
väldigt lika – det handlar om transparens,
representation, maktfördelning, organisering och kunskap. Men varje region och
individ har olika utmaningar och hänsyn
måste tas till det för att komma någonvart.
Alla kan ta steg framåt, men vi behöver
alla ta olika steg utifrån var vi befinner oss.
På kvällen förvandlas vårt mötesrum
till en danssal. Alla dansar loss, dansar av
sig dagen, skrattar tillsammans och varvar
med tal och hyllningar till varandra. Jag
står mitt i detta fantastiska och tänker att
ett enda dygn i Abuja med IKFF Nigeria
har gett mig kunskap, insikter, energi, glöd
och kraft att arbeta vidare för fred, frihet
och feminism i många år framöver. —

fakta

IKFF Nigeria och IKFF
Sverige har sedan 2014 haft
ett nära samarbete. 2017
påbörjades det treåriga
Forum Syd-finansierade
projektet Women’s Rights
Advocacy Campaign, som
syftar till att stärka kvinnors
fredsarbete och innehåller
kapacitetsutveckling, utveckling
av kommunikationskanaler,
workshops med lokala
kvinnoorganisationer och
lobbymöten med politiker. Inom
detta projekt genomförde IKFF
Sverige en resa till IKFF Nigeria
under november 2017.
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Medlemmar av säkerhetsrådet håller ett möte
med Hamid Karzai, president i Afghanistan,
den 25 november 2008 i Kabul. foto un photo

»Ett fredsavtal
utan civilsamhället
är inte hållbart«
För några år sedan initierade utrikesminister Margot
Wallström ett kvinnligt medlingsnätverk för att slå hål på
myten att det inte finns några lämpliga och kompetenta
kvinnor som kan delta i fredsprocesser. En av medlemmarna
i nätverket är Margareta Wahlström. Fred & Frihet ringde
upp henne för att prata om hur medling kan gå till.
text victoria frisk garcia
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som finns
mellan olika staters regeringar och bygger
på dialog, relationer och överenskommelser. Diplomatins uppgift är i huvudsak
att rapportera, observera och förhandla.
Det är genom god diplomati som många
konflikter stabiliserats. Medling är en
form av diplomati vars syfte är att sluta ett
fredsavtal eller eldupphöravtal. Margareta
Wahlström, ordförande för Röda Korset
och tidigare FN:s generalsekreterares
särskilda representant för katastrofriskreducering och chef för FN:s kontor
för riskreducering och katastrofberedskap,
är till skillnad från många andra i
medlingsnätverket inte yrkesdiplomat utan
har sin bakgrund i civilsamhället.
– Ett fredsavtal utan civilsamhället är
inte hållbart, menar Wahlström.
Det är ofta civilsamhället som drabbas
hårdast i en konflikt, vilket gör att en
plats vid bordet där viktiga beslut tas om
deras framtid borde vara en självklarhet.
I medlingsnätverket pågår just nu ett
arbete om hur man skapar fredsprocesser
där civilsamhället inkluderas och får en
relevant roll.
diplomati är de förbindelser

medling är en fredlig konflikthanteringsmetod som går ut på att en tredje
oberoende part skapar förutsättningar för
dialog mellan två aktörer som befinner
sig i en konfliktsituation. Det är viktigt att
skapa förtroende mellan de olika aktörerna
för att dessa ska få möjlighet att förstå
varandras perspektiv och tillsammans
kunna enas om en lösning. Wahlström har
arbetat i flera omgångar i Afghanistan.
– Det finns ingen pågående fredsprocess
i Afghanistan just nu, utan det handlar om
att skapa en omgivning där fred anses vara
en möjlighet, säger hon.
Frågan om när en fredsprocess påbörjas
är också någonting som diskuteras i
nätverket. Ofta är det när två parter inser
att de inte vill kriga längre, när en part har
vunnit eller när konflikten har gått i stå.
Här menar Wahlström att det är viktigt att
påvisa freden som en väg framåt.
Medlingsprocesser är ofta svåra i en
nationell konflikt eftersom parterna måste
fortsätta samexistera efter konfliktens slut.
Men medling kan även användas på en

långt mer lokal nivå, där det inte nödvändigtvis handlar om att ett avtal ska slutas.
Ett exempel på detta är det kvinnliga
medlingsnätverket i Afghanistan som
Folke Bernadotteakademin startat och
som Wahlström har deltagit i som mentor.
I långvariga konflikter är det vanligt att
man som partnerland anordnar utbildningar i huvudstaden som tenderar att
inkludera samma organisationer gång på
gång. Denna gång tänkte de utanför boxen
och bjöd in en eller två kvinnor från respektive provins, så att kvinnor som aldrig
träffat varandra skulle mötas.
bakgrunder.
De är bland annat lärare, socialarbetare,
jurister och poliser. Syftet med att skapa
ett kvinnligt nätverk var att kvinnorna inte
trodde på att de någonsin skulle få en roll i
fredsprocessen. Sverige har därför arbetat
aktivt för att dessa kvinnor ska bli synliga
i processen genom att ge dem verktyg. Nu
finns det alltså ett nätverk i Afghanistan
med kompetenta, välutbildade medlare
med stark förankring i hela landet. Flera
av kvinnorna har fått plats i nationella och
provinsiella fredsråd.
Wahlström berättar mer om vilka
tekniker man kan använda sig av som
medlare. Det handlar inledningsvis om
förutsättningarna för att ett möte ska
kunna ske. Alltifrån att alla parter kan ta
sig till mötesplatsen, att den är lämplig och
neutral, att det finns kaffe och te till att ha
en tanke om vilken form bordet ska ha.
deltagarna har spridda

ligger fokus på att få samtalet att röra sig i en
önskvärd riktning, att förmedla budskap
mellan aktörerna utan att ta ställning, att
se till att alla får komma till tals och att
få deltagarna att bli medvetna om hur de
själva agerar.
– Det är viktigt att lära sig att lyssna
förutsättningslöst och att inte döma, säger
Wahlström.
Det är också grundläggande att det finns
förtroende för varandra i en medlingsprocess. Här används ofta fysiska övningar till
sin fördel. Att ramla i varandra famnar är
en klassisk övning som de har använt sig
av i nätverket i Afghanistan.

under själva medlingsprocessen

verktyg för fred

»Med kvinnor vid
förhandlingsbordet
tenderar kvinnors
rättigheter och ett
genusperspektiv
att inkluderas.«
– Kvinnor är ju inte automatiskt fredsmäklare, men fredsavtal blir mer hållbara
om kvinnorna är delaktiga, säger Wahlström, när hon pratar om betydelsen av
kvinnliga medlingsnätverk och kvinnors
deltagande i fredsprocesser.
Med kvinnor vid förhandlingsbordet
tenderar kvinnors rättigheter och ett
genusperspektiv att inkluderas. Inkluderande perspektiv i frågor om styrning,
säkerhet, rättvisa och återuppbyggnad
skapar brett förankrade avtal och som
därmed har bättre förutsättningar att bli
hållbara. —

fakta

Uppdraget att ansvara för det
kvinnliga medlingsnätverket
landade hos Folke
Bernadotteakademin –
myndigheten för fred, säkerhet
och utveckling. Mellan 1992
och 2001 var endast två
procent av chefsmedlarna i
internationella fredsprocesser
kvinnor, vilket har påverkat
både fredsavtalens utformning
och hållbarhet. Nätverket
har vuxit och består numera
av femton medlare. Folke
Bernadotteakademin är även
ansvariga för utbildningen i
Afghanistan tillsammans med
den svenska ambassaden.
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aktuellt

utrikespolitik

VILKA PARTIER
STÅR UPP FÖR
EN FEMINISTISK
UTRIKESPOLITIK
EFTER VALET?

minnesord
ruth fröland
internationella kvinnoförbundet för fred och frihet

–

jönköpingskretsen,

genom karin ågren och gunnel hall

Ruth Fröland har avlidit. Hon föddes 1920 och tillbringade den sista delen av sitt liv

i Stockholm. Hon ville vara nära dotter och systrar. Men det var i Jönköping som
hennes livsgärning ägde rum.
När Ruth 1936 kom från Tyskland tillsammans med sina systrar hade hennes
föräldrar, Eva och Hans Schäffer, varit bosatta i Sverige i tre år. Fadern hade
haft viktiga befattningar i tyskt affärsliv och tysk politik, bl.a. som delegat i
fredsuppgörelsen i Versailles. Som juridisk rådgivare till svenska företag fick han
och hans familj under 30-talet möjlighet att undkomma judeförföljelserna och flytta
till Sverige och Jönköping. Ruths mor Eva Schäffer blev en aktiv ordförande för
IKFF:s Jönköpingskrets.
Ruth tog studentexamen på Högre allmänna läroverket och flyttade till Uppsala för
akademiska studier i språk. Till 40-talets Uppsala hade många norska studenter tagit
sin tillflykt, bland dem juristen som blev Ruths make. Efter krigsslutet följde hon med
honom till Tromsö i nordliga Norge.
Ruth återvände till Jönköping 1953 och bosatte sig här tillsammans med dottern
Dagmar. Hon blev adjunkt i tyska och franska i sin gamla skola, och så småningom
lektor. Hon var pedagogiskt nytänkande, hade en sprudlande energi, och få elever
förblev oberörda av hennes levande undervisning.
Efter moderns död tog Ruth sig an ordförandeskapet för IKFF i Jönköping.
Typiskt för Ruth var hennes stora engagemang och outtröttliga förmåga att
engagera människor. På 80-talet blev »Insikten« i Kulturhuset centrum för IKFF. Vi
demonstrerade för fred och mot kärnvapen, vandrade i fackeltåg genom stan, år
efter år. I samband med Jönköpings 700-årsfirande bildades Dag Hammarskjölds
stiftelse av bl.a. IKFF som delade ut stipendium till gymnasieungdomar, och Ruth
deltog i arbetet med stor entusiasm. Ruths engagemang i tidens stora frågor var
stort.
Även om Ruth flyttade till Stockholm slutade hon inte att engagera sig i vad vi gjorde
inom IKFF i Jönköping. Ruth kommer alltid att finnas kvar i våra minnen.—
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Den 7 mars släppte vi tillsammans med 17 andra organisationer i CONCORD Sveriges
jämställdhetsarbetsgrupp
Civilsamhällets deklaration för
en feministisk utrikespolitik.
Med hjälp av deklarationen vill
vi säkerställa att alla partier ser
vikten och värdet av att Sverige
driver en fortsatt och förstärkt
feministisk utrikespolitik, som
sätter kvinnor och flickors
mänskliga rättigheter i centrum,
oavsett vem som sitter i regering
efter valet.

Ladda ner deklarationen på
vår hemsida.

tema

SANKTIONER GENOMFÖRS FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA INTERNATIONELL FRED OCH
SÄKERHET. METODEN HAR UTVECKLATS MED ÅREN OCH PÅ SENARE TID HAR
SANKTIONER BLIVIT ALLT MER RIKTADE MOT ENSKILDA INDIVIDER OCH GRUPPER.
HUR GÖR MAN FÖR ATT FÖREBYGGA KONFLIKTER MED HJÄLP AV SANKTIONER?

HALLÅ DÄR...

Peter Wallensteen
Peter Wallensteen är professor i freds- och
konfliktkunskap på Uppsala universitet.
Han har bland annat ägnat sig åt studier av
användningen av sanktioner som ett sätt att
hantera internationella konflikter och fick
år 2013 Eldh-Ekblads fredspris.
foto magnus aronson

Sanktioner
– en effektiv metod

verktyg för fred

text ida flöjsbon

Sanktioner är ett värdefullt verktyg för det internationella samfundet i arbetet för att trygga fred och säkerhet och främja demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att införa
sanktioner kan man frysa ekonomiska tillgångar och begränsa handels- och rörelsefriheten. De ska på fredlig väg påverka en stat, grupp eller individs beteende genom olika
ekonomiska och/eller politiska åtgärder.
Tidigare beslutade FN:s säkerhetsråd ofta om att införa breda sanktioner mot ett visst
land. Det kunde exempelvis innebära att man förbjöd handel med landet. Konsekvensen
av sanktionerna gjorde det dock ofta svårt för civilbefolkningen, eftersom det exempelvis kunde bli brist på förnödenheter. Detta har med tiden ändrats och nu står riktade
sanktioner i fokus. Då kan de negativa effekterna för civilbefolkningen lättare undvikas,
samtidigt som sanktionerna ger tydligare effekter för dem de avser att påverka.
Användandet av sanktioner har blivit vanligare samtidigt som de blivit allt mer effektiva och ekonomiskt hållbara. Idag har FN listor över individer och grupper som har
riktade sanktioner mot sig på grund av kopplingar till väpnade grupper, terror eller för att
de är efterlysta exempelvis för krigsbrott.
De sanktioner som idag gäller i Sverige är beslutade av FN:s säkerhetsråd eller av EU.
Skillnaden mellan dem är att syftet med FN-sanktioner är att upprätthålla internationell
fred och säkerhet, medan det inom EU handlar om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) hade under hösten ett seminarium där
konfliktlösning på fredlig väg diskuterades. Medverkande var bland annat freds- och
konfliktforskaren Peter Wallensteen från Uppsala universitet som lyfte sanktioner som
konfliktlösande metod.
– Den gamla sanktionsmodellen var att man skulle isolera ett land. Det skulle bli hårda
villkor i landet så att regeringen till slut kapitulerade, och gång på gång ser vi att detta inte
fungerar, säger Peter Wallensteen.
Han berättar om hur det har införts allt mer riktade sanktioner, som alltså riktar in sig
på ansvariga i den politik man vill förändra, oftast ledningen i ett land. Sanktioner kan
också riktas mot vissa produkter som dessa personer är särskilt beroende av, till exempel
vapen.
– De senaste sanktionerna som vi använde mot Nordkorea innehåller en lista med
namn som blockeras och deras rörelsefrihet utanför landet skärs av. Dessa sanktioner är
alltså riktade och smartare, säger Peter Wallensteen.
Ett annat exempel är att när sanktioner infördes mot Charles Taylor, krigsherre i
Liberia, påverkade det diamanthandeln och stramade därmed åt Taylors resurser. Taylor
skiftade då till timmerhandel, vilket FN effektivt bemötte med nya sanktioner.
Sanktioner är alltså ett viktigt verktyg för att komma åt individer och grupper. Metoden
har och kommer säkerligen att utvecklas än mer genom åren. Fredliga medel som detta
är helt enkelt smartare och mindre kostsamma för människor, miljö och ekonomi än
militära åtgärder. —

Hur fungerar konfliktlösning
med hjälp av sanktioner?
– Det fungerar bättre än våld. Det är
bättre än det militära och är den fredliga
sortens metod.
Hur långt har arbetet med
sanktioner kommit?
– Det har kommit långt. De riktas inte
längre mot hela länder utan mot mäktiga
personer. Det gör kostnaderna mindre
men sanktionerna är lika effektiva som
de var förr, det vill säga framgångsrika i
20–30 procent av fallen.
Kan det civila samhället
påverkas av sanktioner?
– Säkerhetsrådet ska skydda det
civila samhället och de moderna
sanktionerna riktar in sig på en grupp
individer eller särskilda varor. De
personer som listas av säkerhetsrådet
kan numera överklaga sanktioner
som de utsätts för. Sanktionerna
har på detta sätt blivit bättre.
Hur ser framtiden ut?
– Det kommer hela tiden nya sanktioner,
till exempel mot diamanter eller
banker. I framtiden kan man tänka sig
att sanktioner inom sociala medier
utvecklas. Sanktionerna måste följa med
i den teknologiska utvecklingen.
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VÄXJÖ VAD HÄNDER I
BOLIVIA?
25 april, kl. 18, Slånbäret, Lillestadsvägen 99, Växjö

Victoria Gonzales delar med sig av sina

erfarenheter och kunskap om kamp och
utveckling i Bolivia. Vår studiecirkel för
året, med tema Latinamerika, inleds
av Victoria som har arbetat med IKFF
Växjökretsen.
Vill du delta i IKFF Växjökretsens verksamhet?
Kontakta Annika Karlsson Ströberg på
070-5227256 eller annika.k.stroberg@telia.com

GÖTEBORG ETT
KÄRNVAPENFRITT
SVERIGE
Göteborgskretsen fokuserar i år på
projektet »Ett kärnvapenfritt Sverige«.
Projektets huvudmål är att få till stånd
en opinionsspridning om vikten av att
Sverige skriver under FN:s konvention
om ett kärnvapenförbud. Tillsammans
med Fredsamföreningarna i Göteborg
inleddes projektet med en kick-off där vi
delade in oss i små grupper som arbetar
med olika delar, men som tillsammans
utgör en helhet. Ett exempel är
Gräsrotsgruppen, som skickar ut ett
upprop till mor- och farföräldrar.

aktuellt lokala kretsar

MOTALA AVTACKNING
Efter årsmötesförhandlingarna den 20
februari avtackades Ann-Louise
Andersson för sin 24-åriga
ordförandegärning. Hennes innerliga
engagemang, gedigna erfarenhet och
kunnande har betytt oändligt mycket
för föreningen. Ann-Louise tar nu över
kassörsuppdraget. Helena Svensson
Lindblom som skött sekreteraruppdraget
med bravur i hela 34 år avtackades
också.

JÖNKÖPING INTEGRERA
MERA
3 maj, kl. 19.00 Jönköpings folkhögskola,
Gjuterigatan 7 (ingång på gården)

Eldsjälen Mariana Morosanu,
representant för nätverket »Integrera
mera« kommer och berättar om
hur nätverket startade och vilken
betydelse det har haft för nyanlända
i Jönköping. Det startade utifrån
praktiska behov, såsom kläder och
annat, men har nu utvecklats till att
hjälpa människor att hitta arbete. De
ordnar jobbmässor tillsammans med
bland andra Arbetsförmedlingen,
regionen och länsstyrelsen. Välkomna
att ta det av detta viktiga arbete!

samrådsmöte

VÄLKOMMEN PÅ
SAMRÅDSMÖTE I GÖTEBORG
OM LOKALT ENGAGEMANG

Den 5 maj vill vi bjuda in
dig som medlem till ett
samrådsmöte. Genom historien
har IKFF gjort stora framsteg.
Bara de senaste åren har vi
bidragit till att FN antagit ett
förbud mot kärnvapen, vi har
genom ICAN tilldelats Nobels
fredspris och samarbetat nära
våra nya systersektioner för att
stärka deras kapacitet.
Samtidigt finns det i vårt
samhälle utmaningar för
människors engagemang.
Inom IKFF tar det sig uttryck i
minskande lokalt engagemang.
Vi behöver utvecklas och hitta
vägar för organisering som ger
både kraft och inspiration, inte
minst i en tid där oron ökar
och där mänskliga rättigheter
ifrågasätts.
Tillsammans med er
medlemmar vill vi diskutera hur
engagemanget för fredsarbetet
kan stärkas på lokal nivå.
Vi bjuder på mat och fika
under dagen.
Hälsningar,
IKFF:s förbundsstyrelse
DATUM:

5 maj

10.00–18.00, kvällsaktiviteter
för de som har möjlighet och vill
stanna.
TID:

PLATS: Ingrid Segerstedts
gymnasium, Södra vägen 25,
Göteborg
FÖR VEM?

Alla medlemmar

info@ikff.se
– senast den 25 april. Ange
eventuella matallergier i anmälan.
ANMÄL DIG TILL:

OBS: IKFF kan ersätta halva
kostnaden för resebiljett upp till 550 kr
mot uppvisande av kvitto. IKFF har inte
möjlighet att bekosta boende, men hör
gärna av dig till Göteborgskretsen på
goteborg@ikff.se så kanske en medlem
kan erbjuda sängplats.
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Du står upp för fred,
frihet och feminism
PÅMINNELSE
OM ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFT
FÖR 2018

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.

påminnelse om 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

Verktyg för fred
Plötsligt stod det fruktstånd ute på gatorna.
I Kaduna, där hon bor, var detta konstigt.
Ingen brukade sälja frukt just där. När
borden blev fler och fler rapporterade hon
det till polisen, som inte tyckte att det var
något att bry sig om. Borden försvann men
dök upp igen, och hon rapporterade. Först
efter tredje gången, när borden hade blivit
än fler och närmade sig polisstationen,
reagerade myndigheterna. De kom fram till
att det var Boko Haram som sålde vapen
under borden och planerade för en attack.

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.

