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kärnvapen

–

patriarkatets förlängda arm

Dystopisk framtid
eller hopp om
förändring?
När Alfred Nobel uppfann dynamiten menade han att det skulle få slut
på krigen då ingen skulle vilja gå in i en konflikt med ett så förgörande
vapen. Fredskämpen Bertha von Suttner protesterade. Hon såg den
destruktiva väg som öppnades och svarade att det som behövs är att
bli av med alla vapen. I backspegeln vet vi att Suttner hade rätt. Dynamiten var bara början.
Vi står idag inför stora ödesfrågor. Klimatförändringarna gör jorden
allt varmare och vädret allt mer oförutsägbart. Men klimatförändringarna kan även ta motsatt riktning, in i en lika förödande kyla som
inte vill ta slut. Ett kärnvapenkrig kan utlösa en atomvinter som slår
ut skördarna år efter år med svält som följd. En skrämmande men inte
omöjlig tanke i det världspolitiska läge vi just nu befinner oss i. Denna
dystopi kan du läsa mer om på sidan 6.
Om vi vill undvika atomvinter och aldrig mer se den grymhet kärnvapen resulterar i måste vi arbeta för total nedrustning. Men varför är
det så svårt att nå dit? På sidan 2 kan du läsa om hur patriarkala strukturer med dess jakt efter makt och styrka och dess rädsla för svaghet,
att feminiseras, står i vägen.
Men motståndet mot kärnvapen växer, vi gör framsteg. Det är inte
uppskattat av alla. Att klistra på traditionellt feminina epitet som naiv,
orealistisk och känslosam har länge varit en strategi för att tysta motståndare, inte minst kvinnor. Det hände så väl på 50-talet som idag.
Det kan du läsa om på sidan10.
Oroliga tider är skrämmande men också fönster till möjlig förändring. Jag tycker mig se allt fler debatter, dokumentärer och diskussioner bland människor runt mig om hotet, medan vi för bara några
år sedan fick börja med att berätta att kärnvapen fortfarande existerar.
Det kan föda engagemang.
Vi står vid ett vägskäl. Vi måste ta vägen som leder till att kärnvapen blir illegitima och som leder till att pressen på nedrustning
ökar. Vi är alla en kugge i detta stora hjul som kan skriva om historien, du med.
P.S. Tack till er som svarade på enkäten om feminism och kärnvapen.
Flera av svaren ligger till grund för detta nummer. D.S.

elin liss
redaktör för detta nummer

1

f r e d o c h f r i h e t #4 2018

2

tema

kärnvapen

–

patriarkatets förlängda arm

Kärnvapen som
en patriarkal
maktdemonstration
ATT VI SER EN BACKLASH FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER SAMTIDIGT SOM VI SER
TENDENSER TILL UPPRUSTNING ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET. JUST SOM HÖGEREXTREMA
POLITIKER VILL BEGRÄNSA GENUSFORSKNING SÅ VÄL I UNGERN, SVERIGE SOM I USA,
HAR DEN RÅDANDE MATCHOPOLITIKEN IRONISKT NOG GJORT GENUSANALYSER SNUDD
PÅ MAINSTREAM. DETTA ÄR KANSKE SOM TYDLIGAST I JUST KÄRNVAPENFRÅGAN.

TEXT OCH ILLUSTRATION

EMMA BJERTÉN

»President Trump gör nästan jobbet för
en feministisk säkerhetsanalytiker för
enkelt.«, skrev forskaren Carol Cohn i en
artikel i New York Times i januari i år. Hon
hänvisade bland annat till Trumps inlägg
på Twitter från den 2 januari 2018 som
fick mer eller mindre en hel värld att hålla
andan. Trump reagerade på ett uttalande
av Nordkoreas ledare Kim Jong-un med
att skriva »… Jag har också en kärnvapenknapp, men den är mycket större och mäktigare än hans, och min knapp fungerar!«.
Cohn påpekade hur detta vapenskrammel
lät just som, ja, en penismätning. Som
forskare med tre decennier bakom sig om
massförstörelsevapen och genus har Cohn
legat långt från mainstreamforskningen,
men i och med tillsättandet av president
Trump har till och med amerikansk
mainstreammedia förståelse för hennes
analyser. För vem kan undgå det manschauvinistiska uttrycket i tweetsen från
vita huset eller i de absurda bilderna på
Putin med bar överkropp ute på jakt?

Att vi i tider av upprustning, brutna
nedrustningsavtal och ökade spänningar
också ser en tillbakagång gällande kvinnors rättigheter i många delar av världen
och en vilja att begränsa medel till genusforskning är ingen tillfällighet.

»För att förstå hur just
kärnvapen relaterar
till genus behöver vi
förstå de patriarkala
strukturer som ligger till
grund för internationell
säkerhetspolitik.«
Det är genom en genusanalys som vi kan
förstå denna politiska utveckling och för
att förstå hur just kärnvapen relaterar till
genus behöver vi förstå de patriarkala
strukturer som ligger till grund för internationell säkerhetspolitik överlag.

Normer inom internationell
säkerhetspolitik
Internationell säkerhetspolitik har länge
präglats av patriarkala strukturer där
statens säkerhet prioriterats framför
individens. En patriarkal världsordning
är en binär värld där män och kvinnor
beskrivs ha motsatta egenskaper och
där mannen är överordnad kvinnan.
Egenskaper karaktäriserade som manliga
blir därmed eftersträvansvärda medan så
kallade feminina egenskaper nedvärderas.
Denna förenklade världsbild gör jämställdhet omöjligt. Den tar sig ofta i uttryck att
män ses som aktiva, våldsamma, starka
och som beskyddare av kvinnor medan
kvinnor anses passiva, fredliga, svaga och
offer i behov av mäns beskydd.
Denna binära världsuppfattning
möjliggör inte att till exempel både anta
karaktärsdrag som anses maskulina
och feminina och framför allt finns det
inget utrymme för andra genusuttryck.
Hbtqi-personer som inte passar in i denna
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»En genusanalys hjälper oss att bryta ner
tankemönster och ifrågasätta de strukturer som
legitimerar vissa mäns makt, hindrar nedrustning
samt skapar hinder för kvinnors deltagande.«
binära uppdelning möter ofta våld eller
ignoreras. I USA har vi den senaste tiden
sett hur beslut tagits som begränsar rättigheterna för hbtqi-personer. Män faller
också offer för patriarkala strukturer, även
män som lyckas leva upp till den begränsade föreställningen av vad det innebär
att vara en »riktig man«. Till exempel
utsätts män och pojkar inte sällan för
tvångsrekryteringar till militära grupper
och trots att män sällan beskrivs som offer
utgör de det stora antalet dödsoffer i krig
och konflikter. Ofta är samtal om säkerhetspolitik präglad av en så kallad militariserad maskulinitet där maskulin identitet
är kopplad till makt som upprätthålls med
hjälp av vapen och hot om krig.
En genusanalys hjälper oss att bryta ner
tankemönster och ifrågasätta de strukturer
som legitimerar vissa mäns makt, hindrar
nedrustning samt skapar hinder för kvinnors deltagande.
När det gäller kärnvapen är det för
många svårt att förstå hur man kan
rättfärdiga vapen som kan döda miljontals
människor. Forskaren Susan Jackson brukar beskriva hur vapenindustrin anses vara
»bra, naturlig och nödvändig«, ett narrativ
som gör den omöjlig att ifrågasätta. Argumenten för kärnvapen kan likställas med
detta tankesätt.
Inte sällan anses kärnvapen vara nödvändiga för att avskräcka. Kärnvapen anses
därmed ironiskt nog nödvändiga för att
upprätthålla fred. Detta argument bortser
givetvis från att kärnvapen kan användas
av misstag och på grund av bristande
kommunikation.
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Hur föreställningar om genus
legitimerar kärnvapnen
Cohn visar i sin forskning på hur
föreställningar om genus begränsar det
politiska samtalet kring kärnvapen. I studien från kommissionen för massförstörelsevapen beskriver hon hur en manlig
fysiker med sina kollegor tog fram realistiska uppskattningar av antalet omedelbara
dödsfall efter kärnvapenexplosioner.
Vid ett tillfälle insåg de att de istället för
36 miljoner omedelbart döda kunde ändra
modellen så att resultatet istället blev 30
miljoner. När alla kollegor nickade överensstämmande, att det var bra med endast
30 miljoner, insåg fysikern det absurda i
situationen och utbrast »Vänta, jag insåg
precis hur vi pratar – bara 30 miljoner!
Bara 30 miljoner människor omedelbart
döda?« Fysikern beskrev hur hans uttalande ledde till att alla tystnade, ingen sade
ett ord eller tittade på honom. Han sa att
det kändes hemskt, att han kände sig som
en kvinna.
Detta exempel refereras det ofta till i
artiklar om kärnvapen och genus för att
det så tydligt visar på hur fysikern kände
sig »feminiserad«. För det första illustrerar det hur fysikern uppmärksammade
människorna som skulle falla offer, han
såg konsekvenserna av kärnvapen i form
av lidande och död, vilket vanligtvis inte
diskuterades i den miljö han befann sig i.
För det andra agerade fysikern
känslomässigt, han utbrast i protest på ett
okontrollerat sätt och påvisade att det
handlade om människoliv. Då karaktärsdrag förknippade med femininet
värdesätts lägre än maskulina karaktärsdrag sjönk fysikerns status i relation till
sina kollegor då han agerade känslosamt i

en miljö där militära strategier står i fokus.
För det tredje kan vi se att fysikern, likt
hur kvinnor många gånger ignoreras i
säkerhetspolitiska frågor, ignorerades av
sina kollegor på grund av sitt »feminina«
agerande.
Det mest iögonfallande med detta
uttalande är kanske ändå att fysikern
uttryckte att han kände sig som en kvinna,
och att det var hemskt. Det visar att han
var medveten om kvinnors lägre status i
sammanhanget utan att han ifrågasatte
maktrelationen mellan könen. Detta indikerar att fysikern upplevde kvinnans lägre
status som naturlig.
Denna sociala ordning som patriarkala
strukturer skapar tar sig också i uttryck i
hur stater förhåller sig till varandra. Den
hindunationalistiske ledaren Balasaheb
Thackeray sa efter Indiens provsprängningar av kärnvapnen 1998 att: »Vi var
tvungna att visa att vi inte är eunucker.«
Detta kan inte uppfattas på annat sätt
än att han kände sig »feminiserad« av
andra stater. Kärnvapen blir därmed en
politisk symbol, ett bevis på »manlighet«,
självständighet och suveränitet.
För att rättfärdiga utvecklandet av
kärnvapen har språket en viktig roll. Cohn
skriver att detta, som hon kallar teknostrategiska språk, är abstrakt och därmed
aldrig ger associationer eller bilder av krig.
Det teknostrategiska språket innefattar endast användarens perspektiv och
utesluter att det skulle finnas offer.
Att använda ord som »collateral
damage« gör det möjligt att prata om
kärnvapen utan att nämna de miljontals
människor som skulle dö om de användes
igen. För att flytta de politiska positionerna
framåt har det globala civilsamhället, med
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ICAN i spetsen, därför arbetat hårt för
att förändra samtalet om kärnvapen från
att handla om tekniska aspekter till att
fokusera på humanitära konsekvenser. Det
öppnar för handling.
Bortom manschauvinistiska
tweets

Även om Cohn menar att kopplingen
mellan normer för maskulinitet och kärn-

kärnvapen

vapen blivit tydligare med Trump pekar
hennes forskning på att detta är långt ifrån
nytt. Patriarkala strukturer som legitimerar kärnvapen har funnits långt tidigare
och kommer att finnas efter Trumps tid
vid makten. Vi måste uppmärksamma
dessa strukturer även när de inte är lika
explicita och som Emma Rosenbergs
text visar i detta nummer gäller det även
i svensk politik. För att nå nedrustning

–

patriarkatets förlängda arm

måste vi utmana de patriarkala strukturer
som upprätthåller kärnvapnens legitimitet.
Det är nödvändigt för att nå målet om en
kärnvapenfri värld. —
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kyla och massvält
väntar vid

ATOMVINTER
PÅ ÖSTERSJÖN STRÄCKER SIG DEN METERTJOCKA ISEN LÅNGT NER TILL SÖDRA SVERIGE.
VID MIDSOMMAR HAR VÅREN INTE KOMMIT ÄN, SOMMAREN UTEBLIR OCH SKÖRDARNA
ÄR MAGRA. INNE I MATVARUBUTIKERNA GAPAR HYLLORNA ALLT MER TOMMA, DET
FINNS INGEN MAT ATT IMPORTERA. HUNGERN BÖRJAR GÖRA SIG PÅMIND. KANSKE
BLIR DET VARMARE NÄSTA ÅR? FAST DET BÖRJAR VISKAS OM EN NY ISTID.

text

matilda cadei fritz

Beskrivningen är en dystopi, men inte ett omöjligt scenario. På
1980-talet myntades begreppet »atomvinter« efter att flera forskare
kommit fram till att ett storskaligt kärnvapenkrig mellan USA
och dåvarande Sovjetunionen kraftigt skulle påverka klimatet.
När kärnvapen detonerar bildas svart sot till följd av bränder och
eldstormar. Det svarta sotet stiger upp i atmosfären med hjälp av
den heta luften och lägger sig som ett lock över jorden. Solens
strålar får det svårare att nå jordens yta. Vid ett kärnvapenkrig kan
så mycket sot bildas att jordens medeltemperatur drastiskt sjunker.
Konsekvenserna av ett storskaligt kärnvapenkrig skulle därmed
inte begränsas till de direkta effekterna av kärnvapen, såsom miljontals dödsoffer till följd av explosionerna, hettan som förångar
kroppar, stora bränder och radioaktiv strålning. De långsiktiga och
globala konsekvenserna är massvält, då ett kallare klimat försvårar
matproduktionen.
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2000- talet har flera studier genomförts som visar att
även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till klimatstörningar.
Dessa studier utgår ifrån ett kärnvapenkrig mellan Indien och
Pakistan där 100 Hiroshimabomber används, vilket motsvarar
0,5 procent av världens kärnvapenarsenaler. Vid detta scenario
skulle medeltemperaturen vara lägre än under Lilla istiden, som
varade mellan 1500-talet till mitten av 1800-talet, eller år 1816,
även kallat »året utan sommar«. Jordens medeltemperatur skulle
sjunka 1,25 grader Celsius, vilket skulle vara under flera år, och
ett decennium senare skulle medeltemperaturen fortsatt vara 0,5
grader kallare än normalt. Nedkylningen skulle ske som mest över
land, med flera grader lägre medeltemperatur i Nordamerika och
Eurasien.
De sjunkande temperaturerna skulle drabba världens jordbruk
kraftigt, berättar Ira Helfand, ordförande för Läkare mot Kärnunder
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vapen och styrelseledamot i ICAN, med lång erfarenhet av att
forska om kärnvapen och dess konsekvenser.
– Sjunkande medeltemperaturer skulle förkorta växtsäsongen,
perioden mellan den sista frosten på våren och den första frosten
på hösten. Nederbörden skulle även minska, då kallare luft leder
till att mindre vatten avdunstar från haven som blir regn och snö.
– Samtidigt som jordens medeltemperatur sjunker, skulle
ozonlagret kraftigt tunnas ut till följd av uppvärmningen i den
övre atmosfären då sotpartiklar absorberar ljus från solen.
Tunnare ozonlager leder till att högre halter av ultraviolett (UV)
strålning når jordens yta vilket skadar många växter, fortsätter
Helfand.
Nuclear Famine: Two Billion People at Risk kommer Helfand fram till att fler än två miljarder människor skulle
hotas av svält efter ett begränsat kärnvapenkrig. När andelen mat
minskar ökar priserna och flera hundra miljoner redan fattiga
skulle inte ha tillgång till mat. Samtidigt skulle länder som i
dagsläget är beroende av matimport drabbas av matbrist då de
exporterande länderna först skulle tillgodose sin egen befolkning.

kärnvapen

–

patriarkatets förlängda arm

En ytterligare aspekt av kärnvapens inverkan på miljön är konsekvenserna av provsprängningar. Mellan 1945 och 1996 utfördes
2053 stycken tester, många i områden där minoriteter och urfolk
lever, långt borta från de länder som innehar kärnvapnen.
Ett sådant område är Franska Polynesien i södra Stilla Havet,
där Frankrike fram till 1996 genomförde 193 provspräningar,
både i atmosfären och under jord. Invånarna utsattes därmed för
ökad risk för strålningsrelaterade sjukdomar såsom leukemi och
sköldkörtelcancer. Tester under jord ledde även till att radioaktivt
avfall lagrades i atoller, ringformade öar som består av korall. Om
avfallet frigörs skulle det påverka hela det marina ekosystemet
och ha stor inverkan på det marina livet, framförallt på fiskar och
plankton.

i rapporten

»Vi visste att det påverkade oss«

Användningen av kärnvapen leder inte endast till rubbningar i
klimatet, utan påverkar även miljön. Eldstormar som bildas vid
kärnvapendetonationen gör att kemikalier, bensinstationer och
avfallshanteringar exploderar, vilket frigör gifter som sprider sig
till mark och vattendrag. Samtidigt frigörs stora mängder radioaktiv strålning.
Vid bombningen av Hiroshima behövde över 11,5 kvadratkilometer saneras, det tog fyra år. Över 200 olika radioaktiva isotoper
i förångad jord, vatten och skräp spreds med vinden långt bort
från platsen där kärnvapnet slog ner.
– Bomberna på Hiroshima och Nagasaki ledde till att områdena
vid explosionerna förgiftades av radioaktiv stålning. Flera tusen
människor dog direkt och många tusen har dött av cancer under
decennier till följd av strålningen de utsatts för, säger Helfand.

förnekande Frankrike att provsprängningar hade
negativ inverkan på miljön och människorna i området. Vanessa
Griffen, anti-kärnvapenaktivist, som själv märkte av kärnvapentesterna som student under 1970-talet, berättar i ett uttalande till
Scottish Campaign for Nuclear Disarmament, om sin upplevelse
av kärnvapentesterna.
– Den var framförallt en känsla av förtryck tror jag. I den
mening att i vår del av världen, ansågs vi, som människor, inte
vara viktiga […]. Man kunde utföra tester i en fransk koloni,
Franska Polynesien, och den franska kolonialstaten, som utvecklade kärnvapen, kunde säga att det inte hade någon påverkan alls.
Men vi kände, och vi visste, att det påverkade oss.
Stora delar av den radioaktiva strålningen spreds även till Nya
Zealand, över 400 mil från sprängningarna. Kärnvapens effekter respekterar inte nationsgränser. Sot och strålning sprider sig
globalt och gör oss alla till förlorare. Vid ett kärnvapenkrig skulle
stora delar av jordens befolkning riskera att svälta ihjäl, även
»vinnarna«. Så länge kärnvapen existerar, kan dystopin bli allas
vår verklighet. —
fram till 2009
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plocksidan

insamling

SKAPA DIN EGEN
INSAMLING TILL IKFF VIA
FACEBOOK
Fyller du år snart eller bara vill använda
ditt nätverk för att stärka arbetet för fred,
frihet och feminism? Nu kan du enkelt
skapa en egen insamling till IKFF via
Facebook.
så här gör du! Gå in på Facebook. I

spalten till vänster om ditt flöde under
rubriken Utforska hittar du knappen
Insamlingar. Gå in på insamlingar och
klicka sen på Välj ideell organisation.
Sök på Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet, IKFF, välj hur länge
insamlingen ska pågå och ditt mål, klicka
dig vidare och Skapa. Klart!

politik

VALET I KAMERUN
Den 7 oktober hölls det presidentval
i Kamerun. Den sittande presidenten
Paul Biya utropades, med 71,28
procent av rösterna, som vinnare.
Efter valet har spänningarna i
Kameruns alla regioner intensifieras
och protester har ägt rum. Konstitutionsrådet har avisat alla
anmälningar om fusk.
IKFF Kamerun har genom
Women’s Situation Room (WSR)
fått in information som tyder på
utbredd korruption samt mycket
dålig tillgänglighet till vallokalerna i
de engelsktalande delarna. Det har
även rapporterats om hot och våld.
Regeringen tillåter inga
fredliga protester. Aktivister och
journalister har arresterats och
oppositionskandidater har satts i
husarrest. IKFF Kamerun fortsätter
sitt arbete med ökat fokus på
konfliktförebyggande insatser.

organisation

KONGRESSEN I GHANA
Den 20-22 augusti 2018 hölls IKFF:s 32:a internationella kongress i Accra,
Ghana. Det var en historisk kongress. För första gången hölls kongressen i
Afrika och för första gången valdes en afrikansk representant till internationell
ordförande, Joy Onyesoh, Nigeria. Hela fem nya sektioner och nio nya
nationella grupper valdes in.
Den internationella kongressen beslutade att anta nya stadgar. En mindre
styrelse har skapats och organisationen har regionaliserats. Styrelsen består
nu av en ordförande, två vice ordförande, en kassör och sex ledamöter. De sex
ledamöterna är regionala representanter. De väljs av sektionerna under ett
regionalt möte. Varje ledamot har en suppleant. Suppleant för Europa är Lina
Hjärtström, IKFF Sverige.
Vidare antogs två uttalanden, ett om migration och ett om militarism, samt
ett internationellt program för de kommande tre åren.

För Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet är en gåva från ett
testamente mycket betydelsefullt
Med ditt ord om kommande stöd till oss kan vi vara säkra på att vi har resurser
för att fortsätta kampen för kvinnors rättigheter och fred runt om i världen. Att bli
omnämnd i ett testamente är ett förtroende för vårt fredsarbete som vi är mycket
tacksamma för. Att förvalta detta förtroende är något som vi tar på stort allvar.
Har du frågor om att inkludera IKFF som en förmånstagare i ditt testamente?
Ring 08-702 98 10 och fråga efter mig.
Vänliga hälsningar,
Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF
IKFF:s bankgironummer: 5491-7166
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ETT ÅR HAR GÅTT SEDAN NOBELS FREDSPRIS

–

patriarkatets förlängda arm

HALLÅ DÄR...

Vad händer med
kärnvapenförbudet?
DET HAR GÅTT ETT ÅR SEDAN BEATRICE
FIHN OCH SETSUKO THURLOW TOG
EMOT FREDSPRISET I OSLO RÅDHUS
FÖR ICAN:S RÄKNING. SEDAN DESS
HAR FN:S KONVENTION OM ETT
KÄRNVAPENFÖRBUD UNDERTECKNATS

undertecknat konventionen, och den utredare som tillsattes av regeringen hösten
2017 för att undersöka konsekvenserna av
ett svenskt tillträde har fått sitt uppdrag
förlängt. Senast den 21 januari 2019 ska
resultaten presenteras.

AV ETT ANTAL STATER OCH MÖTT
FORTSATT MOTSTÅND FRÅN ANDRA.
SÅ VAR STÅR VI EGENTLIGEN IDAG?
text åsa malmberg

När ordföranden för den norska Nobelkommittén klev ut framför världspressens
kameror och mikrofoner och meddelade
att ICAN tilldelats 2017 års fredspris var
kärnvapenförbudet fortfarande helt nytt.
Konventionen – som ICAN varit drivande
för att få till stånd – hade då bara hunnit
vara öppen för undertecknande i ett par
veckor.
Drygt ett år senare, hösten 2018, har 69
stater skrivit under konventionen. För att
konventionen ska träda i kraft krävs det
att minst 50 stater också ratificerar eller
ansluter sig till den, vilket totalt 19 stater
hittills gjort. Ett flertal länder har meddelat
att de arbetar för att kunna ratificera konventionen så snart som möjligt.
I Sverige ligger kärnvapenförbudet
däremot fortfarande på is. Sverige har inte

den officiella utredningen
pågår har IKFF och Svenska Läkare mot
Kärnvapen tagit fram en skuggutredning
där experter från hela världen analyserar
konventionen och dess konsekvenser för
Sverige. Gabriella Irsten, politisk handläggare på IKFF, ser skuggutredningen som
ett viktigt bidrag i debatten.
– I den svenska debatten mötte vi både
okunskap och frågor kopplade till konventionen. Vi ville därför bidra till att fördjupa
kunskapen och till att fler perspektiv kom
fram.
De experter som bidragit till skuggutredningen har bland annat tittat på hur
konventionen förhåller sig till andra avtal
och hur Sveriges export och militära
samarbeten skulle påverkas.
– Skuggutredningen visar att det inte
finns några juridiska hinder för Sverige
att gå med i kärnvapenkonventionen. Nu
handlar det om politisk vilja och mod från
svenskt håll, säger Gabriella Irsten. —
samtidigt som

Ann-Sofie Nilsson
som tillträdde uppdraget som nedrustningsoch ickespridningsambassadör på
Utrikesdepartementet i september. Ann-Sofie
Nilsson har arbetat på UD sedan mitten av
90-talet och varit utstationerad bland annat
på Balkan och i Mellanöstern. Hon tar över
stafettpinnen efter Eva Walder.

Grattis till nya uppdraget. Hur känns det?
Tack! Det känns spännande att
arbeta med nedrustnings- och ickespridningsfrågor som ju är centrala frågor
inom säkerhets- och utrikespolitiken. Det
känns också särskilt viktigt i ljuset av det
säkerhetspolitiska läget i världen och i vårt
närområde idag.

Vad innebär rollen som
nedrustningsambassadör?
Som tematisk ambassadör är jag ett slags
sändebud för nedrustnings- och ickespridningsfrågorna. Funktionen ska bidra
till att stärka vår förmåga att driva de här
frågorna i olika sammanhang.

Vad kommer du att fokusera
på i ditt arbete?
Jag vill lyfta fram att nedrustnings- och
icke-spridningsfrågorna även bör kopplas
till hållbarhet och genus. Det är viktigt
att se hur allting hänger ihop. En annan
viktig uppgift för mig är att hålla kontakten
med civilsamhällesaktörer här i Sverige.
Civilsamhället har både erfarenhet och
kompetens som är viktig att ta tillvara.

fakta

SKUGGUTREDNINGEN
I SKUGGAN
SKUGGUTREDNING TILL
Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde
till kärnvapenförbudskonventionen

»I skuggan av makten« är en skuggutredning som är framtagen av IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen
(SLMK), som tillsammans driver ICAN i Sverige. I publikationen analyserar både svenska och internationella
experter FN:s konvention om ett kärnvapenförbud och vilka konsekvenser ett svenskt tillträde skulle få.

utredningen finns tillgänglig på ikff:s webbplats: www.ikff.se
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FÖRESTÄLLNIN
går igen från 50-talets
kärnvapendebatt

Få saker verkar cementera konservativa
uppfattningar om genus så mycket som
säkerhetspolitik. Kritiken mot Wallströms intention
att ratificera FN:s kärnvapenkonvention ljuder
som ett eko av misogyna röster från den svenska
kärnvapendebatten på 1950-talet.
den svenska kärnvapendebatten
– en historia
Emma Rosengren.
text: detta är en förkortad version
av emma rosengrens, doktorand
i internationella relationer
vid stockholms universitet,
text

»en

feministisk reflektion

om kärnvapennedrustning och
förändring« som finns publicerad i

»i

skuggan av makten« av

ikff och svenska läkare mot kärnvapen.
du hittar rapporten på www.ikff.se.

redigering: elin liss
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Kärnvapen har en särskild plats i svensk säkerhetspolitisk historia. Samma år som USA
bombade Hiroshima och Nagasaki påbörjades kärnvapenforskning i Sverige. Programmet
var dock hemligt, och först i början av 1950-talet kom frågan att nå en bredare allmänhet.
Högerpartiet var positiva, Liberalerna var försiktigt positiva och Centerpartiet intog en
avvaktande hållning. Regeringspartiet Socialdemokraterna var djupt splittrat.
1958 bildades Aktionsgruppen mot svensk atombomb (AMSA), som tillsammans
med det Socialdemokratiska kvinnoförbundet (SSKF) under ledning av Inga Thorsson,
som ofta beskrivs som motståndarsidans ledare, drev en intensiv kampanj mot svenska
kärnvapen.
Historikern Anna-Greta Nilsson Hoadley menar att SSKF:s handlingsutrymme var
begränsat och att de mötte starkt internt motstånd. Historikern Gunnel Karlsson förklarar att detta motstånd uppstod för att de agerade som kvinnor inom ett område som
tidigare varit förbehållet män - försvarspolitik. Ett exempel på detta var reaktionerna som
följde när Thorsson i februari 1956 informerade partistyrelsen att SSKF var mot svensk
kärnvapenanskaffning. Per Edvin Sköld anklagade henne för att föra »ett mera affektivt
än ett genomtänkt argument«. Statsminister Tage Erlander vädjade till Thorsson att ändra
uppfattning, och riksdagsledamot Ragnar Lassinantti sade sig tro »att liksom i så många
andra kritiska situationer kvinnorna även i denna fråga kommer att följa karlarna«.
Thorsson framställdes som mer känslosam än rationell, att det var hon som skulle ändra
ståndpunkt, att den manliga normen skulle hållas intakt.
Det dröjde fram till 1968, då Sverige skrev under icke-spridningsavtalet om kärn-
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NGAR OM KÖN
vapen (NPT), som de svenska kärnvapenplanerna helt övergavs.
När Sverige skrev under NPT var det som historikern Karl
Molin skriver »den odisciplinerade oppositionen som ’fick rätt’«.
Nedrustning kom att bli en central del i den aktiva utrikespolitik
som tog form under statsminister Olof Palme. Det var först efter
det kalla krigets slut som engagemanget klingade av. När Margot
Wallström 2014 tillträdde som utrikesminister uppstod dock
en möjlighet för detta att ändras. Wallström tillsatte en särskild
delegation om folkrätt och nedrustning på UD, med representation från såväl Försvarsdepartementet och Försvarsmakten som
akademin och civila samhällets organisationer. Jag tolkar det som
en intention att återigen prioritera nedrustning inom den svenska
utrikespolitiken.

DEN FARLIGA NAIVITETEN
I sin vilja att ansluta Sverige till kärnvapenförbudet placerade
Wallström frågan i en historisk kontext av aktivt nedrustningsengagemang:
»Sedan vi tillträdde har regeringen återigen placerat Sverige
i centrum för det globala nedrustningsarbetet. Samtidigt
som vi bygger upp vår egen konventionella militära kapacitet
och utökar mellanstatliga samarbeten så är vi medvetna
om betydelsen av dialog, diplomati och arbete för fred. En
kärnvapenfri värld uppnås inte med naivitet eller passivitet utan
genom en balansgång mellan pragmatism och tydliga ideal.«

Reaktionerna lät inte vänta på sig. »Margot Wallström är naiv om
kärnvapen«. Så löd rubriken för Expressens ledare den 29 augusti
2017. Moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet
Gunnar Hökmark menade i ett debattinlägg i Aftonbladet att
Wallström var världsfrånvänd, och i sin naivitet farlig. Ledaren
i Sydsvenskan slog fast att »Landets säkerhet måste gå före en
visserligen vacker men orealistisk vision.«

»BRA SÅ. NU MÅSTE MARGOT
WALLSTRÖM KÖRAS ÖVER.«
Medan Wallström pekas ut som naiv, världsfrånvänd och till och
med farlig kontrasteras hon också i sin motsats: försvarsminister
Peter Hultqvist. Expressens ledare den 29 augusti 2017 skriver:

»Försvarsminister Peter Hultqvist har strävsamt stärkt den svenska
försvarsförmågan. /…/ Men naiviteten har inte försvunnit.
Samtidigt som Sverige lägger miljarder på inköp av stridsflygplan,
u-båtar och luftvärnssystem åker utrikesminister Margot Wallström
världen runt och förespråkar nedrustning.«

I DN:s ledare kan vi läsa:
»Kanske har Wallström skygglappar, kanske vägrar hon lyssna på
försvarsdepartementet. Det är inte första gången hon visar dåligt
omdöme. Regeringens chef borde i så fall peka med hela handen.«

Mikael Holmström, försvarsvänlig debattör på DN, citerar Jan
Björklund: »Bra så. Nu måste Margot Wallström köras över.«
Hultqvist kopplas samman med begrepp som ansvar, försvar
och säkerhet. Han, till skillnad från Wallström, tillskrivs det
hårda, det rationella, det realistiska. Visst finns det något kittlande
illustrativt över att dessa två politiker framställs så olika. Det blir
nästan för enkelt, för tillrättalagt och provocerande att en man och
en kvinna behandlas så stereotypt i termer av genus. Jag brukar i
min undervisning prata om detta som förenklade mönster.
Kvinnor är inte per automatik fredliga, och män är inte krigiska
av naturen. I många länder, däribland Sverige, har historiska processer dock bidragit till att skapa en koppling mellan maskulinitet,
rationalitet och försvar, och femininitet, känsla och svaghet.

AVSLUTANDE REFLEKTIONER
Efter intensiva debatter kantade av misogyna uttalanden skrotades det svenska kärnvapenprogrammet. Istället för att skaffa
kärnvapen tog Sverige sikte på nedrustning. De som i debatten
hade utmålats som naiva, känslobaserade och farliga kunde blicka
tillbaka på en kamp som de kom att vinna.
Kommer den regering som tillträder efter valet 2018 att våga
skriva under kärnvapenförbudet? Kanske är rädslan för USA:s
reaktion för stark. Kanske är tilltron till den egna försvarsförmågan så liten, och viljan att beskyddas av Nato så intensiv, att
en anslutning till kärnvapenförbudet blir omöjlig.
Kanske blir Wallström, med hjälp av krafter från det civila
samhället och feministiska politiker i olika läger, vår tids Thorsson
i framtida historieböcker. Kanske får den odisciplinerade oppositionen rätt igen. Om kärnvapen inte utplånar mänskligheten
alltför snart blir det upp till kommande generationers historiker
att göra bokslut vad gäller denna fråga. —
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SAVE
THE
DATE
KONGRESS 2019
ikff:s nationella
kongress 2019 blir
den 6–7 april i
alvesta. På kongressen
kommer bland annat
IKFF:s arbete de
kommande åren att
diskuteras, en ny
styrelse ska väljas och
motioner behandlas. Alla
medlemmar är välkomna
så boka in det i kalendern
redan nu, vi ses i april!
mer information
kommer. håll utkik
på hemsidan.

viktiga datum/deadlines:

25 januari Kandidera till styrelsen
25 januari Skicka in motioner
6 februari Anmäl senast kretsombud
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STOCKHOLM ÅRSMÖTE

MOTALA AGENDA 2030

Onsdag den 13 februari 2019 kl 17:00

Under Internationella veckan i oktober
informerade kretsen om sin verksamhet
och fick flera intresseanmälningar samt
sålde IKFF-produkter. Vi samlade också
in pengar till FN:s flicka-projekt.
Under hösten har vi samarbetat
med FN-föreningen och anordnat en
föreläsning på FN-dagen med Gabriella
Irsten, IKFF:s politiska handläggare,
för gymnasieelever, politiker och
medlemmar om Agenda 2030. Vi har
också en pågående studiecirkel kring
Agenda 2030 och samlas regelbundet
för att diskutera Hans Roslings bok
Factfulness.
Den 27 november anordnade vi, i
samarbete med Senioruniversitetet, en
föreläsning med Gunnela Björk om mötet
mellan Kata Dalström och Ellen Key.

Ordförande Elin Hedkvist kommer och
berättar om det nationella arbetet.
Därefter blir det årsmöte. Norrtullsgatan
45, nedre botten till höger i IFFI:s lokal.
Stockholmskretsen fortsätter att
fokusera på FN:s kärnvapenförbud.
Efter namninsamlingar ordnade kretsen
tillsammans med Kvinnor för fred i
augusti en manifestation på Sergels
torg under parollen Förbjud kärnvapen
– Skriv på FN-konventionen. Därefter
har vår studiecirkel fortsatt med
IKFF:s och SLMK:s skuggutredning »I
skuggan av makten«. Som avslutning
har kretsen inbjudit Emma Rosengren
att komma och berätta om debatten
kring svenska kärnvapen på 1950-talet
som liknar den som förs idag om
kärnvapenförbudet. Kretsen anordnade
i november ett seminarium på ABF
om skuggutredningen tillsammans
med nätverket mot kärnvapen.
När regeringens enmansutredning
presenteras kommer ett seminarium att
hållas, preliminärt den 6 februari.

GÖTEBORG ÅRSMÖTE
20 januari

Den 20 januari 2019 håller
Göteborgskretsen årsmöte.
Mer information och kallelse
kommer på vår hemsida.

Anita Vuorijärvi Aava, IKFF Motala, vid bokbord.

VÄXJÖ ÅRSMÖTE
Tisdag den 12 januari, kl 19:00 på Slånbäret.

Göteborgskretsen har fått projektbidrag
från internationella IKFF (WILPF) för
att arbeta med miljö och klimat kopplat
till fred. Fram till mars arbetar vi med
datainsamling om försvarets inverkan.
Bidra gärna med förslag på redan gjorda
undersökningar och andra uppgifter.
kontaktperson :

titti.wahlberg@hotmail.com

I september fick Försvarsmakten
tillstånd att bjuda in en rad länder till
Aurora 2020 för att stärka Sveriges
nationella försvarsförmåga. Runt
Vättern, som försörjer mer än
250 000 människor med dricksvatten,
och i Göteborgs skärgård vill
Försvarsmakten utöka sina övningar.
Som medlem i EU har Sverige erbjudit
ett europeiskt testcenter i norra Sverige
– det största i Europa. Området är redan
en plats för många militärövningar. Hur
påverkar dessa krigsövningar vår miljö?

I samarbete med andra organisationer
arbetar vi vidare med namninsamling
och vykortskampanj för att Sverige
ska underteckna kärnvapenförbudet
i FN. Bland annat på Kulturnatten
i Växjö, lördag 26 januari, är vi på
stadsbiblioteket. Temat är Mellan
förnuft och känsla. Att engagera
sig för freden måste vara det mest
förnuftiga man kan göra. Eller? Kom
och prata med oss och skriv under för
kärnvapenförbud!
Vill du veta mer om IKFF Växjökretsens
aktiviteter ring Annika Karlsson
Ströberg 070-5227256.

JÖNKÖPING ÅRSMÖTE
Måndagen den 25 februari kl 19:00
Jönköpings Folkhögskola,
Gjuterigatan 7 (ingång från gården).

Du står upp för fred,
frihet och feminism
FORTSÄTT DITT
MEDLEMSKAP
2019

Genom ditt medlemskap är du en del av ett nätverk
som sträcker sig över hela världen.
exempel från 2018:
>> IKFF har växt. Hela fem nya sektioner och nio
nationella grupper antogs på kongressen i Accra,
Ghana. Majoriteten i den afrikanska regionen
där nu hela 16 sektioner och grupper finns.
IKFF Sverige samarbetar med regionen och
stöttar arbetet genom kapacitetsutveckling och
samordning. Vidare driver vi projekt tillsammans
med flera av sektionerna.
>> »I skuggan av makten«, en skuggutredning till
regeringens utredning om konsekvenserna av
ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen.
Experter gör i rapporten analyser av relationen
mellan FN:s konvention om kärnvapenförbud
och exempelvis militära samarbeten och andra
avtal. Den är framtagen tillsammans med
Svenska Läkare mot Kärnvapen.
>> Inför höstens val gick vi samman i en koalition
av 51 organisationer inom CONCORD Sverige i
kampanjen #hjärtavärlden. Vi ville visa att vi var
många som står upp för demokrati och mänskliga
rättigheter i en tid då nationalistiska vindar
blåser. Tillsammans är vi starkare.

Nu är det dags att betala din medlemsavgift
för 2019. Du som medlem har med denna tidning fått hem
ett brev där det står hur du betalar in. Om du inte fått hem
ett brev betyder det att du redan betalar medlemsavgiften,
exempelvis genom autogiro.
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 där du
kan fylla i ett formulär. 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

Kärnvapen
– patriarkatets
förlängda arm
»Vänta, jag insåg precis hur vi pratar
– bara 30 miljoner! Bara 30 miljoner
människor omedelbart döda?” Fysikern
beskrev hur hans uttalande ledde till att
alla tystnade, ingen sade ett ord eller tittade
på honom. Han sa att det kändes hemskt,
att han kände sig som en kvinna.«

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.

