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tema  eu – fred eller fort?

När jag skriver detta är jag just hemkommen från IKFF:s nationella 
kongress som i år hölls i Alvesta. Två dagar fyllda av diskussioner, 
beslut och samtal med så väl gamla som nya medlemmar. Att få se en 
stor grupp engagerade människor, från olika delar av landet, i ett och 
samma rum, och få ansikten på mejlkonversationer jag haft, fyller 
mig med glädje. Jag påminns också om det viktiga i att sitta ner och 
ta en fika eller äta middag tillsammans. Där sker möten som ger nya 
insikter och inspiration, och en hel del skratt åt gamla anekdoter. Det 
ger ny kraft att fortsätta kämpa.  

Nu går vi åter till val, denna gång till Europaparlamentet. EU kan 
många gånger kännas långt borta och krångligt att följa, vad är det 
egentligen vi röstar till? Därför kan du på sidan 6 läsa om hur parla-
mentet fungerar och vilka beslut som fattas där. Det är ett viktigt val. 
Grundläggande värderingar står på spel.  

De senaste fem åren har demokratin i Europa utsatts för hårda 
prövningar. Vi har sett stängda gränser, rasistiska uttalanden och en 
avhumanisering av människor på flykt. Kvinnors och minoriteters 
rättigheter ifrågasätts och inskränks. Nationalismen breder åter 
ut sig. I Sverige och Europa har den nationalistiska retoriken fått 
genomslag i den breda politiska debatten. Mer om detta, men också 
om motståndet, kan du läsa om på sidan 3. Samtidigt ser vi en ökad 
militarisering av fredsprojektet EU. Besluts tas som syftar till att stärka 
EU:s gemensamma militära kapacitet och vapenindustrin får allt mer 
inflytande, läs mer på sidan 10.  

EU:s uppgift är att främja fred, demokrati och mänskliga rät-
tigheter. Det måste fortsatt vara grundläggande i arbetet inom EU 
och för de politiker som företräder oss i parlamentet. Så läs på, och 
kräv av politiker att de tar ansvar för sin retorik i valrörelsen, att de 
står upp för människors rättigheter, rätten till asyl, det demokratiska 
civilsamhällets möjligheter att verka fritt och att de inte bidrar till en 
militarisering av unionen.  

Fred, frihet och feminism behövs inom EU nu. Vi kan påverka när 
vi är många. Så gå och rösta den 26 maj. Det är en rättighet tidigare 
generationer kämpat för.   
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sedan europaparlamentsvalet  2014 
har frågor kring migration och national-
ism blivit högaktuella. De senaste fem åren 
har präglats av gränser som stängts,  
islamofobiska uttalanden, attacker på 
beslöjade kvinnor och flyktingläger, och 
ett land som har valt att utträda ur Euro-
peiska Unionen. Högerextrema grupper 
är idag välorganiserade både inom och 
mellan medlemsländer och har lyckats 
locka unga, inte minst genom att vara 
närvarande på digitala plattformar. 

Organisationen Freedom House 
betygsätter länders politiska och civila 
fri- och rättigheter. Enligt deras rapport 
från 2019 har Ungern glidit ner på skalan 
och är det första EU-landet att inte längre 
klassas som fritt. Detta på grund av reger- 
ingens inskränkningar mot oppositionen, 
regeringskritiker, oberoende media, 

rättsväsendet, religiösa grupper, akade-
miker och demokratiska institutioner. 
Nationalistiska och högerpopulistiska 
partiet Fidesz har haft makten i en koali-
tionsregering med det kristdemokratiska 
partiet sedan 2010. Viktor Orbán, ledare för 
Fidesz, började sin tredje mandatperiod 
som premiärminister efter valet 2018. Par-
tiets plattform bygger på euroskepticism, 
antimigration och antisemitism samt på 
strävan efter en illiberal demokrati, det vill 
säga ett system där ledaren väljs av folket 
men har obegränsad makt. Den ungerska 
regeringen har byggt ett taggtrådsstaket 
vid gränserna till Serbien, Kroatien och 
Slovenien. Orbán hävdade att det främst 
var ett försvar mot »invasionen« av 
flyktingar. Han skickade fakturan till EU 
då han menade att unionen borde vara 
tacksam att Ungern skyddar Europa. 

Nationalistiska och högerextrema krafter har utvecklats i Europa. 
Genom att titta på Ungern, Polen, Storbritannien och Sverige, det 
mest extrema och det som ligger närmast får vi en inblick i hur. 
Vad får det för konsekvenser och hur ser motståndet ut? 

text  deborah solomon 
foto maja ruzpel, dawid malecki och hasan almasi 

Inom Europaparlamentet har Fidesz suttit 
i Europeiska folkpartiet (EPP), den största 
partigruppen i parlamentet. I partigruppen 
sitter kristdemokrater och moderater såsom 
tyska CDU och svenska Moderaterna. Fram 
tills nu har övriga partier försökt påverka 
partiet inifrån men i mars stängdes Fidesz 
av från EPP på grund av den negativa 
utvecklingen när det gäller rättsstatens 
principer, yttrandefriheten och dödsstraff, 
som de överväger att återinföra.

Det konservativa partiet Lag och Rättvisa 
(PiS) vann majoritet i parlamentsvalet 2015 
i Polen. Sedan dess har politiken utvecklats 
högerut med drag av nationalism, euroskep-
ticism och en nedmontering av demokratin. 
PiS har genomfört omfattande förändringar 
av rättsväsendet för att överföra juridisk 
makt till regeringen och därmed inskränka 
rättsväsendets oberoende. Efter en dom 

Nationalismens 
återkomst  
i Europa
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Marsch i Polen.
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i EU-domstolen fick regeringen dock 
upphäva beslutet om sänkt pensionsålder 
för domare, ett sätt att tvinga sittande 
domare i pension för att kunna tillsätta 
regeringsvänliga domare. Strax efter valet 
2015 sattes statlig media under finansmin-
isterns direkta kontroll. Yttrandefriheten 
har ytterligare inskränkts genom den så 
kallade förintelselagen som gör det straff-
bart att ålägga den polska staten ansvar för 
brott mot mänskligheten 
som begicks under andra 
världskriget. 

pis har också  gett sitt 
stöd och haft möten med 
arrangörer för den årliga 
»Självständighetsmar-
schen« som hålls i Polen. 
Marschen är en samling-
splats för högerextrema grupper i Europa, 
däribland svenska Nordisk ungdom. 
Den som hölls 2017 beskrevs som »En av 
världens största högerextrema samlingar« 
av experter i the Guardian. I januari i år 
tillsattes Adam Andruszkiewicz, tidigare 
ledare för en högerextrem ungdomsor-
ganisation, som vice minister för digitala 
frågor. Andruskiewicz rekryterades för att 
stärka partiets stöd bland unga väljare. 

I Europaparlamentsvalet 2014 fick det 
högerpopulistiska partiet UKIP flest röster 

i Storbritannien. Dåvarande partile-
daren Nigel Farage valdes som ledare för 
partigruppen frihet och direktdemokrati 
i Europa. Partiet lyckades året efter samla 
röster från flera, mer extrema, nationalis-
tiska partier i Storbritannien i det brittiska 
parlamentsvalet, där UKIP blev tredje 
största parti. Med den nyvunna makten 
drev partiet sin största fråga  
– Storbritanniens utträde ur EU (brexit), 

genom att spela på antimigration och brit-
tisk nationalism. Efter brexitsidans vinst 
i folkomröstningen 2016 började partiet 
att tappa partimedlemmar och röster i 
lokala val. Den nya partiledaren, Gerard 

Batten, har drivit partiet högerut med 
tydlig islamofobi och främlingsfientlighet. 
Batten har också anlitat Tommy Robinson, 
medgrundaren för högerextrema gruppen 
English Defence League, som rådgivare. 
Robinson var även med i högerextrema 
British National Party och grundade 

brittiska motsvarigheten till den tyska 
antimuslimska rörelsen Pegida. 

I Sverige har Sverigedemokraterna lyck-
ats få migrationsfrågan till att bli en av de 
viktigaste på agendan och partiets främ-
lingsfientliga och nationalistiska retorik 
har fått genomslag i den politiska debatten. 

2017 öppnade före detta Moderatle-
daren Anna Kinberg Batra för ett samarbete 
med SD och i mars tog Kristdemokrater-

nas ledare Ebba Busch 

Thor samma steg. Poli-
tiker som inte öppnat 
för samarbete har också 
bidragit till att normali-
sera Sverigedemokra-
terna genom att likställa 
dem med Vänster-
partiet eller kalla dem 
auktoritära istället för 

»nationalistiska«. I Europaparlamentet 
ingår SD i partigruppen ECR tillsammans 
med bland andra PiS. 

den före detta ledaren för 
Sverigedemokratisk ungdom, Gustaf 

Kassellstrand, startade partiet Alternativ 
för Sverige när han och ungdomsförbun-
det uteslöts från SD. Partiet är starkt emot 
migration och vill ersätta migrationsverket 
med en så kallad återvändningsenhet. De 
är euroskeptiska och vill istället upprusta 
ett nordiskt försvar. Dock samarbetar de 
med högerextrema grupper inom Europa. 

Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) 
bedöms av högsta förvaltningsdomstolen 
att vara det största hotet mot Sveriges inre 
säkerhet. Trots detta har partiet tillstånd 
av polisen att demonstrera på första maj 
i Kungälv och Ludvika. Timmar efter 
terrordådet i Christchurch, Nya Zeeland, 
publicerade ledaren för Nordiska Mot-
ståndsrörelsen att organisationen inte tar 
avstånd från »vita människor som agerar«.

Enligt den antifascistiska gruppen Hope 
not Hate använder dessa grupper »yttran-
defrihet« som ett försvar när de möter 
motstånd, vilket också har bidragit till att 
deras åsikter tar mer plats i den allmänna 
debatten. Jean Claude Juncker, ordförande 
för EU-kommissionen sa, under en 
konferens 2018, »Det största problemet är 
inte högerextremistiska partier utan det 

Budapest Pride.  foto christo / wikimedia commons

»Politiker som inte öppnat för samarbete 
har också bidragit till att normalisera 

Sverigedemokraterna genom att likställa 
dem med Vänsterpartiet eller kalla dem 

auktoritära istället för ›nationalistiska‹. «
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f o t n o t e r 
 
1 En cisperson är en person som identifierar 
sig med det vid födseln tilldelade könet.

2 Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv 
synliggör hur relationer av överordning och 
underordning skapas och upprätthålls i 
samspel mellan varandra som kön, etnicitet, 
funktion, klass, ålder, sexualitet och religion.

faktum att traditionella partier anammar 
deras förslag«.

Enligt Haris Grabovac, utbildare på 
stiftelsen Expo, har högerextrema organi-
sationer inte haft mycket inflytande på EU 
som institution. Högerpopulistiska partier 
som Fidesz har dock lyckats sätta krokben 
för andra medlemsländer. Ett exempel är 
en folkomröstning som gjordes i Ungern 
2016 huruvida man skulle ta emot flyk-
tingar eller inte. 

– Trots att folkomröstningen ogiltig-
förklarades på grund av lågt valdeltagande 
användes den av Ungern för att blockera 
flyktingomställning (beslutet om att 
fördela asylsökande mellan medlemssta-
terna reds. anm.) och sätta käppar i hjulet 
för EU som försökte hitta en gemensam 
lösning, säger Grabovac.

hur har utvecklingen 
påverkat kvinnors 
rättigheter?

I nationalistisk retorik används kvinnors 
kroppar som medel för att bedriva en kon-
servativ och rasistisk politik. I detta spelar 
kvinnor olika roller. Den som onda femin-
ister som har blivit vilseledda eller mutade 
av utländska krafter. Kvinnorättsaktivister 
och andra civilsamhälleorganisationer 
hotas och attackeras genom razzior, 
smutskastningskampanjer och avslag på 
finansiering. Den andra rollen som kvin-
nor spelar är som vackra, moderliga objekt 
som ska reproducera sig och skyddas mot 
hotet från migranter. 

I Ungern har regeringen meddelat att 
kvinnor som får fler än tre barn kommer 
att få slippa betala inkomstskatt. Detta 
för att höja den minskande arbetskraften 
och samtidigt stoppa invandringen från 
muslimska länder. Polen har bland de 
strängaste abortlagstiftningarna i Europa 
och PiS har försökt skärpa den än mer. 

flera nationalistiska  grupper såsom 
brittiska Justice for Women and Children 
har bedrivit protester mot att regeringen 
inte gör tillräckligt för att bekämpa våld 
mot barn och kvinnor. Lösningen som de 
presenterar är hårdare migrationslagar. 
Sverigedemokraterna menar att migration, 
i synnerhet från muslimska länder, leder 

till inskränkningen av HBT-personers 
(deras begrepp) rättigheter i Sverige och 
Europa. Liknande högerkonservativa 
»kvinnorättsaktivister« menar vidare att 
transkvinnor utgör ett hot mot cis-kvin-
nor.1 

Grabovac menar att detta utgör en skil-
jelinje inom den nationalistiska rörelsen 
mellan högerextrema organisationer och 
högerpopulistiska partier. 

– Högerextrema grupper föraktar femi-
nism och HBTQ-personer och anser att de 
är farliga för samhället. Sen finns höger-
populistiska krafter som försöker använda 
kvinnor och HBTQ-personer som slagträ 
mot minoriteter. Det finns en gemensam 
berättelse om att skydda kvinnan som är 
särskilt utsatt av invandring och det är 
främst muslimska invandrare som utmålas 
som hot mot den vita kvinnan, menar 
Grabovac.

feminister skapar  
motstånd
Kvinnorättsaktivister fortsätter att agera 
och trots de stora utmaningarna har det 
också funnits stora vinster. I Polen gick 
hundratusentals ut i protest när totalför-
budet mot abort tillkännagavs. Kvin-
norättsaktivister anordnade strejker över 
hela landet där de marscherade med svarta 
kläder för att sörja döden för reproduk-
tiva rättigheter. Det är till stor del dessa 
protester som ledde till att planen om 
abortförbud skrotades. På Irland lyckades 
aktivister upphäva förbudet mot sam-
könade äktenskap och abort. 

Dessa gruppers aktivism är också 
intersektionell2. Kvinnorättsaktivister 
driver kampen för exempelvis HBTQ-per-
soners och romers rättigheter. Grupperna 
samlar information, skriver rapporter och 
tar upp det som regeringen missar eller 
är ovillig att ta upp. Eftersom utrymmet 
för civilsamhället krymper är det inter-
nationell uppmärksamhet som håller 
organisationerna levande. Uppmärksam-
het för en fråga betyder att aktivister får 
stöd utomlands men också att de känner 
en ökad säkerhet då regeringarna har 
världens ögon på sig. 

I studien Feminist Responses to Growing 
Nationalism in the European Union (2018), 

som beställdes av EU-parlamentarikern 
Soraya Post (Feministiskt initiativ) och 
finansierades av hennes partigrupp Pro-
gressiva förbundet av socialdemokrater i 
Europaparlamentet (S&D), kartlade Chris-

tina Wassholm vilka strategier som har 
fungerat för feministiska grupper. Ständig 
aktivism, internationell uppmärksamhet 
och användning av sociala medier är några 
verktyg som har gett resultat. Men det är 
också viktigt att prata med de ofrälsta och 
skapa lättillgänglig information.

Många nationalistiska partier har ändrat 
sig i EU-frågan och vill istället förändra 
inifrån. De kan använda EU som plattform 
för att samarbeta med varandra och driva 
fram sin politik på institutionell nivå. Valet 
i maj kommer därför att vara avgörande 
för EU:s framtid. 

– Det är svårt att säga, men högerpop-
ulistiska partier har stora förutsättningar 
att göra bra ifrån sig i EU-valet, säger 
Grabovac. — 
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EUROPAPARLAMENTET  
– hur funkar det? 

DEN 26 MAJ HÅLLS VAL TILL EUROPAPARLAMENTET I SVERIGE. MEN 

PARLAMENTET ÄR BARA EN AV INSTITUTIONERNA INOM EU. HUR FUNGERAR 

DET EGENTLIGEN OCH VAD FÅR DE VI RÖSTAR PÅ BESTÄMMA?

text  kajsa peterson

Europaparlamentet är den institution inom 
EU vars ledamöter väljs direkt av med-
borgarna i EU-länderna. Parlamentet har 
under årens lopp och genom förändringar 
i fördragen fått större och större inflytande 
i EU:s beslutsprocesser och är idag en 
av de två lagstiftande församlingarna för 
all lagstiftning som beslutas genom det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. Den 
andra lagstiftaren är Europeiska unionens 
råd (rådet) som består av de ministrar som 
har ansvar för den specifika frågan i alla 
medlemsstater.

parlamentets organisation
Parlamentet består idag av 751 ledamöter 
(innan brexit), där antalet platser fördelas 
efter medlemsstaternas befolkningsmängd. 
Sverige har idag 20 ledamöter i parlamen-
tet. Varje medlemsstat ansvarar självstän-
digt för att ordna de direkta och allmänna 
valen till Europaparlamentet. 

Europaparlamentet är organiserat på 
två sätt. För det första är alla ledamöter 
indelade i politiska grupper. Dessa grupper 
sätts samman efter politisk tillhörighet och 
är oberoende av nationell tillhörighet. Det 
innebär att de ledamöter som kommer från 
olika nationella partier samarbetar med 
ledamöter från andra länder som kommer 
från partier med liknande politik. Det 
finns idag åtta partigrupper, där den största 
gruppen är EPP, European People’s Party. 

För det andra ingår ledamöterna i olika 
utskott, med ansvar för olika sakområden. 
Det finns exempelvis ett utskott för 
internationell handel och ett utskott för 

kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Utskottens 
politiska sammansättning speglar 
sammansättningen i kammaren. 

Det är i utskotten som det mesta lagstift-
ningsarbetet sker. Europeiska kommis-
sionen är den enda EU-institutionen som 
har rätt att föreslå nya lagar. Lagförslag 
läggs fram till det utskott i parlamentet 
som har ansvar för sakområdet. Det är 
sedan ledamöterna i utskottet som dis-
kuterar och förhandlar fram hur parla-
mentets förslag ska se ut. När utskottet 
har enats ska förslaget godkännas av hela 
kammaren, i plenum. Allt som oftast antas 
utskottets förslag. För att en lag ska träda 
i kraft måste dock även ministerrådet 
godkänna den.

hur mycket kan en ledamot 
påverka?
En ledamot i Europaparlamentet kan 
främst påverka lagstiftningen i de 
sakfrågor som behandlas i det utskott hen 
sitter i. Eftersom varje parlamentsledamot 
får välja vilket eller vilka utskott hen ska 
sitta i är det ett viktigt val. Men för att 
kunna påverka spelar även saker som par-
tigrupp och roll i utskottet in, såväl som 
om hen lyckas få med sig andra politiker 
att driva en fråga.

eu:s befogenheter inom olika 
politikområden
Även om den ordinarie lagstiftning-
sprocessen, där parlamentet har stort 
inflytande, används för nästan all form 

av lagstiftning, så har EU inte rätt att 
lagstifta inom alla politikområden. EU 
som organisation har de befogenheter som 
har anförtrotts EU av medlemsstaterna i 
fördragen. I fördragen anges alltså inom 
vilka områden som EU får lagstifta. Det 
anges också om EU har exklusiv eller 
delad kompetens på området. Om EU har 
exklusiv kompetens har medlemsstaterna 
lämnat allt ansvar för lagstiftningen på 
området till EU. Vid delad kompetens får 
såväl EU som medlemsstaterna lagstifta. 
Dock kan medlemsstaterna endast utöva 
sin befogenhet om EU inte redan har 
utnyttjat sin. Nationella lagstiftningar 
får inte konkurrera med eller strida mot 
EU-lagstiftning. 

den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken
Även om grundtanken med EU är fred 
genom ekonomiskt samarbete, är utrikes- 
och säkerhetspolitiska frågor är viktiga 
delar inom EU. Samtidigt ligger utrikes- 
och säkerhetsfrågor nära enskilda staters 
suveränitet, vilket har gjort att medlems-
staterna har värnat om att behålla nationell 
bestämmanderätt. Medlemsstaterna har 
ändå enats om att förbinda sig till att inta 
en gemensam hållning i utrikesfrågor och 
som aktör på den internationella arenan. 
Den gemensamma utrikes- och säker-
hetspolitiken omfattas inte av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, så beslut fattas 
inte gemensamt av rådet och parlamentet. 
Beslut inom utrikes- och säkerhetspolitik-
en fattas istället enhälligt av rådet, det vill 
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säga av medlemsstaternas utrikes- eller 
försvarsministrar. 

Rådets beslut inom utrikes- och säker-
hetspolitiken är vidare politiskt bindande, 
men det kan diskuteras om de är juridiskt 
bindande för medlemsstaterna. Även om 
medlemsstaterna aktivt och förbehållslöst 
ska stödja den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken i en anda av lojalitet 
och ömsesidig solidaritet, så finns det 
ingen överstatlig funktion som kan driva 
igenom att det faktiskt blir så. Medlems-
staterna kan alltså inte ställas inför dom-
stol för att de inte följer den gemensamma 
utrikespolitiken, dock kan det få diploma-
tiska konsekvenser. 

EU:s utrikestjänst (EEAS) och den 
höge representanten i utrikesfrågor (idag 
Frederica Mogherini) har till uppgift att 
samordna medlemsstaterna, representera 
och genomföra den av medlemsstaterna 
gemensamt beslutade utrikespolitiken. 

EU har alltså inte direkt en egen utrikes- 
och säkerhetspolitik, även om EU:s 
institutioner kan framföra förslag på hur 
organisationen bör agera eller ta ställning 
i olika frågor. EU kan dock inte agera utan 
mandat från medlemsstaterna, där beslutet 
i rådet måste vara enhälligt. Enhälliga 
beslut kräver ofta kompromisser, vilket 
ibland kan leda till att förslag urvattnas. 
Samtidigt blir rösten oftast starkare när 
en går samman. Genom att agera under 
gemensam EU-flagg, stärks EU som aktör 
internationellt sett, vilket gör att politik 
kan föras på ett annat sätt på EU-nivå 
jämfört med på nationell nivå. 

Vad är då parlamentets roll? Parlamen-
tet har ingen formell roll inom utrikes- 
och säkerhetspolitiken, så ledamöterna har 
inte möjlighet att påverka de beslut som 
fattas. Däremot kan parlamentet utfärda 
resolutioner i olika frågor, även inom 
utrikes- och säkerhetspolitiken. I resolu-
tioner framför parlamentet sin ståndpunkt 
och kan därmed sätta politisk press på 
medlemsstaterna att agera eller inte agera i 
en viss fråga. —

fakta 

 > EU består av 28 medlemsstater (innan Storbritanniens utträde)

 > Val till Europaparlamentet hålls vart femte år

 > Sverige har idag 20 ledamöter i Europaparlamentet 

 > När Storbritannien lämnar EU (brexit) kommer antalet ledamöter i 
Europaparlamentet att minska från 751 till 705

 > Europaparlamentet och ministerrådet fattar beslut om lagar och måste 
vara överens för att en lag ska börja gälla

 > I Europaparlamentet finns 20 ständiga utskott

 > Europaparlamentet har verksamhet i Strasbourg och Bryssel

 > EU-kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya EU-
lagar

 > EU-kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje 
medlemsland som företräder EU, inte sina egna länder 

 
Mer information om EU hittar du på: eu.riksdagen.se

Sju institutioner med olika uppgifter

EUROPEISKA 
CENTRALBANKEN

håller koll på inflationen 
och samarbetet kring 

den gemensamma 
valutan euro.

EU-DOMSTOLEN

dömer i tvister som 
uppstår i EU. EUROPEISKA 

REVISIONSRÄTTEN

granskar EU:s utgifter 
och inkomster.

EUROPEISKA 
RÅDET

där medlemsländernas 
stats- och regeringschefer 

sitter, håller toppmöten 
och bestämmer över EU:s 

mål och prioriteringar.

föreslår lagar som 
ministerrådet och 

Europaparlamentet 
sedan beslutar om.

EU-KOMMISSIONEN 

EUROPAPARLAMENTET

MINISTERRÅDET
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ikff inlämnar remissvar om 
kärnvapen
Den 18 januari 2019 presenterade Lars-Erik Lundin sin 
rapport Utredning av konsekvenserna av ett svenskt 
tillträde till kärnvapenförbudskonventionen. Istället 
för en opartisk rapport som sakligt redogör för 
argumenten både för och emot en svensk anslutning 
till konventionen är det en tydligt vinklad rapport som 
tar politisk ställning mot konventionen. Rapporten 
är från start vinklad utifrån författarens traditionella 
tolkning av säkerhetspolitik som en fråga om 
nationell säkerhet, till skillnad från en bredare tolkning 
som inkluderar mänsklig säkerhet. Rapporten präglas 
också av en förlegad syn på massförstörelsevapen. 
Trots att det humanitära perspektivet varit centralt 
inom nedrustningsområdet det senaste decenniet 
benämns aldrig de humanitära konsekvenserna av 
kärnvapen som ett säkerhetspolitiskt hot. Rapporten 
innehåller överlag såväl sakfel som grundläggande 
missförstånd kring vad konventionen är och hur 
internationell rätt fungerar.

 
IKFF är remissinstans och har skickat in ett remissvar 
som du hittar på vår hemsida www.ikff.se 

 

FREDSMÖTE I MARIEHAMN

Sista helgen i mars bjöd Ålands Fredsinstitut in 
till två dagars möte för fredsorganisationer från 
Finland, Norge, Danmark och Sverige för att planera 
framtida nordiska samarbeten för fred, särskilt 
kärnvapennedrustning. Från IKFF Sverige deltog Lina 
Hjärtström, från Malmö/Lundkretsen och suppleant i 
IKFF:s internationella styrelse, och Kirsti Kolthoff från 
Uppsalakretsen. Fokus för samtalen var kopplingar 
mellan »klimat, kön och kärnvapen« och att få våra 
respektive länder att signera kärnvapenförbudet. 

Efter fredsmötet stannade IKFF-medlemmarna 
kvar för ett nordiskt möte. Där förberedde vi inför 
det europeiska mötet i Bryssel i början av april och 
delade med oss av våra planer för 2019. Nästa 
nordiska IKFF-möte är planerat att hållas 1–2 februari 
2020 – om du som medlem vill följa med kan du 
anteckna datumet redan nu och anmäla ditt intresse 
till förbundsstyrelsen när det närmar sig!

plocksidan

rörelse

Deltagare vid fredsmötet på Åland. foto kajsa sörman

SÄG HEJ TILL 
NYA STYRELSEN!

Ordförande: Jennifer Råsten och Lina Hjärtström

Styrelseledamöter:
Pilar Reyes
Mir Grebäck von Melen
Daniella Johnson
Ida Arnesson
Kajsa Petersson
Rosa Neves-Åker
Louise Ricknert

Suppleanter:
Gunilla Åkesson och Felicia Johansson
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Det stora ramverket för EU:s arbete för 
jämställdhet inom utvecklingssamarbetet 
är Gender Action Plan (GAP). Syftet med 
handlingsplanen är att sätta riktlinjer 
för implementeringen av jämställdhet. 
Den första handlingsplanen (2010–2015) 
mötte stark kritik för avsaknaden av 
resultat samt att det fanns en glapp mellan 
viljan att arbeta för jämställdhet och 
EU:s institutionella möjlighet att faktiskt 
implementera det. 2016 antogs en ny 
handlingsplan, Gender Action Plan II, 
som sträcker sig fram till och med 2020.  

En stor skillnad från den första 
handlingsplanen är att det nu är 
obligatorisk för EU att främja kvinnors 
och flickors rättigheter i allt externt arbete, 
inte bara i utvecklingssamarbetet som det 
tidigare varit. Stort fokus har också lagts 
på implementering. 

2018 kom Europeiska rådet med sina 
slutsatser av kommissionens årliga rapport 
om arbetet med GAP II. Europeiska 
rådets slutsatser är av stor vikt, då de ofta 
fastställer den politiska agendan inom EU. 
I slutsatserna understryks bland annat 
att EU ska arbeta för implementering 
av FN:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet och öka kvinnors deltagande i 
konfliktförebyggande arbete, fredsarbete 
och i fredsförhandlingar. EU håller just 
nu på att utveckla en ny handlingsplan för 
kvinnor, fred och säkerhet som ska vara 
klar 2019, efter beslut i Europeiska rådet 
2018.

Hur arbetar EU för 
jämställdhet inom 

utvecklingssamarbetet? 

Det är dock inte bara GAP som har 
betydelse för jämställdheten i utvecklings-
samarbetet. Just nu pågår förhandlingar 
om EU:s långtidsbudget. Långtidsbud-
geten sträcker sig över sju år och kommer 
enligt planerna att träda i kraft 2021. 
Det betyder, som paraplyorganisationen 
CONCORD Sverige uppmärksammar i sin 
analys från 2018, att budgetens innehåll är 
helt avgörande för att unionen ska uppnå 
de globala målen, Agenda 2030. Många 
civilsamhällsorganisationer arbetar nu för 
att mer pengar ska gå till jämställdhetsar-
betet och att jämställdhet ska genomsyra 
hela EU:s arbete, både inom unionen och 
i EU:s externa arbete. Bland annat når inte 
EU sitt egna mål i GAP II om hur mycket 
som ska investeras i jämställdhet. GAP II 
är inte heller förankrad i långtidsbudgeten 
vilket har varit en stor utmaning. 

Förhandlingarna om EU:s 
långtidsbudget fortsätter under 2019 och 
det återstår att se vilket fokus jämställdhet 
kommer att få. Likväl återstår det att 
se, efter att perioden för GAP II är 
avslutad, vilka resultat EU:s ambitioner 
gett. Vad som är säkert är att EU, som 
världens största biståndsgivare, har stora 
möjligheter att skapa förändring, men det 
kommer också med ett ansvar, då arbetet 
får konsekvenser världen över. —

Vilka är de viktigaste EU-frågorna 
för Concord Sverige just nu?

Vi arbetar just nu med biståndsdelen av 
EU:s nästa långtidsbudget (2021-2027). 
Förhandlingarna har dessvärre präglats mer av EU-
ländernas kortsiktiga intressen inom migrations- 
och säkerhetspolitiken än av långsiktiga 
utvecklingsprioriteringar. Vi ligger på för att säkra 
att biståndet går till de områden som gör störst 
skillnad för människor som lever i fattigdom och 
förtryck, som jämställdhet, mänskliga rättigheter, 
klimat och miljö, social trygghet och ett starkt 
civilsamhälle. Vi bevakar också förhandlingarna om 
ett gemensamt asylsystem (CEAS) där det finns 
flera oroande förslag, exempelvis på att förbjuda 
permanenta uppehållstillstånd inom hela EU. Det 
finns också en tendens att EU-finansiering går till 
att asyl ska prövas i länder utanför unionen, vilket 
försvårar för människor att söka asyl och att de 
skickas tillbaka till länder med osäkra rättssystem. 

Hur arbetar Concord med att 
påverka långtidsbudgeten?  

Vi har tillsammans med Concord Europa 
haft en nära dialog med nyckelaktörer på 
kommissionen men även arbetat gentemot 
parlamentets kommittéer, partigrupper samt 
enskilda parlamentariker. Vi bidrar med konkreta 
förslag som förankrar EU:s budget i bland annat 
Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi har fått visst 
genomslag i parlamentet vad gäller resurser till 
mänskliga rättigheter och civilsamhället samt höjt 
ambitionen i jämställdhetsarbetet och miljö- och 
klimatfrågor.
   Parlamentet har nu slutfört sina interna 
förhandlingar medans förhandlingarna mellan 
medlemsstaterna fortfarande pågår. 

I Sverige uppvaktar vi regeringen. Vi arbetar 
också gentemot den svenska riksdagen, till 
exempel EU-nämnden och utrikesutskottet. 
Genom samverkan med Concord Europa når vi 
beslutsfattare i flera medlemsländer och når ut 
brett med samma budskap.  

Madeleine Winqvist
– rådgivare och samordnare för  
EU-finansiering på Concord Sverige.

HALLÅ DÄR...

aktuellt

ÖVER 50 MILJARDER EURO, SÅ MYCKET PENGAR GÅR VARJE 

ÅR TILL EUROPEISKA UNIONENS UTVECKLINGSSAMARBETE, 

VILKET GÖR EU TILL VÄRLDENS STÖRSTA BISTÅNDSGIVARE. 

EU:S ARBETE FÖR ATT FRÄMJA JÄMSTÄLLDHET ÄR PÅ FLERA 

SÄTT PROGRESSIVT. MEN VILKA VERKTYG HAR UNIONEN?
 

text matilda cadei fritz
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EU rustar upp
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EUROPEISKA UNIONEN ÄR I GRUNDEN ETT FREDSSAMARBETE BASERAT PÅ HANDEL 

OCH ÖMSESIDIGT BEROENDE OCH BELÖNADES 2012 MED NOBELS FREDSPRIS. 

PÅ SENARE TID HAR VI DOCK KUNNAT SE EN MILITARISERING AV UNIONEN.
 
 

text gabriella irsten

UNDER 2017 fattade EU beslut som tydligt visar på ett ökat mil-
itärt fokus. Två exempel på detta är det Permanenta Strukturerade 
försvarssamarbetet (PESCO) och den Europeiska försvarsfonden 
(European Defence Fund, EDF). Syftet med båda är att stärka 
EU:s gemensamma försvarssamarbete. 

Genom PESCO ska medlemsstaterna utveckla sina förs-
varsbudgetar, nå överenskomna mål för nivå på investering i 
försvarsmateriel samt öka samverkan och interoperabiliteten 
för gemensamma krishanteringsinsatser. Genom PESCO och 
de nationella handlingsplaner som ska tas fram förbinder sig 
medlemsstaterna att öka investeringarna i sina nationella försvar. 
Inom PESCO kan medlemsländerna också delta i olika projekt. 
Idag finns 17 olika projekt och Sverige ska delta i tre; europeiskt 
medicinskt befäl, militär rörlighet och ett tränings- och kompe-
tenscenter. 

Den nya europeiska försvarsfonden (EDF) är en fond där 
företag kommer att kunna söka pengar för forskning och 
utveckling av nya vapensystem. Syftet med EDF är att militär 
forskning och utveckling ska samordnas, för att göra besparingar 
och minska dubbelarbete inom unionen. Men som Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen rapporterade den 15 november 
2018, så uppmanas inte medlemsstater att minska sina nationella 
satsningar på militär forskning, snarare tvärtom. I mars 2015 
sattes ett rådgivande organ upp med uppgift att utforma EDF, 
efter ett beslut i Europaparlamentet 2013 om att förstärka EU:s 
försvarssamarbetet. Vapentillverkarnas inflytande under proces-
sen var anmärkningsvärt stort och återspeglas i utformningen av 
fonden. Nio av sexton medlemmar i den rådgivande gruppen var 
företrädare för vapenindustrin, varav svenska Saab var en. Denna 
typ av militarisering är en ny utveckling inom EU. Aldrig tidigare 
har EU:s gemensamma budget använts för militärt syfte.

DEN SVENSKA REGERINGEN har deltagit i och välkomnat 
denna utveckling. Beslutet om Sverige skulle gå med i PESCO 
eller inte röstades snabbt igenom i riskdagen, med endast 24 tim-
mars motionstid och utan offentlig debatt. I regeringens skrivelse 
(2017/18:146) om Politik för global utveckling (PGU) tas satsningar 
på EU:s gemensamma försvarsförmåga upp som ett exempel på 
regeringens arbete för att uppnå mål 16, om fredliga och inklud-
erande samhällen, i Agenda 2030.

Just nu pågår även förhandlingar i EU-kommissionen om den 
kommande långtidsbudgeten för åren 2021–2027. Budgeten sätter 
de ekonomiska ramarna och prioriteringarna för de kommande 
sju åren. Jämfört med tidigare har strukturen på budgetdelen för 
EU:s externa arbete förändrats radikalt. 12 tidigare separata pro-

gram har slagits ihop till ett enda stort som omfattar grannskaps-
relationer, internationellt samarbete och utvecklingssamarbete. 
Det nya sammanslagna programmet har därmed inte bara fokus 
på partnerländer inom utvecklingssamarbetet utan blandas med 
ambitioner om att främja EU:s egna konkurrenskraft samt ekono-
miska, migrations- och säkerhetspolitiska intressen. Den nya bud-
geten kommer därmed bli ett av EU:s verktyg i utrikespolitiken, 
där säkerhet, migration, och ekonomi är prioriterade. 

Sammanslagningen av programmen innebär i praktiken att 
biståndsmedel kan utgå från EU:s egenintressen. Exempelvis kan 
pengar från biståndsbudgeten användas för att stärka EU:s yttre 
gränser. Förslaget ger också EU möjligheten att koppla särskilda 
villkor till biståndet. Mottagarländer kan exempelvis behöva 
försäkra EU om att de ska minska migrationen till unionen.

DEN NYA BUDGETEN, som ännu inte godkänts, har skapat 
debatt och den 28 mars röstade EU-parlamentet igenom sin egna 
version av EU-kommissionens förslag. Parlamentets version är 
tydligare vad gäller hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, stöd 
till civilsamhället, målsättning om att 0,7 procent av BNI ska gå 
till bistånd, att 85 procent av budgeten ska jämställdhetsintegreras 
samt en maxgräns för hur stor del av budgeten som får gå till att 
hantera migrationen. Trots detta har även parlamentets version ett 
starkt fokus på migration som ett säkerhetshot och inga öron-
märkta medel finns till jämställdhetsarbetet. 

Utvecklingen inom EU speglar den generella militarisering som 
pågår i Europa och världen. Flera Brysselbaserade organisationer, 
så som Corporate Europé Observatory och ENAAT (European 
netweork against arms trade), rapporterar om hur bland annat 
vapenlobbyn får större makt inom EU och hur denna utveckling 
format EU:s nuvarande förhållningsätt till säkerhets- och försvars- 
arbetet. 

Motiveringen till att EU tilldelades Nobels fredspris 2012 
löd: »genom att ha bidragit till att främja fred, demokrati och 
mänskliga rättigheter i Europa i över sex årtionden«. Detta måste 
fortsatt vara prioriteringen för EU och för de politiker vi skickar 
till Bryssel. —

 
IKFF arbetar genom CONCORD Sverige för att påverka 
regeringens arbete med långtidsbudgeten, inte minst vad 
gäller jämställdhet. För mer information: concord.se 
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STOCKHOLM SEMINARIUM
8 maj kl 18:00, ABF-huset

Seminarium om konsekvenserna av ett 
kärnvapenangrepp.

VÅRAVSLUTNING 
Tisdag den 11 juni kl 17:00

Våravslutning. Gemensam middag 
på Cliff Barnes uteservering. Vid 
innesittarväder går vi till den italienska 
restaurangen Via Vai på Vanadisvägen 
nära korsningen med Norrtullsgatan. 
Samling Norrtullsgatan 45, kl 17.00.

NAMNINSAMLING
Namninsamlingen för att Sverige ska 
skriva under FN:s konvention om 
ett förbud mot kärnvapen (TPNW) 
ska fortsätta i Stockholmskretsen. 
Det är också ett bra sätt att få nya 
medlemmar på. De namn vi samlat 
in hitintills, sammanlagt drygt 1200, 
har överlämnats till Margot Wallström 
den 8 mars. De namn som samlats in 
i Göteborg och Växjö lades i särskilda 
buntar så att man tydligt kunde se att 
varifrån de samlats in. 

MOTALA STUDIECIRKEL
Den 29 april har vi studiecirkel om  
Agenda 2030 och tar upp FN:s globala 
mål 3, Hälsa och välbefinnande och den 
20 maj mål 1, Ingen hunger.

VÅRAVSLUTNING 
Onsdag 5 juni kl 16:00 vid Mallboden

Motala våren 2019
Vi uppmärksammade Förintelsens 
minnesdag genom deltagande i 
föreläsning och som eldvakter på 
torget. Den 8 mars på Internationella 
Kvinnodagen var det stor uppslutning 
på kommunbiblioteket. Helena Svensson 
Lindblom berättade om IKFF:s historia 
samt visade Carolina Klüfts minifilm om 
FN:s globala mål, då vi har en pågående 
studiecirkel kring dessa. 
Renée Frangeur tog vid och redogjorde 
för historiken kring den Internationella 
kvinnodagen och påpekade att 
behovet  av en kvinnodag är lika 
aktuellt nu som vid starten, då kvinnor 
fortfarande förtrycks och utsätts för 
mäns våld. Anna Gullmans damkör från 
Vadstena sjöng och IKF, Internationella 
Kvinnoföreningen, presenterade sin 
verksamhet. Därefter höll Renée 
Frangeur ett informativt och uppskattat 
föredrag om rösträttskampens historia i 
Sverige 1902–1921. Det hela avlutades 
med en frågestund och förfriskningar.

JÖNKÖPING 
»INTERNATIONELLT 
ARBETE – GLOBALA 
STUDIER, VAD ÄR DET?«  
Torsdag 8 maj kl 19.00  
Jönköpings Folkhögskola, Gjuterigatan 7  
(in på gården).

VÄXJÖ RESA
Söndag den 26 maj  

Växjökretsen planerar en resa till 
Ljungbergmuseet i Ljungby med 
specialguidning om Ann-Margret 
Dahlqvist-Ljungbergs engagemang 
för fred och miljö mot kärnvapen och 
kärnkraft. Preliminärt datum söndag 26 
maj. Vill du följa med så anmäl till Annika 
K Ströberg, 070-5227256.

 
 
 
 
 
 

 
NATIONELL 
KONGRESS I 
ALVESTA 

Ett stort tack till alla engagerade 
medlemmar som deltog på 
IKFF:s nationella kongress i 
Alvesta den 6–7 april. Vi hade 
två dagar fyllda av diskussioner 
och beslut om fredsfrågor och 
vårt arbete de kommande två 
åren. En ny styrelse valdes och 
nya stadgar, en verksamhetsplan 
och fyra uttalanden antogs. 
Med nya krafter tar vi oss an de 
två kommande åren med dess 
utmaningar. Vi tackar avgående 
styrelseledamöter och riktar ett 
särskilt tack till Växjökretsen 
som var värdar för kongressen.
 
 
Alla beslut och uttalanden finns att läsa 
på vår hemsida: www.ikff.se 

Antagna beslut:

 > Ny förbundsstyrelse för 2019–2021

 > Nya stadgar

 > Verksamhetsplan för 2019–2021

 > Uttalanden:

 > Försvarsmaktens övningar är ett hot 
mot fred och miljö

 > IKFF kräver att Sverige signerar 
FN:s kärnvapenkonvention

 > Val till Europaparlamentet – stå upp 
mot nationalismen

 > 100 år av fred, frihet och feminism



Du står upp för fred, 
frihet och feminism

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 
relationen till 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.

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

KOM IHÅG 
ATT BETALA 
MEDLEMS-
AVGIFTEN 
FÖR ÅR 2019



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. 

EU  
– fred eller fort?

 
Nationalistiska och högerextrema krafter 
har utvecklats i Europa. Genom att titta 

på Ungern, Polen, Storbritannien och 
Sverige, det mest extrema och det som 
ligger närmast får vi en inblick i hur.  

Vad får det för konsekvenser 
och hur ser motståndet ut?


