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En utmaningarnas tid
Tänk att vi lever under en pandemi. Det slår mig ibland hur unikt
det är. Mänskligheten har just nu något som binder oss samman,
men hur vi upplever situationen, och det faktiska hotet, ser olika ut
beroende på vilka vi är, under vilka omständigheter vi lever och vilka
förutsättningar vi har. Det som skapar säkerhet just nu för vår fysiska
hälsa är inte det som skapar säkerhet för vår psykiska hälsa. Distans,
isolering och separation.
Spridningen av viruset ser olika ut och i vissa fall har staters
hantering av den haft större konsekvenser än själva sjukdomen.
Nedstängning har slagit människors liv i spillror då inkomster
förvinner, tillgången till annan hälso- och sjukvård stryps och våldet
inom hemmets väggar har ökat drastiskt.
För att minska spridningen måste vi acceptera att leva med
vissa restriktioner. I Sverige är det i skrivande stund förbjudet
med sammankomster med fler än åtta personer, den största
inskränkningen av vår mötesfrihet i modern tid. Vilka inskränkningar
av våra fri- och rättigheter som är möjliga för en regering att
genomföra ser olika ut i olika länder. Utmaningen vi står inför är
att auktoritära ledare har använt pandemin för att öka och centrera
sin makt och därmed förändra maktbalansen till sin fördel. Det
demokratiska utrymmet minskar och civilsamhället utesluts när
fysiska möten inte är tillgängliga, även på FN-nivå. Läs mer om detta
på s.6.
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Samtidigt har vi just i år sett lokala, nationella och globala
rörelser som rest sig runt på många platser i världen i protest mot
restriktioner, för demokrati och mänskliga rättigheter. En paradox?
Om detta kan du läsa mer om på s. 3. Människor hittar nya sätt att
organisera sig oavsett situation. Nya möjligheter kan öppnas trots
enorma utmaningar. Ett exempel är vår systersektion i Colombia som
du kan läsa om på s. 9.
Håll ut, visa dina medmänniskor solidaritet och våga be om hjälp.
Ensamheten kommer att bli mer utbredd under högtiderna i år
än tidigare. Ring, skicka ett sms eller kort till någon du vet kan
behöva det.
Ta hand om dig.
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Världen
stänger ner
– människor
reser sig
ÅR 2020 KOMMER INTE ENBART ATT
BLI IHÅGKOMMET SOM ÅRET DÅ
CORONAPANDEMIN SVEPTE ÖVER
VÄRLDEN. 2020 KOMMER OCKSÅ
ATT GÅ TILL HISTORIEBÖCKERNA
SOM DEMONSTRATIONERNAS
ÅR. FRÅN THAILAND OCH HONGKONG, VIA POLEN OCH BELARUS,
USA, COLOMBIA, PERU, NIGERIA,
ETIOPEN OCH MÅNGA, MÅNGA
FLER. MÄNNISKOR VÄRLDEN
ÖVER HAR STÄLLT SIG UPP,
GÅTT SAMMAN, TROTSAT
RESTRIKTIONER OCH KRÄVT
RÄTTVISA VAL OCH ETT SLUT
PÅ RASISM. DE HAR STÅTT UPP
FÖR SÄKRA OCH FRIA ABORTER
OCH DEMONSTRERAT FÖR ETT
SLUT PÅ POLISBRUTALITET
OCH ÖVERVÅLD. MÄNNISKOR
VÄRLDEN ÖVER HAR KRÄVT
JÄMSTÄLLDHET OCH DEMOKRATI.
text magdalena ask

bild bach nguyen/ unsplash

Redan innan covid-19 inskränkte människors fri- och rättigheter befann sig världen
i en nedåtgående riktning vad gäller
demokrati. I sin årliga rapport »Freedom
in The World« rapporterade Freedom
House 2019 att den globala friheten sjönk
för trettonde året i rad och att 2019 var
det första året på många där andelen
auktoritära stater utgjorde en majoritet av
världens länder. För regeringar som redan
innan rörde sig mot ett icke-demokratiskt
styre är Coronapandemin ett möjligt
verktyg på vägen. Det är tydligt att många
auktoritära stater använt restriktioner för
att stärka sin makt.
Sebastian Hellmeier arbetar som
postdoktor på Göteborgs universitet och
forskar om politisk mobilisering och
protester. Hellmeier lyfter främst tre anledningar till att 2020 har blivit ett demonstrationernas år.
– Först och främst är covid-19 en
bidragande faktor. Motstånd mot
regeringars restriktioner eller missnöje
med staters krishanteringsstrategier
bildades snabbt på många platser.
Pandemins ekonomiska konsekvenser har

drivit och kommer att driva människor
ut på gatorna i protester eftersom många
är rädda att förlora sina jobb. Förutom
pandemins direkta konsekvenser
framhäver och förvärrar covid-19
befintliga ojämlikheter i samhället,
till exempel kön, vilket motiverar nya
protester.
Hellmeier fortsätter:
– En andra anledning är det brutala
mordet på George Floyd i USA.
Slutligen har vi, liksom 2019, sett en rad
demonstrationer riktade mot auktoritära
tendenser världen över. I Belarus har
människor i månader protesterat
mot valbedrägeriet under det senaste
presidentvalet. De senaste protesterna
i Polen är delvis en motreaktion mot
den nuvarande regeringens attack mot
rättsstatsprincipen. Även om dessa
demonstrationer förstås bäst genom att
titta på landspecifika faktorer kan de ses
som ett svar på en global trend med ökad
autokratisering.
Samhällskontraktet är ett begrepp
som används för att beskriva ömsesidiga
rättigheter och skyldigheter mellan en
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individ i ett samhälle och en stat. Det bygger på en frivillig överenskommelse där
staten ska skydda sina invånare, erbjuda
dem trygghet och välfärd i utbyte mot att
invånaren ska värna sin stat och avstå från
»anarki« till förmån för samhällets ordning. Många av de demonstrationer som
världen skådat under 2020 har sin rot i ett
från statens sida brutet kontrakt. Exempel
på detta kan vara den belarusiska presidenten Aleksandr Lukasjenkos fortsatta
styre trots att valet inte var fritt och rättvist
och, istället för att tillgängliggöra sjukvård,
rekommenderade sin befolkning vodka
och bastu som skydd mot covid-19.

Ledare använder pandemin
för att kontrollera
Av ledare runt om i världen har Coronapandemin använts som ett verktyg för att
stävja demokratin. Med ledorden minskad
smittspridning används polisövervåld eller
hot om höga böter för att hindra människor från att lämna sina hem. Under våren
dog fler människor i Kenya av polisvåld
än av covid-19 och polisen i landet slår
brutalt ner folk som trotsar de stränga
utegångsförbuden. På Filippinerna har
president Duterte givit order till polis att
om nödvändigt döda de medborgare som
inte följer landets restriktioner. Över
20 000 människor har hittills arresterats
efter att ha brutit mot restriktionerna i
landet. Höstens #EndSARS-demonstrationer i Nigeria, också de mot polisbrutalitet, har kostat minst 56 människoliv
och Human Rights Watch rapporterade
redan i september om att de belerusiska
säkerhetsstyrkorna ägnar sig åt systematisk
tortyr av fredliga demonstranter.
Med pandemin som förevändning har
stater infört undantagsregler och speciella
lagar. En generell trend är att parlamentets
makt försvagas och flyttas till presidenten
som ges befogenhet att fatta större och
snabbare beslut, rättfärdigat som omsorg
om folkhälsan. I Ungern har president
Viktor Orbán infört en tillfällig lag som
låter landets regering styra via dekret. I
realiteten betyder det att lagar kan drivas
igenom utan att dessa godkänns av parla-
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mentet. Orbán själv kommenterade: »Vi
måste lägga politiska debatter åt sidan.
Raskt agerande och åtgärder i tid är det
som behövs«. I Polen, där offentliga sammankomster om maximalt tio personer får
förekomma i de flesta städer, fastslog författningsdomstolen att abort av foster med
allvarliga skador strider mot den polska
konstitutionen, vilket fick hundratusentals
demonstranter att trotsa restriktionerna.

Får stater inskränka
mänskliga rättigheter?
Under extraordinära händelser får stater
enligt internationella konventioner om
mänskliga rättigheter (ICCPR) använda
extraordinära åtgärder. Dessa åtgärder
får dock inte vara diskriminerande eller
användas i repressiva syften och de måste
följa proportionalitetsprincipen samt vara
nödvändiga. Inrättandet av tillfälliga lagar
och undantagstillstånd måste därför följas
noggrant för att inte riskera att cementeras och bli kvar även efter pandemin.
Detta är särskilt viktigt då vissa typer av
restriktioner kan antas dröja kvar under en
lång tid framöver, beroende på pandemins
utveckling. Inskränkningar i fri- och rättigheter måste fortsatt vara avvikelser och
får inte tillåtas bli en ny norm.
Utvecklingen av antalet framtida
demonstrationer beror enligt Sebastian
Hellmeier på huruvida en majoritet av
befolkningen accepterar restriktionerna.
– Så fort pandemin tillåter eller ett
vaccin finns att tillgå kan vi förvänta oss
ett betydande ökande antal demonstrationer. I tillägg till dem som avstått från att
demonstrera under pandemin kan vi också
förvänta oss att de som lider av pandemins indirekta konsekvenser kommer att
ansluta sig till demonstrationerna.
Om människor inte accepterar restriktionerna eller om de ekonomiska konsekvenserna blir för påtagliga kan fler
protester väntas även i områden med
många bekräftade fall.
– Från demokratiska teorier kan vi lära
oss att begränsningar av medborgerliga
friheter accepteras om de är tillfälliga, proportionerliga och demokratisk legitima.

Sebastian Hellmeier.

Det blir farligt om »Wannabe-autokrater«
använder pandemin som en förevändning
för att försvaga demokratiska institutioner,
fortsätter Hellmeier.
Sjukdomar och pandemier har historiskt sett slagit oproportionerligt
hårt mot kvinnor och covid-19 är inget
undantag. Globalt står kvinnor för 2.5
gånger så mycket obetalt hemarbete som
män. När skolor stänger och familjer
spenderar mer tid hemma är det därför
kvinnors arbetsbelastning som ökar.
Kvinnors roll i samband med protesterna är anmärkningsvärd. Samtidigt som
arbetsbördan har ökat utgör kvinnor
världen över stommen i demonstrationer.
Hellmeier menar att det finns en strategisk
aspekt av kvinnors deltagande i protester
och kvinnors mobilisering.
– Knappast någon annan social grupp
står upp för icke-våldsamt motstånd på
det sätt som kvinnor gör. Icke-våldsamt
motstånd är generellt sett mer framgångsrikt, legitimt och populärt. Det är också
betydligt svårare att undertrycka eftersom
särskilt våldsamma handlingar mot kvinnor avslöjar regimens illegitimitet och kan
leda till en motreaktion, säger han.
Att 2020 har blivit demonstrationernas
år är ingen slump. Coronapandemins
direkta och indirekta konsekvenser i form
av såväl restriktioner som ekonomiska
konsekvenser i kombination med redan
pågående trender där demokratin hotas
har intensifierat behovet av organisering.
För att inte människorättskränkningar och
ett krympande demokratiskt utrymme ska
försvinna i skuggan av covid-19 måste det
uppmärksammas. —
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I spåren av pandemin
– NEDSTÄNGNING UTESLUTER
CIVILSAMHÄLLET
text
bild

s k u l l e bli året då vi skulle fira
tjugoårsjubileet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
Vi skulle fira att det var 25 år sedan
Pekingplatformen antogs och så fyllde
självaste FN 75 år. FN, civilsamhället och
institutioner hade i flera år förberett för att
uppmärksamma dessa jubileer, reflektera
över framgångar och kommande utmaningar. Men då 12 000 representanter från
civilsamhället i mars packade sina väskor
och var på väg till New York för att delta
i Kvinnokommissionens (Commission of
the Statue of Women, CSW) årliga möte
slog pandemin till. Det två veckor långa
mötet reducerades snabbt till en dag för att
anta en politisk deklaration av de statliga
representanter som redan var på plats i
New York.
Förra året, 2019, var världens militära
utgifter de högsta sedan 1988, och vi såg
allvarliga brister i internationella samarbeten. FN som befann sig i sin största
ekonomiska kris på tio år, efter uteblivna
avgifter från en tredjedel av medlemsländerna, ställdes nu inför en global hälsokris
som inte liknade något FN upplevt under
sin historia. Pandemin blev ännu ett bevis
på hur meningslösa vapen är i mötet med
dagens stora säkerhetshot. Då vi som mest
behövde övertyga makthavare om att ställa
om från upprustning till nedrustning ställdes möten in och sköts på framtiden. Med
kort varsel ändrade även många möten
format vilket skapade nya utmaningar för
civilsamhällets deltagande.

2020
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Pandemin skapar nya möjligheter för
deltagande men synliggör samtidigt det
digitala glappet.
Civilsamhällets deltagande i
FN-förhandlingar är kostsam och
tidskrävande, inte minst för små
organisationer med begränsade budgetar.
Krångliga visaprocesser skapar ofta
hinder för deltagare från de mest utsatta
områdena i världen. Att fler möten
flyttade online under pandemin skulle
därför kunna ses som ett steg i en mer
inkluderande riktning då det öppnar upp
för ett billigare och mer miljömedvetet
sätt att delta. Det möjliggör även ett
mer diversifierat deltagande med
representanter från organisationer som
inte nödvändigtvis har representation i
New York och Genève. Många har uttryckt
hur lyckligt lottade vi är att pandemin
slår till under en tid då vi har internet och
tekniska möjligheter att arbeta, gå i skolan
och umgås, trots isolering.
Men samtidigt som pandemin drastiskt
förändrat hur många av oss arbetar och
går i skolan förtydligar pandemin det
redan existerande digitala glappet för de
3,6 miljarder personer som FN rapporterar
förblir offline. Många har begränsad tillgång till stabil internetuppkoppling vilket
skapar utmaningar för deltagare inte minst
på landsbygden med bristande infrastruktur och för boende i områden drabbade av
konflikt. Digitalt arbete kräver också tillgång till elförsörjning vilket är långt ifrån
en självklarhet för alla. För de företrädare

från civilsamhället som lever under förtryckande regimer kan digitalt deltagande
innebära allvarliga säkerhetsrisker då de
riskerar att övervakas. Vi har sett flera
exempel på hur stater använder makten
över internet som ett verktyg för att stoppa
organisering och ta makten över informationsspridning genom att i perioder av
social oro stänga ner nätet. Dessa risker
måste tas i beaktande. Men det är inte bara
de digitala förutsättningarna som skapat
hinder för civila samhällets deltagande i
FN-förhandlingar. Även civilsamhällesrepresentanter med de snabbaste uppkopplingarna och med tillgång till de mest
moderna kontoren har upplevt allvarliga
hinder för aktivt deltagande.
nedrustningsprogram Reaching Critical Will kom nyligen ut med en rapport, Locked out During
Lockdown, som analyserar FN-systemet
under covid-19, och problematiserar
hur pandemin påverkat civilsamhällets
möjligheter till inflytande. Rapporten, som
innehåller en rad rekommendationer, sammanfattar hur civilsamhällets tillgång, och
graden av transparents, har varierat mellan
olika FN-forum. Det är anmärkningsvärt,
men kanske inte förvånande, att de
största bristerna går att finna i några av
forumen som behandlar nedrustningsfrågor så som vapenhandelsavtalet (ATT),
ickespridningsavtalet, autonoma vapen
och cybersäkerhet. De forum som berör
mänsklig säkerhet har varit bättre på att
ikff:s internationella

tema

inkludera civilsamhället och anpassa
processen till digitala format, även om det
inneburit vissa utmaningar.

Vem säger vad vid
tysta beslut?
Ett stort problem som rapporten
lyfter, är införandet av ett så kallat
tystnadsförfarande (silence procedure)
där tystnad betyder samtycke.
Generalförsamlingen, som brukar räknas
till ett av de mest demokratiska organen
i FN och som vanligtvis tar beslut via
majoritetsröstning, är ett av de forum
som under pandemin använts sig av detta.
Ordföranden för FN:s generalförsamling
cirkulerade utkast på beslut och om
inget land protesterade inom 72 timmar
antogs beslutet. När varje stat på detta
sätt ges en begränsad tid att protestera
mot ett förslag ger det alla länder rätten
till veto. Säkerhetsrådets arbete är en
plågsam påminnelse av hur ineffektiv
denna process kan vara. Införandet av

tystnadsförfarande i generalförsamlingens
arbete har även begränsat insynen för
civilsamhället. Mellan april och augusti
2020 antog generalförsamlingen 55
resolutioner och beslut. Det finns dock
ingen tillgänglig information om hur
många resolutioner och beslut som
inte antogs, vad dom handlade om och
vilka invändningarna var. När staters
positioner inte görs offentliga skapar det
enorma begränsningar för civilsamhället
att effektivt granska och påverka.
Tystnadsförfarande bör därför i största
mån undvikas och om det används bör
länders ståndpunkter offentliggöras.
Rapporten poängterar hur viktigt det är
att civilsamhället har tillgång till samma
nivå av deltagande i online- och så kallade
hybridmöten (när fysiskt och digitalt
deltagande blandas), som de skulle ha
haft under vanliga förhållanden. Detta är
även viktigt att tänka på inför kommande
möten. Då vi kommer att återgå till att se
fler och fler fysiska möten är det viktigt
att lokaler är stora nog så att inte bara

organisering i pandemins spår

diplomater, utan även civilsamhället, kan
delta med säkert fysiskt avstånd.
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325
utgör ett bra exempel på varför det är
så viktigt att inkludera civilsamhället.
Kvinnorättsrörelsens påverkansarbete
har legat till grund för resolutionens
utformning, antagande och
implementering.
Civilsamhället besitter en viktig och
unik expertis som är nödvändig att
inkludera i FN-förhandlingar. Det är
därför oroande att se hur deltagandet
begränsas samtidigt som militära utgifter
ökar och världens bistånd förutses minska
i pandemins spår. Pandemin får därför
inte bli ett tillfälle som utnyttjas av stater
med bristande politisk vilja, att stoppa
diplomati och framsteg. Vi befinner oss i
en avgörande tid då civilsamhället behöver
mer, inte mindre, utrymme att påverka. —
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IKFF:S INTERNATIONELLA KONGRESS
SKJUTS UPP TILL 2022
IKFF:s internationella styrelse har beslutat att skjuta upp den
internationella kongressen till 2022 (datum ska bekräftas). Kongressen
var planerad till sommaren 2021 i Australien. Beslutet fattades efter
bedömning av den rådande situationen med covid-19-pandemin.
Kongressen ska förbli ett inkluderande möte där medlemmar kan
delta och bygga nätverk samtidigt som viktiga beslut fattas för
att stärka vår organisation. Under de kommande sex månaderna
kommer kongresskommittén att utforska möjliga sätt att genomföra
kongressen och förbereda en kongress som är säker och tillgänglig.

internationellt

AFRIKANS REGIONAL KONFERENS
GENOMFÖRDES TROTS PANDEMI
Varje år sedan 2014 har en regional
konferens för sektioner och grupper i den
afrikanska regionen genomförts. IKFF
har växt från två sektioner 2011 till 19
sektioner och grupper 2020. Konferensen
är ett viktigt verktyg i att dela erfarenheter
och expertis, stötta och engagera nya
nationella grupper och stärka det regionala
samarbetet för att bemöta gemensamma
utmaningar. IKFF Sverige har deltagit som
koordinator och facilitator från starten,
vilket varit väldigt givande och lärorikt.
I maj i år skulle den regionala
konferensen ha hållits i Nairobi, Kenya,
men tvingades ställas in på grund av
Coronapandemin. Då tillgången till stabilt
elnät och internet inte är en självklarhet

var det inte bara att ställa om till en digital
konferens. Efter mycket tankearbete
hittade vi dock en lösning som gjorde
att en konferens kunde genomföras.
Ett konferenskit sammanställdes med
förberedda presentationer och filmer,
instruktioner, diskussionsfrågor, material
och schema för fyra tidszoner. 18
sektioner, inklusive Sverige, samlades
i november på var sina håll och gjorde
övningarna samtidigt. Diskussioner fördes
sedan via textmeddelanden i olika grupper
i appen Whatsapp, där även hälsningar
och pepp skickades mellan sektionerna.
Inte ens en pandemi kan stoppa vår
globala organisering för feministisk fred!

SAVE THE DATE
KONGRESS 2021
Bästa medlem!
Nu är det dags att börja
förbereda nästa års nationella
kongress. Kongressen
kommer att genomföras
den 24-25 april, 2021.
På grund av rådande pandemi,
är det just nu oklart om mötet
kan ske fysiskt, eller om vi
kommer att behöva mötas digitalt.
Information om detta kommer ut
så tidigt som möjligt så att alla
hinner organisera sitt deltagande.
På kongressen ska vi välja en ny
styrelse, behandla motioner och
tillsammans fortsätta bygga en
värld för fred, frihet och feminism.
Mer information kommer.
Håll utkik på hemsidan!

VILL DU ENGAGERA
DIG I STYRELSEN?
Nästa år är det dags för kongress
för IKFF. Vill du vara med och
driva vårt arbete för fred, frihet
och feminism? Kandidera till
IKFF:s styrelse! Kontakta val@
ikff.se, helst senast den 28
februari, med din nominering.
Mer information kommer på
hemsidan och i mejlen.

kärnvapen

KÄRNVAPENFÖRBUDET TRÄDER I
KRAFT DEN 22 JANUARI
Sent på FN-dagen den 24 oktober (svensk tid) nådde vi en viktig milstolpe. FN:s konvention
om kärnvapenförbud nådde då 50 ratificeringar och kommer därmed att träda i kraft och bli
internationell lag den 22 januari. Honduras var det 50:e landet som tillträdde konventionen. Nu
fortsätter vårt arbete för att Sverige ska ställa sig på rätt sida av historien och gå med i förbudet.
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Nya möjligheter
för aktivism
i Colombia
IKFF COLOMBIAS ARBETE FÖR HÅLLBAR FEMINISTISK FRED
I LANDET HAR FÖRSVÅRATS UNDER ÅRET SOM GÅTT TILL
FÖLJD AV FÖRDJUPAD OJÄMSTÄLLDHET I PANDEMINS SPÅR.
ARBETET HAR ISTÄLLET ANTAGIT NYA FORMER, FÖR ATT
BELYSA OCH PÅVERKA DEN SAMTIDA UTVECKLINGEN.
text marie sjöberg

Social och politisk oro, väpnat och genusrelaterat våld och minskat utrymme för
civilsamhället. Enligt IKFF Colombia står
landet inför många utmaningar, varav flera
har förvärrats av covid-19-pandemin.
Latinamerika och Karibien är den
region som enligt Världsbanken drabbats
hårdast, sett till pandemins konsekvenser
på hälsa och ekonomi, och FN förutspår
en ökning av ojämlikhet och fattigdom i
regionen. Colombia återfinns bland de tio
länder i världen med högst antal döda per
miljon invånare. Omfattande restriktioner
och åtgärder har satts in för att stävja
pandemins effekter.
Konsekvenserna slår olika hårt. Sedan
restriktionerna infördes har antalet samtal
till den nationella telefonlinjen för genusrelaterat våld fördubblats. UN Women,
FN:s organ för kvinnors rättigheter,
rapporterar om hur urfolkskvinnor på
gränsen till Ecuador organiserar sig mot
ökat våld och hot. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har migranter från
Venezuela drabbats hårt av inkomstbortfall, vräkningar och stigmatisering.
Human Rights Watch rapporterar om hur
väpnade grupper ökat sin kontroll över
civilbefolkningen i vissa delar av landet
och begått mord och övergrepp i försök att
upprätthålla egeninförda restriktioner för
att begränsa smittspridningen.
Genom sina nätverk och sitt politiska
påverkansarbete lyfter IKFF Colombia

det konfliktrelaterade våld som fortgår i
landet, trots fredsavtalet 2016. Sektionen
har det senaste året även särskilt fokuserat
på pandemins konsekvenser för kvinnors
psykiska hälsa och sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, samt på de hot
och hinder som människorättsförsvarare
och kvinnorättsaktivister möter.
»I dessa tider, då ytterligare utmaningar
staplats på den bristfälliga implementeringen av fredsavtalet och hotbilden
mot människorättsförsvarare, fokuserar
vi på möjligheterna för civilsamhället att
fortsätta organisera sig och adressera eskalerande utmaningar för aktivister, för kvinnors rättigheter och för fred«, säger Diana
Salcedo, ordförande IKFF Colombia.
I det egna arbetet har isolering och
begränsade möjligheter för fysiska, trygga
mötesplatser för kvinnor varit den största
utmaningen. Situationen har krävt nya
metoder och nya och fördjupade relationer och samarbeten. Poddar, digitala
mötesplatser och utbildningar har dock
gjort det möjligt att nå fler kvinnor, i
fler delar av landet. Genom nya digitala
forum för dialog och erfarenhetsutbyte på
regional nivå har IKFF Colombia kopplat
ihop kvinnor i flera länder för att tillsammans diskutera, lära och påverka – för
att främja arbete för jämställdhet och
feministisk fred. —

organisering i pandemins spår

HALLÅ DÄR...

Måns
Molander

Nordenchef på Human Rights Watch,
som försvarar mänskliga rättigheter
världen över. I september 2015
öppnade Human Rights Watch
ett kontor i Sverige.
Hur har pandemins restriktioner
påverkat våra fri- och rättigheter? De
har påverkat alla våra samhällen på
olika plan. Restriktioner har medfört
skolstängningar, arbetslöshet, våld
i hemmet och uppenbara orättvisor
i rätten till hälsa. Redan existerande
ojämlikheter har förstärkts. Det har blivit
svårare att resa för att göra research.
Samtidigt är vi vana att avslöja
övergrepp i slutna länder, vi har bra
teknik och metoder för att bevaka.
Har ni sett att auktoritära ledare
utnyttjat pandemin? Ja, absolut.
Övervakningen av våra privatliv har
nått nya rekordnivåer. Flera länder ökar
den högteknologiska övervakningen
dramatiskt, som Kina och Ryssland. Vi
har sett länder utnyttja pandemin för att
införa starka undantagstillstånd som ger
regeringen närmast oinskränkt makt.
Vilka konsekvenser får restriktionerna
på längre sikt? Svårt att säga, men
exempelvis kommer ökad övervakning
vara svår att rulla tillbaka. Det kommer
att komma krav på omfattande reformer
om rätten till hälsa. Även en ökande
diskussion om äldres rättigheter, ett
underutvecklat område där det saknas
en särskild människorättskonvention.
Dessutom tror jag att många inser att
den digitala klyftan, där inte ens hälften
av världens befolkning är uppkopplad,
kvinnor i mindre utsträckning än män,
måste överbryggas snabbare.
Vad måste göras nu för att skydda
människors rättigheter? Vi måste
ställa krav på våra ledare att bygga ett
samhälle baserat på rättigheter, där vård
ges efter behov, inte resurser. Vaccin
måste fördelas rättvist, men tyvärr ser
vi redan hur en liten procent av världens
rika länder har reserverat över hälften
av de kommande vaccindoserna. Denna
»vaccinnationalism« måste motarbetas,
och mer måste göras för en rättvis
återhämtning efter pandemin.
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Vem betalar priset?
BYGG TILLBAKA BÄTTRE
RESTRIKTIONER SOM FÖLJT PANDEMIN HAR FÅTT STORA
KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORS LIV OCH HOTAR
ATT RASERA DECENNIER AV FRAMSTEG. SKOLOR SOM
STÄNGT NER OCH INKOMSTER SOM FÖRSVUNNIT ÖVER
EN NATT LEDER TILL ÖKAD FATTIGDOM OCH SOCIAL
ORO VILKET KAN FÅ FÖRÖDANDE KONSEKVENSER FÖR
GENERATIONER FRAMÖVER. NU ÄR INTE TIDEN ATT BACKA.
text
foto
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Coronapandemin har tvingat våra
samhällen att ställa om, anpassa oss och
acceptera restriktioner. Vår frihet har
begränsats. Det är nödvändigt för att stoppa smittspridningen, platta till kurvan,
möjliggöra för sjukvården att hinna med
och i slutändan rädda liv.
Pandemin är ett direkt hot mot människors liv, men den har också lett till
en bredarehälsokris, ekonomisk kris på
individ- och samhällsnivå, och en kris för
livsmedelsförsörjningen. För människor
i, eller på gränsen till, fattigdom är det en
katastrof.
I rapporten Coronapandemin slår hårt
mot världens fattigaste* (juni 2020) pekas
några områden ut som centrala i pandemins globala påverkan: 1. fattigdomen
ökar vilket kan leda till en katastrofal
hungersnöd och ökad risk för konflikt, 2.
uppskattningsvis har nio av tio barn fått
stanna hemma från skolan, vilket ökar
risken för exempelvis barnäktenskap och
trafficking, 3. framsteg som gjorts under
decennier inom jämställdhetsområdet
riskerar att gå förlorade, 4. civilsamhällets utrymme, och därmed möjlighet att
påverka, har minskat.
Under pandemin har kvinnor, enligt
rapporten COVID-19: Impact on gender
dynamics in the livelihoods sector within
crisis-affected countries (oktober 2020,
ACAPS), påverkats i större utsträckning
när det kommer till arbete, då fler kvinnor
än män har förlorat sitt jobb på grund
av överrepresentation i tjänstesektorn
och något högre närvaro i den informella
sektorn. Båda har drabbats hårt av restriktioner och nedstängningar.
»Regeringens finansiella och ekonomiska svar på covid-19-krisen riskerar att
förvärra ojämlikheten mellan kvinnor och
män. Majoriteten av kvinnor i DR Kongo
jobbar i den informella sektorn, de har nu
förlorat sin huvudsakliga inkomstkälla.«
– Annie Matundu Mbambi, IKFF DR
Kongo.
Vidare tyder det, enligt rapporten She
told us so (september 2020, CARE), på att
den psykisk ohälsan ökat mer bland kvinnor än män. Kvinnor pekar i högre grad
än män ut att det ökade ansvaret för det
obetalda arbetet skapar stress tillsammans
med oron över att inte kunna försörja

familjen, få tag på mat eller sjukvård.
Dessa faktorer kan även påverka civilsamhället globalt, då färre personer har
möjligheten att engagera sig. Överlevnad
kommer alltid först. Civilsamhället har
under pandemin dragit ett enormt lass
för att skydda människor från smitta men
också vad gäller restriktionernas konsekvenser.
Civilsamhällets möjlighet att påverka
har minskat då politiska processer som i
vanliga fall skulle ha inkluderat organisationer och aktivister har ställts in eller
skett digitalt. Även om digitala möten i
vissa fall möjliggjort inkludering finns
det många utmaningar. Brist på pålitlig
el- och internetförsörjning samt bristande
säkerhet. Civilsamhället i repressiva stater
kan inte prata öppet om känsliga ämnen
digitalt då stater avlyssnar och samlar
in information. Säkra lösningar kräver
resurser. Att kvinnorättsaktivister utesluts
från viktiga processer är ett stort bakslag
då expertis och perspektiv, inte minst för
att skydda kvinnors rättigheter, riskerar
att exkluderas.

Var uppmärksam
IKFF:s internationella sekretariat tog i
våras fram en guide för områden vi måste
vara särskilt uppmärksamma på, granska
och ställa oss kritiska till under pandemin:
• Samhällets behov och
allmänhetens intressen

Vilka sektorer har visats vara viktiga under
krisen? Vilka klarar vi oss inte utan? Offentliga hälsosektorn är ett självklart svar.
Hur kunde den ha varit bättre rustad inför
krisen, vart har pengarna gått istället och
hur bör de omfördelas nu?
• Ekonomiska konsekvenser
och åtgärdsprogram

Pandemin har fått stora konsekvenser för
ekonomin. De som arbetade med osäkra
jobb, som inte är fackanslutna, med låga
löner och dåliga arbetsvillkor påverkas
oproportionerligt. Vilka sektorer »räddar«
staterna? Används våra gemensamma
resurser för att rädda privata företag och
deras vinster?

organisering i pandemins spår

• Katastrofkapitalism

Kris är ett tillfälle då kapitalistiska eliter,
tillsammans med delar av regerande eliter,
kan försöka driva igenom politik som
annars skulle möta motstånd, som sänkta
skatter, utförsäljning av vår gemensamma
välfärd osv.
• Våld, militarisering och
repressiva åtgärder

Kriser får inte användas för att begränsa
mänskliga rättigheter. Vi måste vara
uppmärksamma på om och hur militären
används, exempelvis för att upprätthålla
restriktioner. Finns det civila institutioner
som kan utföra uppdraget? Var även
uppmärksam på extremhögern, hur
använder de krisen för att driva igenom
sina idéer?

Dags för förändring
FN:s Agenda 2030 har som princip »Leave
no one behind» (»Ingen ska lämnas
utanför«). Med sina 17 globala mål har
det internationella samfundet försökt att
skapa en holistisk vägkarta till en mer
rättvis, hållbar och fredlig värld. Målen ska
uppnås till år 2030, om tio år.
»Kvinnorättsaktivister måste hitta och
utveckla tillvägagångssätt som kan bidra
till ökad jämställdhet som leder till social
rättvisa och hållbar fred efter pandemin.«
– Annie Matundu Mbambi, IKFF DR
Kongo.
Nu är inte tiden för stater att backa från
sina åtaganden, nu måste tempot öka och
stora insatser måste göras för att förändra system som upprätthåller orättvisor.
»Building back better« (bygg tillbaka
bättre) är ett utryck som beskriver vikten
av att göra om och göra rätt under och
efter krisen. Det vi gör nu kan hjälpa eller
stjälpa generationer, främja eller trycka
tillbaka kvinnors rättigheter, och förebygga
eller lägga grunden för väpnade konflikter.
Världens strukturella orättvisor har
blottlagts. Nu krävs förändring. —
* Rapporten Coronapandemin slår hårt
mot världens fattigaste är framtagen
av IM, Islamic Relief Sverige, Kvinna till
Kvinna, Plan International, Rädda Barnen,
Svenska Missionsrådet och We Effekt.
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STOCKHOLM

MOTALA

MALMÖ/LUND

Digitalt årsmöte den 16
februari kl.18 via Zoom.
Meddela att du vill delta i årsmötet
senast den 9 februari till Pirjo Talvitie
påphtalvitie1@gmail.com eller Åsa
Murray på asamur43@gmail.com.
Mer information kommer.

RÄTTELSE
Fred och Frihet nr 2-3 2020
s.7. I ingressen står det
att Sverige ska ta fram en
fjärde handlingsplan för
kvinnor, fred och säkerhet.
Vi vet inte ännu om det
kommer att bli en ny eller
om den nuvarande kommer
att förlängas/uppdateras.

Under Internationella veckan i Motala
hade Motalakretsen bokat den 24
oktober, FN-dagen. Vi var på biblioteket och vi hade IKFF:s ordförande,
Jennifer Råsten, på besök. Hon talade
under rubriken: 105 år med fred,
frihet och feminism. Hon betonade
speciellt den omhändertagande
manligheten som kan göra kvinnor
små och initiativlösa. Till skillnad från
den framhöll hon flera betydelsefulla
IKFF-kvinnor i historien som Jane
Addams, Kerstin Hesselgren och Inga
Thorsson. Gratisbiljetter hade delats
ut till ett femtontal besökare.

Efter att varit vilande i några år, har
Malmö/Lund-kretsen fått en nystart
under 2020 – trots pandemin!
Vi vill säga ett varmt tack till alla
medlemmar som har deltagit på och
bidraget till våra reflektionsträffar,
infomöten, uppmärksammande av
Hiroshima, tranvikning och mycket
mer. Till våren planerar vi en
studiecirkel på temat »Feminism,
fred & militarism« och i mars 2021
är ni välkomna på årsmöte!
Varma hälsningar, Malmö/
Lunds styrelse.
Mer information kommer i kretsens
kommunikationskanaler.
Instagram: @ikff_malmolund
Facebook: @ikffmalmolundkretsen
Mejl: malmolund@ikff.se

TRE SNABBA MED EN IKFF-MEDLEM
Hej Elin! Hur engagerar
du dig i IKFF?
Jag har sedan början av året varit
engagerad i IKFF:s lokalkrets
Malmö/Lund. Tillsammans med
flera andra lokala medlemmar
har jag arbetat för att starta upp
kretsen på nytt vilket har inneburit
administrativa uppgifter men även
Elin Sandberg,
till stor del givande samtal om
ordförande
aktuella samhällsfrågor. Under
Malmö/Lundkretsen
våren möttes vi digitalt för att dela
tankar om covid-19-pandemin,
Black Lives Matter-rörelsen, det rasistiska våldet i USA/
Sverige/världen och diskutera dessa ur ett feministiskt
säkerhetsperspektiv. Samtalen utvecklades till att
även inkludera frågor om hur vi som krets kan arbeta
intersektionellt och antirasistiskt. Kretsen, och IKFF i
stort, är för mig ett viktigt sammanhang för att dela tankar
och kunskap med andra feminister och fredsaktivister.
När fick du först höra talas om IKFF?
Jag hörde talas om IKFF på Lunds universitets
högtidlighållande av internationella kvinnodagen
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år 2020. Temat var »kvinnor och fred« och IKFF
uppmärksammades genom bland annat Elisabeth
Gerles föreläsning om sin bok och fredsrörelsen.
Varför måste IKFF finnas?
IKFF måste finnas för att synen på konflikt, fred och
säkerhet ska vidgas och att alternativa lösningar ges
utrymme. Men även för att mänsklig säkerhet ska
prioriteras, militära lösningar ifrågasättas och resurser
allokeras från våld och vapen till fredsprocesser och
välfärd. Dessutom är IKFF ett viktigt forum för feminister
att engagera och organisera och föra sin egen talan.
Malmö/Lund-kretsen har fått en nystart,
varför nu och vad har ni på gång?
I Malmö och Lund finns det ett stort engagemang.
Samtidigt är många av våra medlemmar studenter
som flyttar efter sina studier. Pandemins påskyndande
av digitaliseringen gjorde det möjligt för kretsen att
starta upp trots att vissa medlemmar befann sig på
annan ort. Till exempel är kretsens kassör bosatt
i Berlin och en styrelseledamot studerar i London.
Det har även gjort det enklare att planera aktiviteter
som fungerar för både Lunda- och Malmöbor.—

tema
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Du står upp för fred,
frihet och feminism
KOM IHÅG ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2021
Genom ditt medlemskap är du en del av ett nätverk som sträcker
sig över hela världen.
exempel från 2020:
> Den 22 januari 2021 träder FN:s kärnvapenkonvention i kraft. Vi
fortsätter det ihärdiga arbetet med att få Sverige att signera och
ratificera den. 2020 blev Göteborg första staden i Sverige att gå
med i ICAN:s stadsupprop till stöd för FN:s kärnvapenförbud.
> Under Coronapandemin har civilsamhället fått ta ett stort ansvar
där stater brister. Många av våra systersektioner har tvingats att
ställa om till humanitära insatser och informationsspridning.
I november genomfördes en digital regional konferens med
18 länder som IKFF Sverige projektledde där erfarenheter
och kunskap delades. Vi har också under året rapporterat till
Utrikesdepartementet om konsekvenserna av pandemin för
kvinnors rättigheter och aktivism samt påpekat vikten av att
satsa på långsiktigt arbete för fred, frihet och feminism.
> Vi ska stoppa mördarrobotar! Vi arbetar för att Sverige ska
ta ställning för ett internationellt förebyggande förbud mot
mördarrobotar, helt autonoma vapen. Vi driver frågan inom
utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation, genom
samarbete med andra svenska organisationer och flera av våra
systersektioner i den afrikanska regionen, samt den globala
kampanjen Stop Killer Robots.
Du som medlem har med denna tidning fått hem ett brev där det står
hur du betalar in medlemsavgiften för 2021. Om du inte fått hem ett brev
betyder det att du redan betalat, exempelvis genom autogiro.

Är du inte medlem? Bli medlem enkelt genom

att Swisha 240 kr till: 123 476 0674 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
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Organisering i
pandemins spår
Att 2020 har blivit demonstrationernas år är ingen slump.
Coronapandemins direkta och indirekta konsekvenser i
form av såväl restriktioner som ekonomiska konsekvenser i
kombination med redan pågående trender där demokratin
hotas har intensifierat behovet av organisering.

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.

