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Kära medlemmar! 
Här kommer först av allt en påminnelse om vårt adventskaffe på tisdag den 4 
december kl 18 på Norrtullsgatan 45, 1 tr. Nora Jansson berättar om sitt år som 
student i Japan och visar bilder. Anmäl gärna om du kommer genom att svara på 
detta mejl. 

Kärnvapenseminariet den 14 november 
Fortfarande har vi ingen regering, huvudanledningen till att vi heller inte fått 
någon statlig utredning om konsekvenser av ett svenskt ja till FN:s 
kärnvapenförbud från Lars-Erik Lundin presenterad, enligt Gabriella Irsten på 
en fråga från publiken den 14 november. En kommande regering kommer nog 
tyvärr att bli negativ till kärnvapenförbudet, vare sig det blir en högerregering 
eller en mittenregering. Det blev i alla fall ett intressant seminarium den 14 
november om kärnvapenfrågan på ABF med IKFF:s och Svenska läkare mot 
kärnvapen:s alternativa skuggutredning i fokus presenterad av Gabriella Irsten 
(IKFF) samt den norska alternativa utredningen presenterad av Torbjörn Graff 
Hugo, forskare vid Norwegian Academy of International Law. Dessutom 
medverkade Laura Lodenius, verksamhetsledare för Finlands fredsförbund och 
Agnes Hellström, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen, som 
var samtalsledare.  

Den viktigaste slutsatsen av seminariet var att det inte finns några juridiska 
hinder vare sig för Norge eller Sverige för att ansluta sig till förbudet. De hinder 
som Alliansen och antagligen även SD angivit är politiska, präglade av 
anpassning till Natos och USAs åsikter, vilket tidigare inte varit fallet för svensk 
del. Det är inte heller i Finland en juridisk, utan en politisk fråga av hänsyn till 
USA och Nato har man inte vågat skriva på. Intressant är att enligt Torbjörn 
Graff Hugo är inte bara inom Arbeiderpartiet, utan även inom Venstre 
(motsvarigheten till Liberalerna) och delvis inom Kristeligt Folkeparti opinionen 
mer positiv till att Norge ska ansluta sig till förbudsavtalet än den sittande 
regeringen. Både Torbjörn Graffo och Laura Lodenius betonade att Norge och 
Finland följer hur Sverige kommer att ta ställning. Ett svenskt ja kommer att 
stärka opinionen för att skriva på FN-konventionen i båda dessa länder. Det 



finns därför all anledning till att arbeta för ett svenskt ja till FN-förbudet. 
 
Stephen Hawkings om kärnvapen 
Söndagens Svenska Dagblad ägnade en stor artikel fysikern Stephen Hawkings 
sista bok ”Korta svar på stora frågor”. Där har han skrivit att ”Troligen utgörs 
det största hotet fortfarande av kärnvapenkrig. En fara som vi lite tycks ha 
glömt”. Det är således inte bara fredsrörelsen som uppmärksammat kärnvapnens 
hot mot mänskligheten och allt liv på jorden. Att arbeta för att begränsa 
kärnvapenhotet kommer alltid vara en viktig uppgift för fredsrörelsen. 
 
Ljusvaka mot kärnvapen 
FN-dagen den 24 oktober ordnade Kvinnor för fred en Ljusvaka mot kärnvapen 
på Sergels torg. Trots mörker och en isande vind kom flera aktivister för att 
stödja ambitionen att uppmärksamma att Sverige inte skrivit på FN-förbudet mot 
kärnvapen ännu. 
 
Rysk utrikespolitik 
Både seminariet om rysk utrikespolitik (22 oktober)och Ukrainas inrikespolitik 
(8 november) på ABF var lärorika. Den inbjudna talaren från Ryssland uttryckte 
att rysk utrikespolitik syftar till att göra Ryssland till en stormakt som är fri och 
oberoende av USA eller Kina. Framtida samarbeten kommer att rikta sig österut. 
USA tillämpar sanktioner mot Ryssland - och EU - och Kina och handelskrig 
mot Kina. USA:s kapprustning riktar sig mot Ryssland och Kina. Både Ryssland 
och Kina ses av USA som fiender. Mer om seminariet finns på OSSE-nätverkets 
hemsida www.ossenatverket.org. 
 
Arbetet mot korruptionen i Ukraina  
Den utbredda korruptionen i Ukraina kan betecknas som det största hindret mot 
en demokratisering av landet. Förvånansvärt litet har hänt sedan Ukrainas 
självständighet 1991, men smärre förbättringar har skett sedan 
Majdanrevolutionen 2013/14 "värdighetens revolution". Ukrainska 
Transparency International, fokuserar nu på antikorruptionsarbete inom 
försvars- och säkerhetssektorn som är stor pga. kriget med Ryssland och en 
historiskt omfattande krigsmaterielindustri i landet sedan sovjettiden. Typiskt för 
landet är alla småpåvar som styr och ställer lokalt. Där finns ingen demokrati 
utan dessa styr över allt i sitt område. Mer om seminariet finns på OSSE-
nätverkets hemsida www.ossenatverket.org. 



 
Stockholmskretsens studiecirkel 
Vår studiecirkel läser för närvarande IKFF:s och SLMK:s Skuggutredning. 
Otroligt att så kända experter har ställt upp och skrivit om olika konsekvenser av 
svenskt godkännande av FN:s kärnvapenförbud. Den 11 december kl. 18 
diskuterar vi andra delen av den och bestämmer vad vi ska läsa till nästa träff. 
Vill du vara med är det bara att komma. 
 
Medling 
Samtidigt den 11 december kl 18.00 äger ett intressant seminarium rum på ABF 
som Kvinnor för fred arrangerar tillsammans med ABF Stockholm. Det handlar 
om medling. Likaså dagen efter den 12 december kommer ett annat intressant 
seminarium på ABF om de Baltiska staterna, Polen, Tjeckoslovakien som firar 
100 år i år. Se nedan kalendarium.  
 
Årsmöte 13 februari 
Vårt årsmöte äger rum på onsdag den 13 februari kl. 17.00 på Norrtullsgatan 45, 
på nedre botten i IFFI:s trevliga lokal. Som vanligt bullar vi upp med bröd, ost, 
te/ kaffe. Vi får då ett länge efterlängtat möte med ordföranden i IKFF Elin Hed-
kvist. Hon kommer berätta om hur de arbetar i sektionsstyrelsen och vi kan dis-
kutera samarbetsmöjligheter mellan sektionen av IKFF med Stockholmskretsen.  
 
Medlemsavgift för 2019 
Medlemsavgiften för 2019 är oförändrat 240:- och betalas in till IKFF:s 
bankgiro 5491-7166. Inbetalningskort medföljer decembernumret av vår 
medlemstidskrift ”fred & frihet”. Glöm inte att ange ditt namn när du betalar och 
ange att du vill tillhöra Stockholmskretsen, om du fortsättningsvis vill ha våra 
utskick. Med din medlemsavgift stöder du IKFF:s internationella och nationella 
arbete samt bidrar till stockholmskretsens verksamhet. IKFF är medlem i 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och representerar 
tillsammans med SLMK denna organisation i Sverige. 
 
Ha en lugn och skön advent och en God jul och ett Gott Nytt År! 
 
Pirjo Talvitie och Åsa Murray 
 
 
 
 



Kalendarium: december 2018 och 13 februari 2019 
 

Tisdag den 4 december kl. 18.00. Att bo i en familj i Japan som student. Nora 
Jansson, en ny medlem berättar och visar bilder från sitt år i Japan till vårt 
traditionella adventskaffe. Norrtullsgatan 45, 1 tr. 

 
Tisdag den 11 februari kl 18.00. Studiecirkel kring Skuggutredningen om 

svensk anslutning till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Plats: 
Norrtullsgatan 45, 1 tr. Te/kaffe, bröd och ost serveras. 

 
Tisdag den 11december kl. 18.00. Dialogens kraft för att skapa fred och 

gemensam säkerhet. I dagens debatt framhävs ofta behov av ett starkare 
militärt försvar. I detta seminarium tas betydelsen av medling och dialog upp i 
konflikthantering. Medverkande: Birgitta Holst Alani, diplomat, ordförande för 
Operation 1325. Anders Bjurner, diplomat, ordförande för OSSE-nätverket. 
Arrangör: Kvinnor för fred och ABF Stockholm.  
Plats: Brantingsalen, ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré! 
 

Onsdag 12 december kl 18.00. Baltiska staterna, Polen och Tjeckoslovakien 100 
år.  
I år firar Baltiska staterna, Polen och Tjeckoslovakien att de blev självständiga 
1918. Hur var det möjligt, hur gick det till och hur ser länderna på det nu? Dessa 
och andra frågor med anknytning till ämnet presenteras och diskuteras under 
seminariet. Medverkande: Ingmar Oldberg, redaktör för Östbulletinen, mångårig 
Östeuropakännare, Påhl Ruin, frilansjournalist, Litauen-expert, Piotr 
Wawrzeniuk, fil dr, forskare vid Försvarshögskolan, Olof Kleberg, tidigare 
chefredaktör, Tjeckoslovakien-expert och Magnus Dahnberg, ordförande i 
Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien, 
samtalsledare. Fri entré. Arrangör: Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- 
och Östeuropa samt Centralasien , OSSE-nätverket , ABF Stockholm. 
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41. Fri entré. 

 
Onsdag den 6 februari kl. 18.00. Den statliga enmansutredningen om FN:s 

kärnvapenkonvention presenteras av enmansutredaren Lars-Erik Lundin.  
Vidare ska politiker med olika åsikter bjudas in. Arrangör: Nätverket för 
kärnvapennedrustning. Plats: ABF, Sveavägen 41. Fri entré. 

 
Onsdag den 13 februari 2019 kl. 17.00. Arbetet i IKFF:s sektionsstyrelse. 

Ordförande Elin Hedkvist kommer och berättar. Därefter blir det 
Stockholmskretsens årsmöte. Plats: Norrtullsgatan 45, nedre botten till höger i 
IFFI:s trevliga lokal. 
 
 




