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Vi står inför stora utmaningar, det läser vi om varje dag. Men synen 
på var grundproblemet ligger och hur vi ska lösa dem skiljer sig åt. 
I Sverige, precis som i många andra länder, inte minst i Europa, har 
svaret blivit stängda gränser och en ökad militarisering. IKFF vet, med 
100 års erfarenhet i bagaget, att detta inte är vägen framåt. Vi bygger 
inte hållbar fred med våld och murar.

Den 9 september går vi till val i riksdag, kommun och landsting. 
Vi har alltså som individer möjligheten att påverka den politiska 
utvecklingen i Sverige, men även i världen, för de kommande fyra 
åren. På många sätt är detta ett viktigare val än på mycket länge. När 
patriarkala, antidemokratiska och fascistiska kra�er mobiliserar måste 
vi göra det än mer. Vi kan inte sitta och titta på när ett parti hotar våra 
grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter. Det kan kän-
nas övermäktigt, och vi kan inte lösa det själva. Ensam är inte stark. 
Därför måste vi organisera oss, även när det inte är val.

I detta nummer diskuteras på olika sätt demokrati i vår tid. Hur 
vi ser en ökad militarisering i Sverige, hur det kan ta sig uttryck och 
hur det påverkar oss. Det kan komma i form av en oskyldig broschyr 
i brevlådan (s. 8), eller som reklam riktad till unga i sociala medier 
(s. 10). Men vi visar även på motståndet, hur vi kan lära av historien 
och se varningssignaler (s. 16) och hur människor mobiliserar och 
organiserar sig för att göra skillnad. 

Inför valet har IKFF gått samman med 50 andra organisationer i 
kampanjen #hjärtavärlden (s. 6). Tillsammans representerar vi hun-
dratusentals människor som ser att världen påverkar oss såväl som vi 
påverkar världen. Vi står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, 
överallt. Det kompromissar vi inte med. Vi vill skapa förändring. 

Ett exempel på det är den skuggutredning om FN:s konvention om 
kärnvapenförbud som IKFF håller på att ta fram (s.18). Det kan låta 
torrt och trist men när vi får politiska svar som »det går inte«, »det är 
för komplicerat«, hittar vi svaren. Politiskt spel och okunskap får inte 
stå i vägen för att förändra världen.

ELIN LISS 
REDAKTÖR FÖR DET HÄR NUMRET

»Vi kan inte lösa det själva, 
ensam är inte stark. Därför 

måste vi organisera oss«
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Föreställningar om manlighet respektive kvinnlighet 
är djupt rotade i den globala samhällsstrukturen, 
även i säkerhetspolitiken. Ett feministiskt perspektiv 
hjälper oss att se detta. När vi ser, kan vi börja arbeta 
för att uppnå jämställdhet och mänskliga rättigheter. 
 
TEXT SARA HUSSAIN

VÅLDSAMMA 
MASKULINITETER 
med rätt att döda

En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik är komplex och utgår 
ifrån människors säkerhet istället för nationalstatens. Mänsklig 
säkerhet utgår ifrån människans grundläggande behov så som 
mat, vatten, tak över huvudet och rätten att leva fri från rädsla och 
hot. Det innefattar nedrustning och kon�iktförebyggande och ses 
o�a som passivt och naivt. Genom att frångå fokus på nation-
alstatens säkerhet synliggörs det hur kvinnor och män står inför 
olika hot till följd av patriarkala strukturer. 

Akademiker skriver att ett feministiskt perspektiv på säkerhet, 
fred, våld och krig inom internationella relationer härstammar 
från 1800- och 1900-talet. Dåtida teoretiker utgick från biolo-
giska aspekter och menade att kvinnor har en medfödd känsla av 
moderlighet som gör dem till naturliga fredssti�are. Detta synsätt 
var också i fokus under kalla kriget då kvinnor organiserade sig 
för att skydda framtida generationer från hotet om kärnvapenkrig. 
På senare tid har dock många feministiska forskare och aktivister 
ifrågasatt moderlighet som en medfödd egenskap hos kvinnor och 
menar istället att detta karaktärsdrag är ett resultat av att kvinnor, 
oberoende av huruvida de har barn eller inte, tilldelats ansvar över 
»moderliga uppgi�er« eller arbete som kräver omsorg. Detta föder 
empatiska känslor hos kvinnor, vilket leder dem till att i större 
utsträckning än män vara emot krig. 

ENLIGT TRADITIONELLA säkerhetsteorier handlar säkerhet om att 
kontrollera och tygla militärt våld mellan stater genom att bal-
ansera militär makt och exempelvis hotet från kärnvapen genom 
kollektiva säkerhetsåtgärder. På så sätt legitimeras militariser-

ing och krig i sy�e att försäkra statens fortlevnad och säkerhet. 
Problemet är att jakten på absolut säkerhet skapar en process av 
både defensivt och o�ensivt tillstånd som i sig genererar våld. 
Den feministiska analysen tar därför allting ett steg längre genom 
istället ha som mål att förebygga och eliminera våld.

När utgångspunkten är mänsklig säkerhet synliggörs det faktum 
att det �nns olika typer av våld. Därför betonar feminister som 
Ann Tickner att de�nitionen av säkerhet bör inbegripa alla typer av 
våld, från internationellt militärt våld till mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. Enligt Tickner är det viktigt att se våldet 
som ett resultat av ojämställdhet som bygger på dominans och 
underkastelse. Etniskt och sexualiserat våld är också exempel på 
våld som bygger på den här typen av dominans. 

EFTER FÖRLUSTEN i Vietnamkriget 1975 feminiserades USA, 
menar teoretiker, och därmed försvagades statens identitet som 
beskyddare. Det som gjorde förlusten värre var att de besegrades 
av ett folk som ansågs som etniskt underordnade. Uppfattningen 
om ett svagt USA skulle komma att hota säkerheten för de som 
placerat sin lojalitet och auktoritet hos deras beskyddare, staten. 
Terrorattacken i USA den 11 september 2001 visade enligt den 
logiken på hur sårbart USA var.  Den händelsen kom att starkt 
forma framtida politik. Bushs kra�fulla svar på 9/11-attentaten, 
genom »kriget mot terrorismen«, bedömdes enligt teoretiker som 
ett försök till att återställa den maskulina bilden av staten som 
beskyddare genom att visa militärt ledarskap.

Även i dagens USA �nns tydliga drag av hur maskulinitet 
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»Hutuer som vägrade döda tutsier 
sågs som förrädare och feminiserades 

för att likställas med fienden.«

Donald Trumps och Kim Jong-Uns Twitter-dispyter visar på hur makt är präglat av maskulinitet. FOTO ICAN

används för att visa sig som en potent stormakt. USA:s president 
Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Uns diverse 
Twitter-dispyter om vems kärnvapenknapp som är störst visar på 
hur makt är präglat av maskulinitet och vilka konsekvenser det 
kan få för världens säkerhet. Under våren 2018 skrev Trump på 
Twitter att »… min knapp är större och mer kra�full än hans, och 
dessutom fungerar min!« och han kallade Nordkoreas diktator för 
»lilla raketmannen«. Det är en (direkt eller indirekt) hänvisning 
till fallossymbolen som är länkad till maskulinitet och styrka. 
Enligt denna tankegång får män som innehar vapen också status. 
Väpnat våld och krig blir en strategi för män att visa sin manlighet 
– visa att de är »riktiga män«. Att vapen är så starkt kopplade till 
maskulinitet hämmar arbetet för nedrustning då det innebär att 
lämna ifrån sig våldskapital och nedrusta, vilket kopplas till femi-
ninitet och klassas som passivt och naivt. 

EN FORTSÄTTNING på denna föreställning är att män ska vara 
aktiva, skydda och försvara kvinnor och barn medan kvinnor och 
barn ses som passiva o�er i behov av beskydd. Kvinnor fråntas sitt 
aktörskap som vuxna och infantiliseras genom att likställas med 
barn. Kvinnor utsätts systematiskt för sexualiserat våld i krig och 
väpnade kon�ikter. Det används som en strategi för att försvaga 
och förnedra �endens män genom att »erövra deras« kvinnor och 
därmed visa �endens oförmåga att skydda »sina« kvinnor.

Detta framkom tydligt i en undersökning av könsroller under 
folkmordet i Rwanda 1994. Huturebellerna använde sig av propa-
ganda som hade sin grund i kön. Ett citat från ett propagandatal 

visar hur, »I know you are men[…] who do not let themselves be 
invaded, who refuse to be scorned«. Huturebellerna »lockade« till 
sig män för strid genom att belysa styrkan i deras manlighet och 
uppmana dem till att inte tillåta någon att håna dem. Man försökte 
speciellt tilltala maskuliniteten hos familjemannen som hade 
stor anledning till att ansluta sig till rebellerna då han hade något 
att skydda. Strategin bakom folkmordet spelade på yngre mäns 
rädsla – män som inte deltog i att mörda eller terrorisera �enden 
sågs som ynkryggar. Hutuer som vägrade döda tutsier sågs som 
förrädare och feminiserades för att likställas med �enden. De blev 
utsatta för samma eller liknade typer av våld som tutsier. 

ARBETET för att bryta ned de patriarkala strukturerna i samhället 
handlar inte bara om att se �er kvinnliga chefer och att kvinnor 
ska ha lika lön som män för samma arbete. Under vissa omstän-
digheter innebär tillintetgörandet av de patriarkala samhällsstruk-
turerna överlevnad. I krig och kon�ikt fråntas kvinnor aktörskap 
och kvinnors kroppar utnyttjas för att försvaga andra män. 
Samtidigt hotar män med makt varandra genom verbala bråk på 
sociala medier om vem som har den största och mest kra�fulla 
kärnvapenknappen. Våldsamma maskuliniteter kan få förödande 
konsekvenser. —
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Internationell kongress i 

GHANA
I AUGUSTI SAMLAS MEDLEMMAR FRÅN HELA VÄRLDEN I GHANAS HUVUDSTAD ACCRA 

FÖR ATT DELTA PÅ IKFF:S INTERNATIONELLA KONGRESS. DET ÄR DEN 32:A KONGRESSEN 

OCH TEMAT ÄR »BUILDING A FEMINIST PEACE MOVEMENT«. DET ÄR ETT HISTORISKT 

MÖTE DÅ DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN SOM EN IKFF-KONGRESS HÅLLS I AFRIKA. 

Det är en fullspäckad agenda som utöver själva kongressen 20–22 
augusti också innehåller många spännande seminarier. Den 18 au-
gusti anordnas ett öppet event Feminist Peace Movement in Africa 
Forum som bjuder in talare och deltagare från kvinnofredsorgan-
isationer i regionen samt internationella organisationer och organ 
så som Afrikanska Unionen, ECOWAS, UN Women och AWID. 
Den 19 augusti kommer det att hållas ett möte för YOUNG- 
WILPF för att stärka unga kvinnors röster inom IKFF. 

De senaste åren har IKFF växt otroligt snabbt i den afrikanska 
regionen. Från att tidigare bara varit fyra sektioner (Kamerun, 
Nigeria, DR Kongo och Ghana) kommer nu IKFF-grupper från 
minst tio afrikanska länder att delta på kongressen och förhop-
pningsvis blir majoriteten av dem invalda som o�ciella sektioner 
(Tchad, Zimbabwe, Sydafrika, Burundi, Sudan, Kenya, Centralaf-
rikanska republiken, Elfenbenskusten, Sierra Leone, Niger och 
Uganda). 

IKFF Sverige, som de senaste fem åren har byggt ett nära 
samarbete med de afrikanska sektionerna, kommer förutom att 
delta i själva kongressen medarrangera en konferens för region 
Afrika. Cirka 50 personer från olika länder kommer att delta. 
Konferensen kommer ha ett tydligt fokus på det krympande 
demokratiska utrymmet för civilsamhället och på medlemmar-
nas säkerhet. E�er kongressen kommer vi även att anordna en 
heldag med utbildning om nedrustning och icke-spridning ur ett 
genusperspektiv, framförallt som ett erfarenhetsutbyte mellan de 
afrikanska IKFF-sektionerna och grupperna i regionen.  

Vi ser framemot att välkomna �era nya sektioner under kon-
gressen i Ghana, samt att lära känna och fortsätta arbeta med alla 
fantastiska kvinnorättsaktivister som kämpar för fred och frihet 
runt om i världen. —
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I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer vi att 
#hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets 
viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och 
ansvar för vår miljö. När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de 
gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp 
till för att skapa en bättre värld. Vi är många som tycker att världen har en 
plats i valrörelsen. Att #hjärtavärlden är att vilja se en politik som:

    c Står upp för människors rätt att göra sina röster hörda i en tid då hoten 
ökar mot försvarare av mänskliga rättigheter, demokrati och miljö. 

    c Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling så att de Globala målen 
uppfylls till 2030, där all politik sätter mänskliga rättigheter först när 
intressekon�ikter uppstår.

    c Påskyndar arbetet för att minska våra utsläpp, oavsett i vilket land 
de sker, och ökar stödet till låginkomstländer som drabbas hårt av 
klimatförändringarna.

    c Ökar jämställdheten och står upp för allas lika rättigheter genom en 
feministisk utrikespolitik som genomsyrar alla politikområden.

    c Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på internationellt bistånd. 
Pengarna ska användas på ett sätt som värnar om biståndets unika 
roll för att bekämpa fattigdom och främja en hållbar, demokratisk 
utveckling.

    c Står upp för en human migrations- och �yktingpolitik, försvarar 
asylrätten och skapar säkra vägar in i Europa. 

Vi som tar initiativet till #hjärtavärlden vill att hållbar global utveckling 
får plats i årets valrörelse. Tillsammans engagerar våra organisationer 
hundratusentals medlemmar. Vi är många och olika, men förenas i arbetet 
för en mer mänsklig och hållbar värld. Kampanjen har lanserats genom 
paraplynätverket CONCORD Sverige och IKFF är en av 51 organisationer 
som står bakom. 

DEN 9 SEPTEMBER 2018 GÅR SVERIGE TILL VAL. Läs mer om kraven i 
#hjärtavärlden på www.hjartavarlden.nu och dela i dina sociala kanaler. 

VAL 2018

 
Inför valet har vi inom 
CONCORD släppt flera 

rapporter. Du hittar 
dem på www.ikff.se 

under Publikationer.

 > VÄRLDEN I POLITIKEN 
Kartläggningen visar att enstaka 
politiker driver frågor om rättvis 
och hållbar global utveckling 
men de får svagt gensvar inom 
sina partier. Partier kan göra 
mycket mer för att driva en 
politik där Sverige bidrar till en 
hållbar och fredlig utveckling.

 > TAG PLATS!  
För tolfte året i rad backar den 
demokratiska utvecklingen 
i världen. Bara under 
2017 mördades över 300 
människorättsförsvarare. 
Rapporten tar upp de ökade 
hoten mot demokratin.

 > BAROMETER 2018 
Politiska beslut som tas i 
Sverige riskerar fortfarande att 
undergräva mänskliga rättigheter 
och hållbar utveckling globalt. 
I Barometer 2018 granskas 
regeringens genomförande 
av Sveriges politik för 
global utveckling, PGU.

 > CIVILSAMHÄLLETS 
DEKLARATION FÖR 
EN FEMINISTISK 
UTRIKESPOLITIK 
Vi vill se en fortsättning 
och utveckling på den 
feministiska utrikespolitiken 
efter valet. I deklarationen 
ges rekommendationer till 
den kommande regeringen, 
exempelvis att Sverige 
måste upphöra att exportera 
vapen till diktaturer.

#HJÄRTAVÄRLDEN

RAPPORTER



KRÖNIKA

Var kommer du ifrån?
Min identitet har bland annat formats av den ständigt återkommande frågan 
»Var kommer du ifrån?«. Stockholm och Sverige har aldrig varit tillräckliga svar. 
Inte Kurdistan för den delen heller, för »Kurdistan är inget land«, så som många 
angeläget påpekar. Om jag svarar »kurd från Irak« verkar jag kunna tillfredsställa 
de �esta. Det är dock mina föräldrar som är kurder från Irak. Jag är född i 
Stockholm. Ibland vet jag ärligt talat inte var jag kommer ifrån. Är jag svensk? Är 
jag kurd? Är jag kurd från Irak? Är jag svensk-kurd? Är jag kurd-svensk? 

Somliga frågar vad för slags kurd jag är. Enligt vissa kurder är jag inte kurd, utan 
arab, e�ersom jag talar �ytande arabiska men inte kan så bra kurdiska. Araber 
kan peka ut mig som iranier medan iranier kan kalla mig för arab. Andra med 
ett annat etniskt ursprung än svenskt, sådana som jag, kan skratta och skaka 
på huvudet när jag säger att »jag är svensk«. De tror att jag avsäger mig mitt 
ursprung. Samtidigt ska »etniska svenskar« påpeka att jag inte är svensk med 
tillägget »men du är väldigt försvenskad«. Jaha? Är det en komplimang? Hur jag 
än väljer att de�niera mig möts jag av indirekt och ibland direkt motstånd. Varför 
är behovet av att sätta etiketter så starkt? 

Människans ständiga behov av att kategorisera sin omgivning, däribland andra 
människor, är ett sätt att försöka förstå den fysiska verkligheten runtom sig. 
Förståeligt. Men normer kring speci�ka etiketter – kvinna, make, svensk, kurd 
– skapar också en press på att identi�era sig själv utifrån dessa. Problem uppstår 
e�ersom de utgår från stereotypa mallar. När någon sätter en etikett på sig själv 
eller när du sätter en etikett på någon, tillskrivs personen karaktärsdrag i enlighet 
med dessa föreställningar. Det skapar en illusion om att du vet vem hen är. 

Rasism handlar i grund och botten om systematisk diskriminering och 
exkludering på grund av hudfärg eller ursprung. Den strukturella rasismen är 
djupt rotad i samhällsstrukturen likt de patriarkala strukturerna. Ny�kenhet 
är inget brott, men som »etniskt svensk« blir du inte borttagen från listan över 
potentiella kandidater för ett arbete till följd av ditt namn. Du behöver inte kämpa 
dubbelt så mycket. Du behöver aldrig bevisa dig själv eller välja »rätt etikett« för 
att svaret ska accepteras. Det räcker med att du är »svensk«.

Vi är olika, men också väldigt lika. Vi vill alla känna trygghet, ha mat för dagen, 
känna oss värdefulla, utvecklas. Kon�ikter uppstår när vi gör antaganden om vår 
olikhet och omvandlar det till praktik och politik. Det är då vi är farligt ute. —

SARA HUSSAIN 
är 26 år och har en 
kandidatexamen 
i statsvetenskap 
från Stockholms 
universitet. Denna 
vår har hon gjort 
praktik på IKFF 
inom ramen för sin 
masterutbildning 
vid Uppsala 
universitet. Sara 
är inriktad på 
jämlikhetsfrågor 
och frågor som 
rör internationella 
relationer, 
säkerhet  
och genus.
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»Hur jag än väljer att definiera 
mig möts jag av indirekt och ibland 
direkt motstånd. Varför är behovet 

av att sätta etiketter så starkt?«
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Är en skogsbrand 
samma sak som ett krig?

I MAJ LANDADE »OM KRISEN ELLER 

KRIGET KOMMER« I 4,8 MILJONER 

SVENSKA HUSHÅLL. DET ÄR EN 

BROSCHYR SOM HANDLAR OM 

ATT STÄRKA BEREDSKAPEN VID 

KRISER OCH KRIG. MEN VILKA 

SIGNALER SKICKAR DEN?

TEXT VICTORIA FRISK GARCIA 
FOTO BIMO LUKI

Om krisen eller kriget kommer har redan 
utgjort underlag för satiriker och sam-
hällskritiker. Alternativa rubriker som 
»Om krisen eller kriget kommer så är 
det tur att asylrätten �nns« har �orerat 
i sociala medier som kritik mot de nya, 
inhumana asyllagarna. Det faktum att vi 
står inför andra, mer brådskande, kriser 
som exempelvis klimatförändringar och de 
kränkningar och övergrepp kvinnor  
vittnat om under #metoo, har också 
präglat den e�erföljande debatten. Det 
har varit tystare kring innehåll, drivkra�er 
bakom och konsekvenser av utskicket av 
broschyren som kostade 20 miljoner kro-
nor enbart i tryck och distribution. 

Innehållet i broschyren är både högt 
och lågt. Det är alltifrån en checklista över 
nödvändiga saker att ha i hemmet för 
att klara en kris till att ly�a varje enskild 
individs beredskap som en förutsättning 

för hela landets kapacitet att stå emot ett 
militärt angrepp. På framsidan lyser de 
orangeröda illustrationerna; en kärnfamilj 
förbereder förnödenheter, några vuxna bär 
barn i ett översvämmat bostadsområde, 
en bro är sönder och militärer står med 
dragna vapen i en skog där helikoptrar 
hovrar på himlen. 

OLIKA TYPER av kriser ly�s i bro-
schyren. Skogsbränder, terrorattentat, 
cyberattacker, desinformation och faktiska 
militära angrepp och krig. Det är just 
dessa vitt skilda situationer som delvis 
försvårar en kritisk läsning. Det är få som 
motsätter sig att det är viktigt att vara 
förberedd och kunna agera om samhället 
drabbas av till exempel en skogsbrand 
eller storm. Bara under försommaren har 
Sverige drabbats av �era skogsbränder. Det 
blir dock problematiskt när skogsbränder 
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nämns i samma andetag som ett väpnat 
angrepp. Det är problematiskt dels för att 
det försvårar ett avfärdande av broschyren 
som enbart ett tecken på militarisering 
och upprustning och dels för att det skapar 
en bild av att krig är ett lika reellt scenario 
som en skogsbrand. Kriget förkläs i en 
allmän krisberedskap, ett allmänt upphöjt 
läge där läsarens enda alternativ är att 
acceptera broschyren och dess innehåll. 

Den amerikanska professorn, forskaren 
och feministen Cynthia Enloe menar att 
militarisering är en process där vi succes-
sivt uppfattar en serie idéer som naturliga 
och att militariseringen o�a tar sig uttryck 
i resonemang om hur säkerhet de�nieras 
och vem som är naturlig beskyddare/
beskyddad, vilket också har en tydlig 
genusaspekt. Just rädsla är även en viktig 
komponent som gör politiska beslut och 
militarisering möjligt.

I INLEDNINGEN av broschyren står det 
»Även om Sverige är tryggare än många 
andra länder, �nns det hot mot vår säker-
het och självständighet«. Det står uttryck-
ligen att det �nns ett hot mot Sverige, men 
vem och vad som utgör detta hot vida-
reutvecklas dock inte. Om vi följer denna 
tankebana innebär ett hot mot Sverige att 
vi har en �ende som vi måste skydda oss 
ifrån och att detta görs genom en stark 
militär. Militariseringen bygger även på 
en känsla av tillhörighet, att vara del av ett 
samhälle och en grupp vilket återspeglas 
på ett väldigt tydligt sätt i broschyren; 
»Om du är förberedd bidrar du till att hela 
landet bättre kommer att klara en svår 
påfrestning«. Denna tillhörighet bygger 
alltid på ett vi och dom, en stark grupptill-
hörighet kommer inte utan yttre �ender 
och hot. E�ersom det uttryckligen står att 
det �nns ett hot mot Sveriges säkerhet blir 

därför idén om upprustning helt självklar. 
Men vad innebär detta anonyma hot? Vem 
är �enden? Och vems säkerhet är det vi 
talar om? Dessa frågor ger inte broschyren 
svar på.

SYNEN PÅ SÄKERHET har genomgått 
en förändring där ett ski�e från stater som 
de enda aktörerna på den säkerhetspolitis-
ka arenan till individer och folkgrupper. 
Mänsklig säkerhet myntades som begrepp 
och med det kom även en förståelse för 
att säkerhet är beroende av andra faktorer 
än de militära. Mänsklig säkerhet utgår 
mänskliga behov och rättigheter som 
att ha mat på bordet, tak över huvudet 
och rätten att leva fri från rädsla och hot 
samt en förståelse för att säkerhetshot 
ser olika ut för olika personer beroende 
på kön, klass, hudfärg, sexualitet och så 
vidare. Broschyren genomsyras istället av 
en traditionell syn på säkerhet där stater 
är aktörer och där »en riktig stat« ska 
kunna lösa problem med våld. I ett sådant 
samhälle betraktas nedrustning och dialog 
som tecken på svaghet medan den militära 
kapaciteten är ett tecken på styrka och den 
enda vägen för att säkerställa den »riktiga 
säkerheten«. 

I och med utskicket av broschyren 
räknade myndigheten med att väcka 
frågor och oro, därför öppnades även ett 
kontaktcenter dit privatpersoner kunde 
vända sig med frågor. Det väcker dock 
inte bara frågor och oro om vad som kan 
tänkas hända. Broschyren kan även ses 
som en vändning mot en mer konser-
vativ och militariserad syn på säkerhet. 
Den anonyma men tydliga �enden är 
genomgående i broschyren och legitimerar 
upprustningen av Sveriges totalförsvar – 
den förbereder Sverige för krig. —
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FAKTA 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) fick i 
uppdrag från regeringen att 
göra en kunskapshöjning 
för privatpersoner om 
krisberedskap, höjd beredskap 
och krig. 

I samband med MSB:s kampanj 
»Krisberedskapsveckan« 
mellan 28 maj – 3 juni skickades 
broschyren »Om krisen eller 
kriget kommer« ut till 4,8 
miljoner hushåll i Sverige. 

»Om kriget kommer« delades ut 
till allmänheten för första gången 
1941 och den senaste upplagan 
delades ut 1961.

1

OM KRISEN
ELLER KRIGET
KOMMER

V I K T I G  I N F O R M AT I O N  T I L L  S V E R I G E S  I N VÅ N A R E

SVERIGE / LILLA RIKSVAPNET • RIKSARKIVET • H. DAHLSTRÖM • 2018 03 05

»Kriget förkläs i en allmän krisberedskap, ett allmänt 
upphöjt läge där läsarens enda alternativ är att 

acceptera broschyren och dess innehåll.«
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Under våren har Försvarsmakten 
marknadsfört sig till unga personer 
via sociala medier då den allmänna 
värnplikten återaktiveras i år. 
Men hur presenteras den unga 
militären i bilderna? Vad händer när 
militär reklam vävs samman med 
populärkultur? Fred och Frihets Ida 
Arneson intervjuade Susan Jackson, 
forskare, och Hanna Bergman, Unga 
Feminister, för att få veta mer. 
 
TEXT IDA ARNESON

Kan man ha 
mens i fält?

Jag scrollar i mitt Instagram�öde. Då och då dyker sponsrad 
reklam upp. En bild på en ung kvinnlig militär, beväpnad i fält tar 
plats på min skärm. Bildtexten lyder »Kan man ha mens i fält?«. 
Bilden är en del av Försvarsmaktens pågående kampanj »Många 
har många frågor«. I samband med återinförandet av värnplikten 
(som träder i kra� sommaren 2018) vill Försvarsmakten nå ut 
till unga personer, framförallt unga kvinnor. Därför har de valt 
att i huvudsak sprida sin reklam via betalda annonser på sociala 
medier.

Populärkulturella medium, inklusive sociala medier, har blivit 
allt viktiga arenor för både Försvarsmakten och svensk vapenin-
dustri. Ett exempel är att Saab har producerat hollywoodliknande 
reklam�lmer om Jas-gripen på Youtube. Tidskri�en Resumé har 
rapporterat att Försvarsmakten (en myndighet) mellan åren 2010 
- 2016 lade 437 miljoner kronor på reklam. 

Susan Jackson, forskare vid Stockholms universitet, studerar 
hur den globala vapenindustrins närvaro på sociala medier bidrar 
till ökad militarism. 

– Militarism är tron på att det är nödvändigt att upprätthålla 
en stark militär kapacitet. Det �nns en idé om att militären och 
vapenindustrin är »god, naturlig och nödvändig«. Vapenindus-
trin, beslutsfattare och media kan då beskriva militären som en 
oundviklig del av samhället, snarare än att beskriva det som något 
som vi människor har valt att etablera, säger Jackson. 

Antagandet om militären som »god, naturlig och nödvändig« 
används av vapenindustrin och försvaret för att sälja idén om 
att det endast är dessa aktörer som kan skapa nationell säkerhet. 

INTERVJU



SUSAN JACKSON, forskare vid 
Stockholms universitet,

HANNA BERGMAN, valtalesperson för 
Unga Feminister.
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Genom sociala medier når den militära reklamen nya utrymmen 
och en publik som inte var möjlig att nå tidigare.  

– Då vapenindustrin inte kan sälja sina produkter till medbor-
garna, betyder det att de måste sälja idén om sina produkter till 
oss istället. Populärkultur kan få något som är politiskt att verka 
opolitiskt. När militärens reklambilder förekommer i samma 
utrymmen där personer delar sina semesterbilder och kattvideos, 
tenderar det att normalisera militär rekrytering och vapenproduk-
tion, säger Jackson. 

REKLAMKAMPANJEN tar sin utgångspunkt i olika frågor som den 
sökande eller den inkallade till Försvarsmakten förmodas fundera 
på. »Måste man kunna göra två saker samtidigt eller kan killar 
också söka? Finns det Wi-Fi? Måste jag vara stark? Måste jag alltid 
gå upp tidigt? Kan jag bli sjöman som kvinna? Vad händer om jag 
blir gravid? Är allting jobbigt jämt? Kommer jag vara ensam tjej? 
Jag kanske blir starkare men hur är det med mitt CV? och Kan 
man ha mens i fält?«

Utifrån frågorna stereotypiseras unga personer. Wi-Fi och 
avsaknad av sovmorgon framställs som avgörande kriterier för 
vilka framtidsval unga gör. Fokus på kvinnors kroppar, med frågor 
om mens och graviditet, är ett gammalt patriarkalt grepp. Kvinnan 
�xeras då vid några få naturliga och essentialistiska egenskaper, 
som antas kunna ses som problem eller stå i vägen för deltagande. 

Hur Försvarsmakten valt att skapa bilden av militären i 
kampanjen väcker många frågor i sig självt, för att anspela på 
reklamen »Många har många frågor«. Militären ramas inte in 
utifrån användandet av våld, utan gemenskap. Att arbeta inom 
Försvarsmakten porträtteras med bilder av tv-mys i hemmamil-
jöer. Utifrån reklamen konstrueras militären som ett yrkesval och 
inte som ett ideologiskt val. 

– Genom reklamen vill de framställa militären som vilket jobb 
som helst. Något som går att få ihop med livspusslet, som exem-
pelvis att ha familj, säger Jackson. 

VAD HÄNDER då när den populärkulturella normaliseringen av 
militarism ifrågasätts? På den internationella veterandagen public-
erade Unga Feminister, Feministiskt initiativs ungdomsförbund, 
vad de ansåg vara mer relevanta frågor för den som funderar på 
att söka, eller blir inkallad, till Försvarsmakten. 

»Får jag uttrycka mina egna värderingar? Behöver jag alltid lyda 
order? Bidrar jag till att upprätthålla patriarkala våldsstrukturer?« 
var frågor de formulerade i sitt inlägg. 

- Istället för att ta upp etiska frågor som huruvida en får lära 
sig att döda eller bidrar till en våldsnorm förväntas unga undra 
om det går bra att äta vegetariskt? Är inte det att dumförklara 
unga? Vi bestämde oss för att rulla ut lite alternativa frågor på 
våra sociala medier, säger Hanna Bergman, sammankallande och 
valtalesperson för Unga Feminister. 

– Sy�et var att ifrågasätta säkerhetspolitiken. Kampanjen 
normaliserar och förenklar konceptet att bära vapen för sitt land, 
säger Bergman. 

Responsen på deras inlägg har varit blandad.  
– Bland de positiva reaktionerna på kampanjen märks att det 

�nns en längtan hos många att se en säkerhetspolitik som tar 
säkerhetshoten i vår vardag och närmiljö på allvar. Det är knap-
past Försvarsmaktens förtjänst att det inte varit krig på svensk 
mark på 200 år. Det har vi social rustning och internationella 
normer att tacka för. På Twitter upprörde vi dock många försvars-
fantaster med att kritisera försvaret. Kristdemokratiska ungdoms-
förbundet skrev till och med en debattartikel om vilken otacksam 
och naiv bild vi har av säkerhetspolitik, säger Bergman. 

Susan Jackson uppmanar oss att göra en kritisk bedömning av 
det vi ser i sociala medier. 

– Vi behöver en bättre förståelse för hur algoritmer påverkar 
vem som får se militaristiskt innehåll. Vi behöver också en natio-
nell debatt om hur vi e�ektivt kan begränsa militariserat innehåll 
på sociala medier för minderåriga, säger Jackson. —

»Genom sociala medier 
når den militära reklamen 

nya utrymmen och en 
publik som inte var 

möjlig att nå tidigare.«

INTERVJU
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GDPR 

VI VÄRNAR OM DIN 
INTEGRITET

Den 25 maj trädde dataskyddsförordnin-
gen General Data Protection Regulation 
(GDPR) i kraft som gäller inom hela EU. 
Syftet är att stärka och värna individens 
rätt till personlig integritet. Det innebär 
att myndigheter, företag och organisa-
tioner måste se över sin hantering av 
individers personuppgifter och eventuellt 
ändra sina rutiner till att hantera de med 
större sekretess.

Vi på Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet värnar om din personliga 
integritet. Vår integritetspolicy förklarar 
hur vi samlar in och använder din 
personliga information. Den beskriver 
också dina rättigheter och hur du kan 
göra dem gällande. Du är alltid välkom-
men att kontakta oss vid eventuella 
frågor på personuppgifter@ikff.se. Du 
hittar vår integritetspolicy på ikff.se.

ORGANISATION

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2017 
2017 var ett stort år för oss med förbud mot kärnvapen och Nobels fredspris. 
Men det innefattade så klart mycket mer. Nu finns vår verksamhetsberättelse 
för 2017 att ta del av. Du hittar den på vår hemsida. 

NOTISER

MEDIA 

BEATRICE FIHN 
SOMMARPRATAR
Den 23 juli kommer Beatrice 
Fihn vara med i Sommar i P1. 
Beatrice började som praktikant 
på IKFF, arbetade sedan på IKFF:s 
internationella nedrustningsprogram 
i Genève innan hon blev chef för 
International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN). Du kan 
lyssna på programmet direkt i P1, 
på sverigesradio.se eller i appar där 
poddar finns.

INTERNATIONELLT

TOPPMÖTE MELLAN TRUMP & KIM

Den 12 juni hölls ett möte mellan Donald Trump 
och Kim Jong-Un i Singapore. Vi välkomnar de 
diplomatiska insatserna och hoppas att detta 
möte kan vara början på en process som leder 
till total kärnvapennedrustning på Koreahalvön. 
Samtidigt är vi kritiska till bristen på faktiska 
framsteg. Det så kallade »avtalet« från mötet 
är egentligen ett gemensamt uttalande som 
inte innehåller mycket nytt. Processen löper 
dessutom risk att legitimera Nordkorea som 
kärnvapenvapenstat. Endast en process som 
grundar sig i internationell rätt kommer att 
uppnå total och hållbar kärnvapennedrustning. 
Läs mer i bloggen »Kan nedrustning på 
Koreahalvön bli verklighet?« på ikff.se. 

ORGANISATION

TACK FÖR SAMRÅDSMÖTE 
Tack till alla medlemmar som deltog i samrådsmötet i Göteborg och ert 
brinnande engagemang för arbetet för fred, frihet och feminism! Det blev 
flera intressanta och givande diskussioner om demokrati och organisering 
som styrelsen kommer jobba vidare med under hösten.

IKFF 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FOTO MIR GREBÄCK VON MELEN

FOTO CLARE CONBOY
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#metoo 
TEXT ELIN LISS 

Hösten 2017 vittnade kvinnor och icke-binära personer om övergrepp och trakasserier 
under samlingsnamnet #metoo. Det var som att en våg av undertryckt ilska vällde fram. 
Sociala medier fylldes av vittnesmål eller ett enkelt #metoo i statusen. Det skapades 
grupper där människor delade med sig av sina erfarenheter, många för första gången. 
I Sverige organiserade sig yrkesgrupper i upprop som #tystnadtagning (skådespelare), 
#givakt (Försvarsmakten), #imaktenskorridorer (politiker) och #vikokaröver (restaurang-
branschen).

Även om de spektakulära berättelserna, individerna, de o�entliga personerna som 
rasade från sina höga hästar �ck mycket utrymme i den mediala dramatiken, var den 
kanske största skillnaden från tidigare »avslöjanden« just mängden, att det är överallt, när 
som helst, vem som helst. Det skapade en för många, inte minst för män, chockerande 
bild av den svenska verkligheten 2018. Den svenska jämställda självbilden �ck sig en törn. 
Det gick inte längre att säga att det är några få idioter eller psykopater som är skyldiga, 
eller för den delen att det är invandrarnas fel. Det var för stort, för vanligt, för att avfärda. 

Många inom de löst organiserade uppropen har vittnat om den styrka som #metoo 
inneburit. Att solidariteten inom yrkesgrupper har stärkts men också om att det inte har 
stannat där. Uppropen har tagit fram politiska krav, inte minst i relation till att bero-
endeställningar upprätthålls genom dåliga anställningsvillkor och därmed bidrar till 
övergrepp och en tystnadskultur. 

I SVT-programmet »Parisa pratar #metoo med killar« intervjuar programledaren 
Parisa Amiri språkforskaren Karin Milles. Milles menar att vi inte är uppfostrade till att 
säga nej utan att vi lär oss att linda in nej i ursäkter för att inte vara oförskämda eller såra 
andra. Forskningen visar dock, enligt Milles, att denna kommunikation ändå är tydlig. 
Att vi kan uppfatta tydliga nej när de är invävda i olika typer av omskrivningar. Vi läser 
således av sådana situationer hela tiden i vår vardag, varför skulle fysiska relationer vara 
undantag?

Det �nns kritik mot att en mängd olika typer av upplevelser samlades under #metoo, 
att sammanblanda en klapp på rumpan med brutala våldtäkter är att prata om äpplen och 
päron. Den andra sidan menar att det just är det som är poängen, att visa på sexismen 
och de patriarkala strukturerna är en glidande skala där kvinnors kroppar i grunden inte 
tillhör dem själva. 

I grund och botten handlar #metoo-rörelsen om att ta kvinnors och icke-binära 
personers liv och berättelser på allvar. Att bli trodd och lyssnad på e�er århundranden av 
tystnad, rädsla och skam. Det är ett vrål om att »nu är det nog« av att mäns handlingar 
inte får några konsekvenser. Kanske är det bara en början på en organisering som kom-
mer att förändra världen. —

FAKTA 
 
Me too-rörelsen grundades som en gräsrotsrörelse 2006 av den 
afroamerikanska aktivisten Tarana Burke som ett sätt att visa gemenskap 
mellan överlevare främst i underprivilegierade områden. 2017 spreds den 
över världen genom sociala medier.

Hur känns det? 

ÄNTLIGEN! Så känns det. Äntligen har 
vi en lagstiftning som värnar om den 
kroppsliga och sexuella integriteten på 
riktigt. 

Vad innebär lagen?

Idag räknas det enligt lag bara som 
våldtäkt om det använts våld, hot om 
våld eller att offret har befunnit sig i en 
särskilt utsatt situation. Samtyckeslagen 
innebär ett krav på uttryckt frivilligt 
deltagande och gör att fler handlingar 
kommer betraktas som övergrepp. Finns 
det inte samtycke är det inte sex - då är 
det ett övergrepp. Allt annat än ett JA är 
ett NEJ.  

Är ni klara nu? 

Nej, verkligen inte. För att lagen ska få 
effekt behövs bland annat en nationell 
utbildning av rättsväsendet. Regeringen 
måste avsätta miljardbelopp så att vi 
får en samtyckesundervisning värd 
sitt namn, att #metoo-uppropens 
krav tas på allvar, att varenda 
buss stripas med information, att 
informationsfoldrar skickas till varje hem 
och informationsfilmer rullar varje fredag 
mellan nyheterna och »Så ska det låta«. 

Ida Östensson
Den 23 maj antogs samtyckeslagen.  
Ida Östensson, grundare av stiftelsen  
Make Equal, har i fem år kämpat för att 
lagen skulle bli verklighet.  
Läs mer på fatta.nu

HALLÅ DÄR...

FOTO KRISTINA WICKSELL



Pilar Reyes 
FOTO LINDA FORSBERG
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Den 9 september ska vi utöva vår demokratiska rätt att 
välja vilka som ska styra villkoren för våra liv under 
fyra år. Den allmänna rösträtten anses världen över 
vara demokratins högsta uttryck. 2019 firar vi 100 år av 
rösträtt i Sverige, en seger som nåddes genom kvinnors 
ihärdiga kamp och organisering. Samtidigt är risken 
påtaglig att demokratin avskaffas steg för steg just 
genom utövningen av denna demokratiska rättighet. 
 
TEXT MARIA-PILAR REYES 
FOTO VICTORIA KURE-WU/UNSPLASH

DEMOKRATI  
i vår tid
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LÄGET FÖR DEMOKRATIN är allvarligt när landets snabbast 
växande politiska parti i praktiken tar avstånd från principen 
om allas lika rätt och allas lika värde. Nej, vi står inte inför en 
omedelbar risk att frustrerade, adrenalinstyrda nazistsympatisörer 
plötsligt marscherar på våra gator, stänger riksdagen och fråntar 
alla mörkhåriga människor och oliktänkande sina mänskliga 
rättigheter. Det är inte så det går till. Det var inte så det gick till i 
Tyskland och Italien på 20- och 30-talet heller. Sådana händelser 
var kronan på verket och de marscherande ungdomarna var ett 
fyrverkeri avsett att både skrämma, blända och skymma sikten 
för det smygande, systematiska maktövertagande som hade pågått 
länge. 

Som T. Snyder visar i sin bok »Om tyranni« (2017) så var det 
en medveten strategi från nationalsocialisterna att genom skicklig 
manipulation och utnyttjande av demokratins handlingsutrymme 
lyckas ta sig in i, och kontrollera, alla viktiga samhällsinstitutioner. 
Väl där kunde de sti�a nya lagar och föreskri�er. Men detta hade 
inte varit möjligt utan en stark propaganda som omvandlade 
den allmänna opinionen till dels en skrämd tyst massa, dels en 
upphetsad mobb med gott om angivare och medlöpare.

Läget för demokratin är allvarligt när människor som försöker 
rösta slås blodiga av kravallpolis, som i Spanien den 1 oktober 
2017, och inte en enda regeringschef i Europa fördömer det. Eller 
när internationellt avgörande beslut fattas av en visserligen folk-
vald president, men en skrupellös man som öppet uttrycker förakt 
mot kvinnor, journalister och migranter och som valdes i ett val 
där miljoner inte �ck eller avstod från att rösta. Lika allvarligt är 
det när internationellt avgörande beslut fattas av ledaren från ett 
land där dissidenter och kritiska journalister trakasseras och mör-
das i dagsljuset, folkrörelseorganisationer kvävs och en elit håller 
sig kvar vid makten i decennier med hjälp av ljusskygga metoder.

VI HAR ALL ANLEDNING att oroa oss när allt�er tappar 
tilltron till etablerade politiska aktörers förmåga att lösa de 
problem som vanliga människor möter i sin vardag, när 
syndabockar utses och angiveriet uppmuntras av personer i 
maktpositioner. Likaså när maktojämlikheten och gapet mellan 
fattiga och rika ökar och allt �er bävar för sin framtid, när 
polariseringen, konkurrensen och �entligheten mellan olika 
grupper underblåses och de som är utsedda att skydda oss istället 
rustar för våld. Där har vi alla ingredienser. Det var så det gick 
till. Det är så kapitalismens vinnare och företrädare upprätthåller 
ett djupt orättvist samhällssystem. Om »nödvändigt« genom 
legitimering av statligt våld och även krig. 

I detta läge hjälper det föga att någon försöker samtala om 
demokrati med en person som är av motsatt politisk uppfattning, 
om såväl den som tar initiativ till samtalet som dess samtal-
spart  fullständigt har underkastat sig antidemokratiska kra�ers 
problemde�nition: »det beror på invandringen«.  Och den slöare 
varianten: »vi måste diskutera integration«.  Det är så det går till. 
Antidemokratiska aktörer tar makten över det o�entliga samtalet. 
Satsar hårt på desinformation.  Duperar, förför, oskadliggör, neu-
traliserar. Pekar ut syndabockar. Ska�ar sig anhängare bland de 

ordentliga som tror att om man sköter sig och inte stör kommer 
man att klara sig oavsett, och bland de redan rädda som hoppas 
bli räddade och beskyddade av en högre ledare. Och bland de som 
ser sina möjligheter att få ett värdigt boende, ett bra jobb, en bra 
sjukvård och en årlig semester i ett soligt land allt mer som en 
chimär och som inombords därför blir rasande.  

Allt detta händer hos oss medan många tittar åt ett annat håll. 
Eller tänker att detta inte händer här. Turligt nog �nns det de 
som inte tittar bort. Det kallas folkrörelsen. Den nya och det som 
lever kvar av den gamla, icke marknadsanpassade svenska, gediget 
solidariska folkrörelsen. Främst står de unga, många mörkhåriga, 
förortsbor, �erspråkiga världsmedborgare, en del högutbildade. 
Och kvinnorna, många förortsbor, överlevare i vars aktuella eller 
framtida pension utgi�er för RUT-tjänster eller frekventa taxire-
sor inte inryms: »invandrarkvinnorna« och »den svenska tanten«, 
hon med fotriktiga skor. 

ALLA TILLSAMMANS är vi faktiskt många som skapar fredligt 
motstånd och livsbejakande alternativ, som inte håller tyst och 
som inte ställer upp på att i klassisk fascistisk stil ställa olika 
grupper mot varandra. Tillsammans är vi många som kan påpeka 
att �yktingar endast gjorde redan be�ntliga problem med en pri-
vatiserad välfärd synliga och tydliga, men att de inte är orsaken. 

Tillsammans är vi många som bildar en enad front mot orättvi-
sorna, våldet, diskrimineringen, polariseringen, �entligheten. Låt 
oss vara ihärdiga i kravet på nedmontering av militarismen och 
omvandlingen av krigsindustrin till miljöskydd och investering 
i välfärd för alla. Låt oss vara ihärdiga i att dela med oss av vår 
kunskap kring de bakomliggande orsakerna till krig och väpnat 
våld. Låt oss ta makten över det o�entliga samtalet innan det är 
för sent. —

LÄS MER om hur IKFF vill uppnå fred och rättvisa i IKFF:s 
internationella Manifest antaget 2015, 100 år efter vårt 
grundande. Du hittar det på ikff.se under publikationer.
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I den svenska debatten har bland annat 
frågor ly�s om FN:s konvention om 
kärnvapenförbud kan komma att påverka 
Sveriges militära samarbeten samt svensk 
export och import. Båda dessa grundar sig 
i kärnvapenkonventionens förbud mot as-
sistans av kärnvapenrelaterade aktiviteter, 
och hur detta kan komma att de�nieras.

I �e treaty on the prohibition of nuclear 
weapons and its compatibility with Sweden’s 
security arrangements granskar Bonnie 

Docherty på Harvard Law School, USA, 
om de samarbeten som Sverige idag har 
med Nato (som Partnerskap för fred och 
värdlandsavtalet) samt Sveriges militära 
EU-samarbeten, utgör hinder för Sverige 
att ansluta sig till kärnvapenkonventionen. 

Granskningen visar att det inte �nns 
några juridiska hinder för en svensk 
anslutning till kärnvapenkonventionen 
i relation till nuvarande militära samar-
beten. Däremot måste Sverige aktivt 
försäkra sig om att de gemensamma 
övningar som Sverige deltar i inte stödjer 
eller uppmuntra Natoländers kärnvapena-
ktiviteter. De militära samarbeten som 
Sverige har är skräddarsydda och Sverige 
har därmed rätt att säga nej till kärnvapen-

relaterade aktiviteter.
Den aktivitet som kan bli en utmaning 

att hantera berör genomfartstra�k (transit) 
genom svenskt farvatten med Natofartyg. 
USA:s policy vad gäller militära fartyg 
som lägger till vid utländska hamnar har 
sedan länge varit att varken bekrä�a eller 
avfärda förekomst av kärnvapen ombord. 
Även om inte kärnvapenkonventionen utt-
ryckligen förbjuder genomfartstra�k bör 
tolkningen, för för att upprätthålla sy�et 
med avtalet, vara att genomfartstra�k är 
förbjudet. I tidigare nedrustningskonven-
tioner har Sverige gjort olika tolkningar. 
I konventionen mot antipersonella minor 
är genomfartstra�k förbjudet medan det 
i konventionen mot klustervapen inte är 
det. Harvardrapporten påpekar dock att 
denna detalj inte bör stå i vägen för Sverige 
att ansluta sig till ett avtal som i övrigt är 
förenligt med svensk nedrustningspolitik. 

I The treaty on the prohibition of nuclear 
weapons: Implications for Sweden’s imports 
and exports of nuclear material and items 
av forskaren Stuart Casey-Maslen, profes-
sor i folkrätt vid universitetet i Pretoria, 
Sydafrika, granskas svensk export av 
produkter med så kallade dubbla använd-

ningsområden (varor som kan användas 
både för civila och militära ändamål). 
Rapporten tydliggör att så länge Sverige 
inte exporterar material som de vet ska 
användas för produktion av kärnvapen 
är det inget som hindrar Sverige från att 
ansluta sig till konventionen. 

Mycket av det som förbjuds i kärn-
vapenkonventionen är redan förbjudet 
inom icke-spridningsavtalet (NPT) som 
Sverige är part i. Dock är icke-sprid-
ningsavtalet bristfällig i vad gäller just 
assistans till kärnvapenstaterna. Detta har 
sin förklaring i att det var icke-spridning 
som var i fokus när avtalet utformades. 
Icke-spridningsavtalet förbjuder därmed 
endast export eller någon annan form av 
assistans till icke-kärnvapenstater, inte till 
kärnvapenstaterna. Kärnvapenkonven-
tionen stänger därmed ett juridiskt glapp 
genom att utöka detta förbud till att de 
som är part i konventionen inte heller får 
assistera kärnvapenstaterna med deras 
kärnvapenprogram.

Att försäkra sig om att svenska militär-
samarbeten och handel inte på något sätt 
skulle stödja kärnvapen borde inte vara 
en kontroversiell fråga i Sverige. Snarare 

Kan Sverige gå med i FN:s 
kärnvapenkonvention?

UNDER HÖSTEN 2017 UPPSTOD EN HÄTSK DEBATT I MEDIA 

KRING FRÅGAN OM ETT SVENSK ANSLUTNING TILL FN:S 

KONVENTION OM KÄRNVAPENFÖRBUD. ÄNTLIGEN DISKUTERADES 

KÄRNVAPENFRÅGAN I VARJE TIDNING. MEN OFTA BASERADES 

DEN PÅ FELAKTIGHETER OCH MED SYFTET ATT PLOCKA POLITISKA 

POÄNG SNARARE ÄN ATT FOKUSERA PÅ SAKFRÅGAN. SAMTIDIGT 

HAR VI MÖTT UPPRIKTIGA FRÅGOR OM HUR EN ANSLUTNING 

SKULLE PÅVERKA OLIKA POLITISKA OMRÅDEN. VI BESLUTADE OSS 

DÄRFÖR FÖR ATT GÅ TILL BOTTEN MED NÅGRA AV DESSA.

TEXT GABRIELLA IRSTEN
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FAKTA 

IKFF håller, tillsammans 
med Svenska Läkare mot 
Kärnvapen, just nu på att 
sammanställa en serie 
rapporter från internationella 
och svenska experter för 
att lyfta olika aspekter 
kring ett svenskt tillträde 
till kärnvapenkonventionen. 
Artiklarna släpps eftersom 
på ikff.se tillsammans med 
svenska sammanfattningar. 
Ett kompendium med alla 
rapporter kommer i september 
2018.

FOTO ARI BESER

borde FN:s kärnvapenkonvention ses som 
ett förtydligande och stärkande av en poli-
tik som Sverige redan säger sig bedriva. En 
rati�cering av FN:s kärnvapenkonvention 
skulle automatiskt till exempel inkludera 
ett förbud mot utplacering av kärnvapen 
på svensk mark och tydligt visa att kärn-
vapen fortsatt inte är en accepterad del av 
svenska försvarssamarbeten. 

Progressiva stater måste nu arbeta för att 
stigmatisera innehav och användning av 
kärnvapen genom att ansluta sig till kärn-
vapenkonventionen. En stark norm mot 

kärnvapen är avgörande. Utan en sådan 
norm saknas incitament till nedrustning-
sarbetet. Om Sverige väljer att inte rati�-
cera FN:s kärnvapenkonvention kommer 
vi vara en del av att upprätthålla status quo 
där vi accepterar att kärnvapenstaterna har 
monopol på att de�niera global säkerhet 
på bekostnad av världens civilbefolkning. 
Detta  legitimerar kärnvapenstaternas 
kärnvapeninnehav och är motsatsen till att 
bedriva nedrustningspolitik. —

 »En stark norm 
mot kärnvapen är 

avgörande. Utan en 
sådan norm saknas 

incitament till 
nedrustningsarbetet.«
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MOTALA STUDIECIRKEL 
 
I den något svala men soliga 
junikvällen samlades vi vid Mallboden 
mittemot Lokverkstaden.
Våffelfikat var synnerligen 
välsmakande och under tiden talade 
vi om den senaste säsongen.

Gunilla Jansson rapporterade från 
samrådsmötet i Göteborg den 5 maj. 
Temat var Demokrati i vår tid. Det 
handlade mycket om medlemsvärvning 
och hinder för denna. Ett förslag från 
kretsen var att trycka upp affischer 
med information om frågor IKFF 
framgångsrikt har drivit för att visa 
resultat och locka nya medlemmar.

Renée påpekade att vi behöver ett eget 
arrangemang den 8 mars nästa år för 
att fira 100 år av allmän och lika rösträtt. 
Anita Vuorijärvi Aava redogjorde för 
planeringsmötet Motala för jämlikhet 
2019. Ann-Louise Andersson pratade 
om att skriva till våra politiker och 
uppmana dem att skriva under ICAN:s 
utfästelse för kärnvapenförbudet. 
Vidare diskuterades programmet för 
Den Internationella veckan i oktober.

Vi träffas i september igen i samband 
med vår studiecirkel om Agenda 
2030. Sommarlektyren blir Hans 
Roslings bok »Factfulness«.

VÄXJÖ KÄRNVAPEN OCH 
STUDIECIRKEL
26 juli, kl.18 på Slånbäret, Lillestadsvägen 99

Vi samlas och viker ljusbåtar samt har 
styrelsemöte.

6 augusti kl.20 - 22 på IOGT, Vattentorget. 

Manifestation på Hiroshimadagen 
med tal, musik och poesi. Vi sätter ut 
ljusbåtarna på Växjösjön när mörkret 
faller. 
 
Till hösten fortsätter studiecirkeln om 
Latinamerika med föreläsningar om 
Venezuela, Colombia, Argentina och 
Paraguay. 

Kretsen har samlat in namn till 
regeringen om att Sverige ska ratificera 
FN:s kärnvapenförbud. Det kommer 
fortsätta under hösten och kretsen 
planerar att gå runt i valstugorna för att 
fråga partierna om kärnvapenförbudet.
 

Vill du veta mer om vårt arbete i Växjökretsen?  
Kontakta Annika Karlsson Ströberg  
på 070-5227256

UPPSALA 
HIROSHIMADAGEN
Hiroshimadagen 6/8 kl. 21.00. Nybron.

Traditionell lyktnedsättning vid Nybron, 
Fyrisån samt musik och klockringning 
från Domkyrkan. Arrangör: Fredsam i 
Uppsala.

GÖTEBORG KÄRNVAPEN
6 augusti: Hiroshimadagen i Vasaparken 
kl.18.30 med tal och musik.

15 augusti: Kulturkalaset i 
stadsbibliotekets hörsal med Pierre 
Schori: Skriv på kärnvapenförbudet.

20 augusti: I Viktoriahuset kl.18.00 Lars-
Erik Lundin, som utreder om regeringen 
ska skriva under FN:s kärnvapenförbud, 
besöker Göteborg.

28 augusti: I Sjömanskyrkan kl.18.00, 
politikerdebatt om säkerhetspolitik och 
kärnvapen.

24 september FN-dagen: Ljusvakan 
kl.18.00 – under en timme står vi med 
ett levande ljus i handen och  skapar en 
mäktig manifestation för en kärnvapenfri 
värld.

27–30 september: Kretsen deltar i 
Bokmässan.

28 september: Seminarium Ungdom 
mot kärnvapen – så här gör vi.

30 september: Seminarium Inga 
kärnvapen på svensk mark.

30 september: Stormaktsspel under 
ytan.

Fredsam i Göteborg har just avslutat 
en namninsamling från 200 mor- 
och farföräldrar för att Sverige ska 
skriva under och ratificera FN:s 
kärnvapenförbud. Vi uppmanar andra 
seniorer att haka på. Mer information 
finns på fredsam.se.

STOCKHOLM 
MANIFESTATION MOT 
KÄRNVAPEN
Stockholmskretsen planerar att samla 
namn för FN:s konvention om ett förbud 
mot kärnvapen i augusti. 

19 augusti har kretsen ett bokbord 
tillsammans med Kvinnor för fred under 
Stockholms kulturvecka.

25 augusti kl.14–16 på Sergels torg 
hålls en manifestation tillsammans med 
Kvinnor för fred för att Sverige ska 
ansluta sig till kärnvapenkonventionen. 
Tal från föreningar och politiker samt 
musik.

21 september kl. 8.15–9.30 
Frukost för fred om IKFF:s 
internationella kongress i Ghana.





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. 

Demokrati i 
militariseringens tid

Allt detta händer hos oss medan 
många tittar åt ett annat håll. 

Eller tänker att detta inte 
händer här. Turligt nog finns 

det de som inte tittar bort.  
Det kallas folkrörelsen.


