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Fred på jorden.
Fred med jorden.
Även denna sommar har vi fått tydliga exempel på att något måste
göras nu. Översvämningar i Tyskland och Belgien, bränder i Grekland
och Turkiet, torka i Afghanistan. I augusti kom FN:s klimatpanel
(IPCC) med sin nya rapport, med alarmerande resultat. Vi kan
komma att nå 1,5 graders temperaturhöjning, det tak som sattes
i Parisavtalet, redan inom 10 år. Det är 10 år tidigare än vad som
tidigare beräknats. Temperaturer och havsnivåer höjs, isar smälter. Vi
går helt enkelt mot oåterkalleliga effekter av vårt sätt att leva.

»Det hot vi nu står inför
kan ingen militär i
världen göra något åt. «
Elin Wägners ord är mer aktuella än någonsin, hennes väckarklocka
om att fred på jorden inte är möjlig utan fred med jorden. Och visst
verkar vi stå i konflikt. Jorden rasar med stormar, bränder, torka och
översvämningar. Det är bråttom.
Kopplingen mellan klimat, miljö, konflikt och militarisering är
många och går åt olika håll. Militär verksamhet smutsar ner och
genererar enorma utsläpp som bidrar till klimatförändringarna. Men
klimatförändringarna i sig skapar också brist på resurser som leder
till fler konflikter.
Det hot vi nu står inför kan ingen militär i världen göra något åt.
Det är bara engagemang, press, politisk vilja och ledarskap som kan
leda till att vi vänder detta. Vi kan alla bidra genom de val vi gör i våra
liv, men förändringarna måste ske på en strukturell nivå, vi måste
omorganisera våra samhällen.
Frågorna som berör klimat, miljö, militarism och konflikt är
många. I detta nummer får du läsa om några av dem.

elin liss
redaktör
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2021 betyder att det är nio år till etappmålet 2030 då FN:s
klimatpanel menar att utsläppen bör ha halverats. Rapport efter
rapport visar att läget är akut och omedelbara åtgärder behövs för
att kunna bemöta klimatförändringarna, vars konsekvenser blir
mer och mer synliga för varje dag som går. De som drabbas värst
är de som har förorenat minst. Klimat- och miljörörelser har ett
viktigt uppdrag, att driva på för en drastisk förändring, men om
aktivismen inte är antirasistisk och feministisk riskerar den att bli
en grogrund för högerextrema idéer.
år

Ekofascism
Ekofascism är ett begrepp som har kommit att användas mer och
mer, i synnerhet efter terrordåden i Christchurch som utfördes av
en gärningsman som själv kallade sig ekofascist. Begreppet syftar
främst på personer som värnar om naturen och miljön, med bakgrund i en fascistisk ideologi, men kan också syfta på klimataktivister som tar till auktoritära och våldsamma metoder.
Trots att miljöaktivism ofta kopplas till vänsterpolitik och att
klimatförnekare ofta kategoriseras som högerpopulister är ekofascism en del av en nazistisk ideologi. Ekofascism bygger på idéer
om 1) populationsbegränsning, 2) naturromantik och tradition,
och 3) idéer om att naturen är den vita rasens domän.
Idén om populationsbegränsning grundades i Thomas Maltthus teori om att befolkningen växer för snabbt för att naturresurserna ska räcka till, och att ökningen kommer att leda till svält
och fattigdom. Trots att teorin motbevisats och kritiserats av bland
andra den amerikanska vetenskapsakademin som menar att även
om miljarder av människor plötsligt försvann skulle effekten på
klimatförändringarna vara ytterst liten, samt forskare från Princeton University som menar att det är en liten grupp av väldigt rika
som konsumerar mest och därför har mest påverkan på klimatförändringarna, har många fortsatt bygga argument på den. Detta
har lett till begrepp som till exempel ’flerbarnsskam’. Begreppet
myntades av Hanne Kjöller i Dagens Nyheter 2019 i relation till
det mycket omskrivna ordet ’flygskam’, som ett sätt att lyfta att
människor borde avstå från att skaffa barn för att rädda klimatet.

»Eftersom ideologin bygger
på antihumanistiska ideal
ses människor som ett virus«
populationsbegränsning och använder det för att sprida främlingsfientliga budskap när det gäller
invandring men också kritik och exotifiering av människor i det
»globala syd«. Den senare gruppen framställs som en enhetlig
grupp, en homogen »andre« som inte bryr sig om klimatet och
föder många barn. Helt enkelt en konstgjord grupp som används
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som syndabock. Eftersom ideologin bygger på antihumanistiska
ideal ses människor som ett virus som jorden måste botas ifrån,
och att konsekvenserna av klimatförändring är jordens sätt att
bota sig själv.
Samtidigt framförs också idéen om att »den vita rasen« utrotas
och ersätts både av människor i det globala syd och de som invandrar till det egna landet. Därför finns den tillsynes motsägelsefulla
viljan om att vita kvinnor ska föda fler barn och begränsas till att
vara mödrar. Detta för att förhindra den uppfattade utplåningen
av den vita rasen.
av ekofascism, nämligen längtan tillbaka till gamla traditioner och romantisering av
naturen. I den forna antisemitiska och nationalistiska Völkischrörelsen (folkets rörelse) från 1800-talet sågs modernisering och
den industriella revolutionen som ett judiskt påfund. I samtida
högerextrema rörelser kan detta ses i olika subkulturer såsom
»cottage-core« – en modeestetik och rörelse som byggs på en
romantisering av ett idealiserat landsbygdsliv – men också i nynazistiska slagord som »reject modernity, embrace tradition« som nu
används på nätet i olika memes (ett internetfenomen bestående av
en bild eller video med en kort text, syftar ofta till att uttrycka en
känsla).
Den tredje pelaren inom ekofascistisk ideologi, etnonationalism, bygger på idén om att naturen är den vita rasens domän och
baseras på blod- och jordideologin, en tysk nazistisk ideologi som
byggde på att en nation som definieras av rasen (blod) ska förenas
med dess »rätta« bosättningsområde (jord). Detta kan komma
till uttryck genom motstånd till invandring, då det ses leda till att
den vita befolkningen ersätts och därmed också dess rättighet till
jorden/naturen.
detta leder till den andra delen

kan verka främmande och
något som bara finns att läsa om i historieböcker, men faktum är
att ekofascistiska grupper försöker infiltrera klimatrörelser. I en
kartläggning av ekofascistisk propaganda på sociala medier, som
publicerats av FOI – Ekofascism. En studie av propaganda i digitala
miljöer – är utopi det mest förekommande temat, men även såväl
våld som livsstil och fredliga aktioner. I dessa inlägg ges det
odlingstips, recept och miljövänliga alternativ samt uppmaningar
till olika initiativ såsom skräpplockning som ett sätt att stegvis
locka nya personer till den ekofascistiska ideologin.
Vi står i ett nödläge. Klimatförändringarna måste åtgärdas omedelbart och vi har inte råd att vänta. Men utan ett antirasistiskt
och feministiskt perspektiv kommer vi att lämna ett tomrum för
högerextremismen att växa, och det har vi inte råd med heller. —
den ekofascistiska ideologin

ekofascister tror på
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När jag skriver detta är det högsommar. En del tycker rentav att
det är alltför varmt. I västra Tyskland och östra Belgien drunknar,
krossas och försvinner människor i översvämningens rasmassor.
Forskarna talar om extremväder som följd av klimatförändringen,
större effekt redan vid 1 grads temperaturförhöjning än vad
man räknat med. Detta förskräcker. Barn och vuxna protesterar.
Klimathotet leder inte till de genomgripande åtgärder som är
av nöden. Man ropar: »Lyssna, lyssna på forskarna, lyssna på
oss!« Politiska beslut går långsamt i förhållande till prognoserna.
Företag och myndigheter grönmålar. Jordens Vänner delar
ut skampriset Greenwashing. 79 är nominerade. När ska
Försvarsmakten få det?

Så
kallat försvar byggs med offensiva vapen som hotar den som
utsetts till fiende. Dessa vapen och övningar leder till kolossala
utsläpp av växthusgaser, något som hålls tyst om. I Kyotoavtalet
1997 undantogs militärens utsläpp. I Parisavtalet 2015 lämnades
militärens utsläpp och energiåtgång förtigs.

frågan till de enskilda staterna att bestämma. I Sverige ingår
inte Försvarsmakten i det så kallade miljöledningssystemet
och redovisningen av energiåtgång och utsläpp är minst sagt
knapphändig, något som redovisas i Svenska Freds rapport
FRIKORTET – En granskning av försvarets miljöarbete (2020).
En extra svårighet – även om krav på redovisning funnits – är
att krigsövningar och transporter ofta sker utomlands. Flyg,
terränggående fordon, u-båtar och andra fartyg släpper ut
enorma mängder växthusgaser både inom och utanför det egna
landets gränser. Internationella övningar pågår i stor frekvens och
omfattning, vanligen utan medial uppmärksamhet. Vi förskonas
från insikt! Utsläpp sker också vid tillverkning och destruktion av
denna enorma utrustning. Talar man om klimat och miljö förtigs
detta – »Elefanten i rummet.«
I Frikortet kan man läsa följande:
»Det finns ingen sammanställning över myndighetens
totala utsläpp, klimatpåverkan eller bidrag till det svenska
målet om klimatneutralitet. Detta konstaterade Riksdagens
utredningstjänst 2015 och det gäller än idag. Utsläpp från
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aktiviteter i andra länder verkar inte ingå i rapporteringen
till SCB och finns heller inte tillgängligt. Nationella utsläpp
(som den data som rapporteras till SCB) är endast ett
av de mått som används för att mäta miljöpåverkan.
Naturvårdsverket mäter också de totala utsläpp som
eventuell verksamhet orsakar, även i andra länder, de så
kallade konsumtionsbaserade utsläppen. Det finns inga
uppgifter om Försvarsmaktens konsumtionsbaserade
utsläpp. Utsläpp från andra länders övningar på svenskt
territorium redovisas inte heller och det är fortfarande
oklart om de inkluderas i Sveriges nationella utsläpp.«

fred på jorden. fred med jorden.

»Ekonomiska
stödåtgärder under
pandemin visar att
det är möjligt att
hitta resurser«

(Frikortet, 2020, s. 6.)

En konsekvens av undantagen för militären vid Kyotooch Parisavtalen är att andra länder inte heller mäter och
rapporterar sina utsläpp. År 2019 publicerades en rapport från
Bostonuniversitetet, Costs of War. Författaren, Neta Crawford,
måste vända sig till Energidepartementet för att få uppgifter
eftersom Försvarsdepartementet inte ger ut några. USA:s
militär är en av världens största utsläppare av växthusgaser. Den
konsumerar mer bränsle än de flesta länder, mer än till exempel
Sverige. År 2017 släpptes 66 miljoner ton koldioxidekvivalenter ut,
vilket motsvarar utsläppen från 14 miljoner personbilar det året.

det finns samband mellan miljöförstöring,

Konflikter hanteras
med våld och hot om våld. När krig förs svälter civilbefolkningen.
Människor dödas, skadas och drivs på flykt inom landet och till
andra länder, ofta grannländer. Vi hålls alla som gisslan under
hot från kärnvapen. Ständiga krigsövningar ger inte trygghet.
Allianser skapas mot påstådda fiender. Utsläpp av växthusgaser
leder till klimatförändring som ger upphov till torka, tornados
och att glaciärer smälter och floder svämmar över. De som lever i
fattigdom är de mest utsatta.
De militära kostnaderna ökar våldsamt – också i Sverige.
Vårt land bidrar med vapenexport, utbildning och träning samt
nedladdningar från satelliter som ger stridsmål för drönare och
andra flygplan. Ekonomiska stödåtgärder under pandemin visar
att det är möjligt att hitta resurser, men så utnyttjas inte chansen
till grön omställning. Tvärtom ökar militärutgifterna mer än
någonsin. I Sverige ökar försvarsanslagen med 44% år 2020-2025
och når nästan 90 miljarder kronor. Storbritannien beslutade om
en ökning av antalet kärnvapenstridsspetsar från 225 till högst
260, mot tidigare beslut om en sänkning till 180 (Global Britain
in a competitive age – The Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policy, 2021). Detta i strid med ickespridningsavtalet. Rustningar medför att motparten ökar sina
rustningar.
krigsförberedelser, krig och flykt.

som stoppar
krigsrustningar och krig. Utan stopp klaras inte klimatmålen.
Militarismens tänkande om hot om våld och våld som utväg
fungerar inte.
Det finns mycket kunskap om hur konflikter kan hanteras
och fredligare samhällen byggas. Utgår man från att tillgodose
grundläggande mänskliga behov öppnar sig möjligheter att se
likheter mellan konflikter på lokal och global nivå. Sådana finns
i orsaker till konflikter, deras upptrappning och nedtrappning
och hur framgångsrik hantering av konflikter kan ske. Låt
beteendevetenskaperna lära oss! Utrikespolitik och global
hantering skulle bli helt annorlunda. Konflikter kan förhindras
att utvecklas destruktivt genom att hot och tvång undviks, genom
att se till alla parters perspektiv och genom god förhandlings- och
medlingsmetodik. Ju tidigare detta sker desto lättare att skapa
förtroende och goda spiraler. —
det behövs ett nytt sätt att tänka

TIPS
Why Civil Resistance Works
– The Strategic Logic of Nonviolent Conflict
av E. Chenoweth och M. J Sephan (2011)
På Lära för Fred hittar du spännande
rapporter och material samlat:
www.laraforfred.se
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EXTRAKONGRESS

NORDISKT MÖTE I
GÖTEBORG

Vår ordförande Lina Hjärtström
har fått en tjänst på vårt kansli
och har därmed avgått från
sitt förtroendeuppdrag. Vi har
därför kallat till en extrainsatt
digital kongress den 21/10.
Vi kommer även att välja en
ordinarie ledamot och suppleant
till styrelsen.

Praktisk information
Datum: 21 oktober preliminär tid
18.00-20.00
Plats: Zoom (länk skickas ut till
alla anmälda och det kommer
ges möjlighet att öva på att
använda Zoom)
Anmälan: Ombuden anmälde sig
i augusti. Länk till anmälan finns
på hemsidan.

Göteborgskretsen står som arrangörer
för IKFF:s nordiska möte 2021. Mötet
äger rum 22-24 oktober och vi hoppas att
kunna genomföra det på plats tillsammans
med våra nordiska kollegor. Temat för
mötet är militarisering, miljö och klimat.
Vi kommer att diskutera upprustning i
Norden, hur vi kan visa på alternativa
konfliktlösningsmodeller, påverkan av
Försvarsmaktens övningar på Göteborgs
skärgård samt kärnvapenförbudet. På
söndagen deltar vi vid invigningen
av skulpturen till Ingrid Segerstedt
Wibergs minne som kretsen varit mycket
aktiv i att få på plats. Jan Eliasson talar.
Anmäl dig till: styrelsen@ikff.se senast
den 1 oktober.
Vi ser fram emot mötet i höst och
hoppas på två dagar fyllda av intressanta
och fredsbejakande föreläsningar och
diskussioner.

konferens
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ICKEVÅLDSFORUM
2021 – SVERIGE.
VÄRLDEN. SÁPMI.
ICKEVÅLD är en årligen
återkommande mötesplats
för aktivister, forskare och
rörelser som inte nöjer
sig med att stillasittande
titta på utan väljer att stå
upp, stå emot, ställa om.
Ickevåldsforum 2021 går av
stapeln 27-28 november.
Årets forum möjliggör för
deltagare att i en gemensam
resa utforska ickevåldets
möjligheter i relation till platser
och utmaningar för att väva
en värld fri från våld. Forumet
kommer huvudsakligen att ske
digitalt och ni är alla välkomna
att delta!
Besök www.ickevald.nu
för mer information.

kansli

LINA HJÄRTSTRÖM NY
ANSVARIG FÖR POLITISK
PÅVERKAN

IKFF TAR PLATS PÅ FN:S
KLIMATKONFERENS I
NOVEMBER
COP26 i Glasgow i november 2021
innebär en historisk möjlighet att
diskutera och påverka framtiden.
Representanter från flera av IKFF:s
systersektioner kommer att vara på plats
för att påverka för hållbara, feministiska
och anti-militaristiska vägar framåt.
Även IKFF Sverige planerar att delta.
Inför COP26 genomförs i slutet av
september ett internationellt webinarium
med representanter från ett flertal
IKFF-sektioner runt om i världen på
temat militarism och miljöförstöring
och klimatförändringar. Håll utkik på
hemsidan för mer information.

ickevåld

– Jag har lämnat min roll som ordförande
för denna fantastiska organisation, och
påbörjat min anställning som IKFF:s
ansvariga för politiskt påverkansarbete.
Det har varit lärorika år. Nu fortsätter
jag arbetet i en ny roll. Jag tycker det är
fantastiskt att kunna arbeta på så olika sätt
inom samma organisation och att kunna
prova nya saker, och samtidigt fortsätta
jobba för samma mål. Målen för fred,
frihet och feminism.

foto mir grebäck von melen
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En olycka
kommer
sällan ensam
text lina hjärtström

I Afghanistan har den långa USA-ledda
militära invasionen skett parallellt med
förändringar orsakade av klimatförändringarna som världen genomgår. Landet
har drabbats av återkommande torka sedan 1990-talet. Torkan blir allt vanligare i
takt med att glaciärer i bergen minskar. Då
kommer inte längre det smältvatten som
tidigare bevattnat åkrarna nedanför, med
missväxt och svält som följd. I Afghanistan, där nära 80 procent av befolkningen försörjer sig på landet de brukar, är
konsekvenserna enorma. FN:s program
för livsmedel och jordbruk (FAO) varnar
för att torkan kan drabba sju miljoner lantbrukare kommande vintersäsong. SVT:s
klimatreporter beskriver hur människor
på grund av missväxt behövt ta lån, som
när de inte kunnat betala tillbaka lett till
att familjen behövt gifta bort en dotter för
att bli fria skulden. På så vis bidrar den
globala uppvärmningen till flickors utsatthet och familjers ökade fattigdom.
I de konflikter som präglat Afghanistans historia de senaste decennierna
verkar naturen ibland spela en helt egen
roll bland de aktörer som strider i landet.
Bergsmassiv skapar svårtillgängliga
provinser med få passager som kan försvaras mot inkräktare och den otillgängliga
terrängen skapar gömställen för grupper
som al-Qaida och ISKP, den del av IS/
Daesh som finns i Afghanistan. Redan
innan talibanernas övertagande tvingade
den utbredda torkan människor på flykt
till större städer i sökandet efter mat.
Människor på flykt är sårbara för våld,

övergrepp, fattigdom, brist på tillgång till
hälso- och sjukvård och utbildning. Där
många människor plötsligt samlas räcker
inte infrastrukturen för sanitet och avfall
till, med ytterligare miljöförstöring och
föroreningar av bland annat vattendrag
som följd. Militanta grupper har huggit
ner skogsområden för att undvika att bli
utsatta för bakhållsattacker.
Afghanistans natur hade kunnat få
spela en helt annan roll om det inte var
för militarismen. USA:s militär är en av
historiens värsta förorenare och militär
verksamhet står för enorma utsläpp av
koldioxid. Deras 20 år av militär närvaro
är därmed en del av orsaken till den
livsmedelsosäkerhet som en majoritet av
afghaner nu lever i. En olycka kommer sällan ensam, i alla fall inte när den orsakas
av samma destruktiva strukturer.
IKFF Afghanistan identifierade hur
avgörande naturen och klimatet är för
människors säkerhet och startade en trädplanteringskampanj. Genom samarbeten
med skolor har en miljon träd planterats
i och runt Kabul. Nu, när kvinnorättsaktivister flytt landet eller håller sig undan,
står träden där som en påminnelse om att
inget av det arbete de har gjort är förgäves
och att deras drömmar om ett fredligt och
hållbart Afghanistan fortfarande växer och
slår rot. —
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HALLÅ DÄR...

Kata Nylén

Leg. psykolog
Kata föreläser och
håller workshops
i klimatpsykologi
samt om barn med
klimatångest.
Vad är en klimatpsykolog?
Jag är helt enkelt en legitimerad
psykolog som har riktat in mig på hur
vi människor agerar, reagerar och
relaterar till klimat och miljökrisen. Jag
jobbar tex. med individer, grupper och
organisationer som vill ha hjälp med att
öka sin påverkanskraft, må bra samtidigt
som man arbetar med denna svåra
fråga eller hitta sin roll i omställningen.
Varför är det viktigt att förstå psykologi
när vi arbetar med klimatfrågan?
För att bygga resiliens, motståndskraft,
både i form av att minska krisens
effekter och börja anpassa oss till
ett nytt klimat så behövs storskalig
beteendeförändring. Och just
beteendeförändring är vi psykologer
bra på! Sen är ju klimatkrisen en kris
som känns och där vi inte agerar
och reagerar så rationellt som vi
kanske har trott tidigare. Därav är det
viktigt att i sin kommunikation kring
klimatet och i sina interventioner ha
en förståelse för mänskliga reaktioner.
Utifrån klimatpsykologisk forskning
kan vi både få hjälp med att hitta rätt
i vad vi ska göra som får bäst effekt
men också hur vi ska göra detta så
att det går så snabbt som möjligt.
Vad är ditt tips till oss som arbetar
med att engagera människor
och skapa förändring?
1. Gå direkt på det som har stor
långsiktig effekt. Arbeta hellre med
att få själva förutsättningarna kring
beteenden att ändras än att fokusera
på enskilda individers livvstilsförändring.
Agera med andra och hjälp andra
att agera kollektivt för att driva
strukturförändring som tex. genom
lagförändring eller ekonomisk förändring.
2. Tillåt känslor att få finnas. Det
leder ofta till mer ont att skjuta
bort dem och lyckas man låta de få
finnas så kan de till och med fungera
som en drivkraft för förändring.
3. Hjälp dig själv och dina
medengagerade att hålla
över tid genom tex att pausa
informationsflödet eller tillåta sig
att bara fylla på med glädjefyllda
positiva känslor och uppfyllelser.
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Den maskulina
livsstilen – ett hot
mot klimatet?
text

fiona sjöberg

f o to f i k r y a n s h o r
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Klimatkrisen är här och har gjort sig smärtsamt påmind i
sommar. Skogsbränder och omfattande översvämningar;
naturkatastrofer likt dessa kommer att intensifieras om
en omställning inte tar fart. Samtidigt är klimatfrågan
mångdimensionell. Rika och inflytelserika länder i globala
Nord lämnar störst klimatpåverkan medan länder med utbredd
fattigdom och marginaliserade grupper får betala det högsta
priset för dess effekter. Vi ser hur klimatkrisen drabbar oss på
olika sätt – och ojämlikheter fördjupas. Detta visar på behovet
av ett genusperspektiv på klimatkrisen. Kopplingar mellan män,
maskulinitet och miljöfrågor är relativt outforskade, men allt
eftersom klimatkrisens effekter blir mer påtagliga blir behovet av
denna typ av forskning allt mer brännande.

»Kvinnoförtryck och
naturens förtryck är nära
sammanbundna, därmed
borde frigörelseprocesser
gå hand i hand.«
Maskulinitet och samhälle
Idéer om maskulinitet bygger på hur sociala föreställningar ter
sig, som beteenden och egenskaper som anses vara förknippade
med eller mest lämpade för män. Ofta ser samhället på maskulina
beteenden som det mest ideala, i motsats till det som anses feminint. Vanligen skiljer man även på olika typer av maskuliniteter,
där hegemonisk maskulinitet syftar på maskulina egenskaper
och beteenden som anses vara de mest dominanta, som legitimerar en könsmaktsordning där dessa ses som överordnade. Den
hegemoniska maskuliniteten anses mycket normativ och består
av stereotypiska aspekter av maskulinitet, som exempelvis fysisk
styrka, konkurrens, aggressivitet, heterosexualitet och känslomässig otillgänglighet.
Inom den feministiska freds- och säkerhetsdebatten har
man genom historien sett ett samband mellan föreställningar
om maskulinitet och internationella relationer. Egenskaper
förknippade med hegemonisk maskulinitet, såsom hårdhet,
makt, självständighet och fysisk styrka, har värdesatts högt inom
internationell politik. Ofta har också »manlighet« associerats
med våldsanvändning, ett typ av beteende som, när det bedrivits
på den internationella arenan, har formulerats i positiva termer i
form av att försvara sitt land.

fred på jorden. fred med jorden.

Maskulinitet och klimatkrisen
För att få en ökad förståelse för genusbaserade effekter av klimatkrisen har organisationerna Jordens Vänner och MÄN bedrivit ett
projekt. Det påvisar att män som grupp påverkar miljön negativt
i högre utsträckning än kvinnor i grupp. Till exempel genom att
män generellt sett äter mer kött, flyger och kör bil oftare, samt är
mindre benägna till att göra beteendeförändringar för miljöns
skull. Samtidigt är det män som dominerar inom beslutsfattande.
Viktigt att poängtera här dock är att patriarkatets normer lärs ut
till oss alla, och samhället i stort. Beteenden som är skadliga för
vår miljö kan dock kopplas till det som ses som maskulint. Detta
kan ge oss en ökad förståelse och fler verktyg för hur vi ska bemöta klimatkrisen.
Utifrån ett ekofeministiskt perspektiv blir de inbäddade
maktrelationerna kring maskuliniteter och ekologisk
hållbarhet påtagliga. Essensen inom ekofeminism bygger på
att jämställdhet inte kan uppnås så länge världsordningen är
uppbyggd på dominans, vilket inte bara omfattar den mellan
olika könsidentiteter, utan även människans förtryckande relation
till naturen. Kvinnoförtryck och naturens förtryck är nära
sammanbundna, därmed borde frigörelseprocesser gå hand i
hand.
MÄN och Jordens Vänner har tagit fram seriealbum, workshops
samt samtalsguider och diskussionsfrågor som uppmanar till
aktiva reflektioner kring hur manlighetsnormer påverkar jordens
klimat och ekosystem. De lyfter också just hur mäns våld mot
kvinnor och exploateringen av naturen hänger ihop.
En annan aspekt är att hegemonisk maskulinitet kan kopplas
till nationalistiska och populistiska övertygelser, då dessa
värderingar går hand i hand med att upprätthålla en patriarkal
maktstruktur. I »Feminist policies for climate justice« (CONCORD
Sverige, 2020), som IKFF har varit med och tagit fram, lyfts ett
samband mellan nationalistiska grupper och klimatförnekelse.
Med andra ord kan dessa även utgöra ett hot mot den ekologiska
hållbarheten. Här har vi sett flera exempel på den internationella
politiska arenan, som USA:s tidigare president Donald Trump och
Brasiliens president Jair Bolsonaro, som gång på gång har förnekat
klimatkrisens allvar.
Klimathotet fortsätter att vara en av våra största globala
utmaningar – en förståelse och medvetenhet kring hur destruktiva
maskulinitetsnormer påverkar miljön negativt kan ge oss insikter
gällande åtgärder, och därmed vara ett viktigt verktyg för en
framtid som är både hållbar och jämställd. —
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TRE SNABBA
MED EN IKFF-MEDLEM
med Gunnel Ståhl och Eva I. Ståhl
från Landskrona.
Hur länge har ni engagerat er i IKFF?
Vi har varit aktiva i IKFF i tre år. Det startade med
frågan om FN:s kärnvapenförbud, när Sverige i
stället för att signera avtalet beslutade att tillsätta
en utredning. I sökandet bland organisationer som
var engagerade i frågan fastnade vi för IKFF, dels
för att det var en så tydlig feministisk organisation,
bildad av kvinnor och med ett feministiskt perspektiv
på alla områden, dels för att det är en internationell
organisation, med förankring i FN.
Vi skrev redan 2019 till 13 kommuner i nordvästra
Skåne för att uppmana dem att ansluta sig till ICAN:s
stadsupprop och till fullmäktigeledamöterna att de
skulle ansluta sig till ICAN Parliamentary Pledge.

Ni har under augusti gjort en cykelresa i Skåne för
freden och klimatet, varför?
Vi tog upp tanken i IKFF:s klimat- och miljögrupp och
fick stöd för idén. Vi arbetade fram en plan och när
pandemin tillät så cyklade vi till skånska kommuner
för att och uppmärksamma kopplingen mellan fred
och klimat, samt att Sverige fortfarande inte signerat
och ratificerat FN:s kärnvapenförbud och därför även
uppmana kommunerna att ansluta sig till ICAN:s
stadsupprop.
Vi startade i Simrishamn där vi deltog i Fredsfestivalen
och cyklade sedan till åtta kommuner med budskapet
»Fred på Jorden och Fred med Jorden«. Vi besökte
Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona,
Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Andra
medlemmarna deltog i aktionen i olika kommuner och
några cyklade delar av sträckan.
I respektive kommun bjöd vi in till ett samtal och
träffade kommunpolitiker. Det blev intressanta
samtal om kommunernas lokala utmaningar och om
klimatkrisen i ett större perspektiv.
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Eftersom vi var i många kustkommuner var
havsnivåhöjningen ett återkommande tema. Alla
kommunerna har ambitiösa planer och mål som förhåller
sig till Agenda 2030. Däremot kunde vi konstatera att
det inte pågår en levande debatt om det som vi tror är
nödvändigt för att klara klimatkrisen – att komma bort
från dagens konsumtionsinriktade samhälle med tillväxt
som mått på utveckling, för att i stället komma fram till
ett »nytt sätt att leva« i ett större samhällsperspektiv.
Vi samtalade om vikten av att väcka debatt bland
invånarna för att de ska bli delaktiga.
Förutom klimatkrisen riktade vi uppmärksamheten på
kärnvapenhotet, då kärnvapen skulle vara förödande
för kommunens invånare om de kom till användning,
medvetet eller av misstag. Vi gav kommunerna
argument att ansluta sig till stadsuppropet. Ingen vi
träffade sa sig vilja ha kärnvapen!
När vi träffat politikerna gav vi oss ut och träffade
människor på stan. Vi delade ut flygblad och
informationsmaterial, förde samtal, höll korta tal och
spelade fredssånger. På flera orter fick vi stöd av
lokala freds- och miljögrupper, och en del cyklade
även delar av sträckan. Några av de som hjälpte oss
var, Ystad fredsgrupp, Kvinnor för fred, Kampanjen
Kärnvapenförbud Nu, Jordens vänner, Nej till NATO,
Vänskapens hus i Lund, Enhetsgruppen i Helsingborg
och Naturskyddsföreningen i Ängelholm.

Hur känns det nu efteråt?
Vi känner oss väldigt nöjda med Cykelresan. Vi har
samlat på oss kunskaper, knutit nya kontakter, fört
ut kunskap och vårt budskap. Vi hoppas också att vi
inspirerat människor vi mött att engagera sig och tro på
att det går att påverka våra beslutsfattare.

tema

fred på jorden. fred med jorden.

Gunnel och Eva genomför en aktion tillsammans med andra medlemmar.
foto gustaf mattisson
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GÖTEBORG

UPPSALA

VÄXJÖ

Se om nordiskt möte på s. 8

Uppsalakretsen välkomnar
intresserade att delta i projektet
Militarisering, miljö och klimat - en
feministisk angelägenhet! Du kan
delta i temamöten både digitalt och
fysiskt under hösten!

I Växjö kommer en miniserie av
föreläsningar hållas i höst på temat
Militarisering, miljö och klimat.
Serien inleddes på Hiroshimadagen
den 6 augusti och fortsätter
med två föreläsningar den 27
oktober och den 24 november.
Föreläsningarna kommer att vara i
IOGT:s lokaler på Vattentorget mitt
i Växjö kl. 18 båda tillfällena.

STOCKHOLM

Afghanistan, kärnvapen,
mördarrobotar…vad händer
framöver?
Tisdag 21 september kl. 17.00
Malin Nilsson vår

generalsekreterare kommer
den 21 september kl. 17.00 och
berättar om IKFF:s arbete för
kvinnorättsaktivister i Afghanistan,
för FN:s kärnvapenförbud och
mot mördarrobotar på vår lokal
på Norrtullsgatan 45. Vi bjuder på
kaffe/te och smörgås.
Anmäl till Åsa Murray asamur43@
gmail.com om du vill komma senast
den 19 september så vi vet om vi
behöver en större lokal.
Klimat och kärnvapen
23 september kl. 18.00
Ett webbaserat seminarium inom
Nätverket för kärnvapennedrustning
med representanter från
bland andra flera politiska
ungdomsförbund som ska fokusera
på klimat och kärnvapen. Mer
information kommer på hemsidan.
Studiecirkel
29 september kl. 18.00.
Plats: Norrtullsgatan 45, 1 tr.
Eva Hägerstrand fortsätter att

leda vår studiecirkel. Vi planerar
att läsa Anna-Lena Laurens bok
»Sammetsdiktaturen« om Ryssland
till första gången den 29 september.
Vill du komma med i studiecirkeln
men inte varit med tidigare
kontakta Eva Hägerstrand på
evahagerstrand@yahoo.com
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Datum läggs ut på IKFF:s hemsida,
i kalendariet. För mer information
kontakta uppsala@ikff.se eller sänd
sms till 0702448913.
Uppsalaprojektet – en del
av IKFF Sveriges – synliggör
kopplingen mellan militära
verksamheter och miljöförstöring
och klimatförändringar, utifrån
ett feministiskt perspektiv.
Kretsen i samverkan med andra
organisationer som studerat det
förgiftade vattnet i Uppsala. Ett
problem som visade kvinnors och
barns utsatthet. Orsaken visade sig
komma från det militära flygfältet
Ärna, vilket militären då förnekade
men senare slagits fast. Stora
insatser har gjorts från kommunen.
Frågan är till vilket pris och vem
som betalat. En annan fråga som
aktualiserats är avfall av misstänkt
radioaktivt skrot från militären i
Östersjön utanför Forsmark.
Ett kärnvapenfritt Uppsala är
viktigt. ICAN Cities Appeal –
en möjlighet att minska hotet
mot medborgarna, ligger hos
Uppsala kommunfullmäktige för
beslut och innebär en uppmaning
att Sverige ratificerar FN:s
kärnvapenkonvention.
Som uppföljning av Agenda 2030
och Parisavtalet har Uppsala län
gjort en färdplan för ett hållbart
län - åtgärder för minskad
klimatpåverkan. Kommunerna
har följt upp den med egna
färdplaner – värda att beakta
regionalt i förhållande till projektets
kartläggning.

På Hiroshimadagen var det poesi
med Tina Persson och musik
med Mats Sturesson. Annika
Karlsson Ströberg höll ett tal om
kärnvapnens konsekvenser.
Ljusbåtar sattes i Växjösjön till
minne av offren för bomberna
1945.
Den 12 till 19 september hålls
Elin Wägnerveckan i Växjö.
Ett stort antal institutioner och
organisationer samverkar om
ett omfattande program. IKFF
Växjökretsen deltar med en
lunchföreläsning på Utvandrarnas
hus kl. 12.15 den 16 september.
Ann-Marie Andersson talar om Flory
Gate och Elin Wägner samt om
hur IKFF Växjökretsen bildades
1935. Då deltog båda dessa
aktiva fredskvinnor. Växjökretsen
kommer också att träffa IKFF
Malmö Lund på Lilla Björka, Elin
Wägners hus utanför Växjö den
18 september. Vi går tillsammans
på en föreläsning med Tage G
Petersson om hans nya bok om
Elin Wägner. Hela programmet för
veckan finns på www.lillabjorka.se

tema
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ARKTIS OCH
MILITARISERINGEN
ARKTIS ÄR ETT TYDLIGT EXEMPEL PÅ HUR KLIMATFÖRÄNDRINGAR,
MILITARISERING OCH KONFLIKT ÄR NÄRA SAMMANLÄNKADE OCH HUR
DE FÖDER VARANDRA. STORA DELAR AV OMRÅDET HAR LÄNGE VARIT
OTILLGÄNGLIGT OCH BESTÅTT AV STORA ISMASSOR. URFOLK HAR LEVT OCH
BRUKAT RESURSERNA NATUREN GER PÅ NATURENS VILLKOR. ÄVENTYRARE
HAR FASCINERATS AV VÄRLDENS NORDLIGASTE ÄNDE. I TAKT MED ATT
ISARNA SMÄLTER HAR ALLT STÖRRE LANDOMRÅDEN BLOTTATS. DÄR,
UNDER ISEN, FINNS VÄLDIGA NATURRESURSER OCH JAKTEN KAN BÖRJA.

text elin liss
foto adriana lorena benavides estrada

/

Vad är Arktis?

Svårigheten att överleva i Arktis har
historiskt lett till låg mänsklig påverkan.
Klimatförändringarna har förändrat detta.
Idag går det att hitta sot, plast, metan och
bekämpningsmedel i Arktis som har kommit dit via luften och havet.

permafrosten smälter frigörs växthusgasen
metan, som ytterligare skyndar på den
globala uppvärmningen. Enligt en studie
i Nature Climate Change (2020) kan havet
kring landmassan i Arktis vara isfritt år
2035.

Arktis smälter

Militariseringen av Arktis

Klimatförändringarnas konsekvenser i
Arktis är märkbara för människor, djur
och lokala ekosystem. Temperaturökningen går enligt FN:s klimatpanel IPCC mer
än dubbelt så fort i Arktis som det årliga
globala genomsnittet. När is smälter till
vatten blir det mörkare och absorberar
mer av solens värmestrålning, vilket exponentiellt ökar issmältningen. Havsisens
utbredning, som mäts i september varje
år, har minskat med cirka 13 procent
per årtionde sedan 1979 (Naturskyddsföreningen). Snö och is som smälter ger
ökade havsnivåer och extremväder. När

Enligt Stockholms Fredsforskningsinstitut,
Sipri, finns det tre centrala utmaningar
rörande Arktis. Klimatförändringarna, det
ökade intresset och aktiviteten från stater
utanför den arktiska regionen, samt de
generellt ökande geopolitiska spänningarna mellan stormakter (A Strategic Triangle
in the Artic? Implications of China-Russia-United States Power Dynamics for
Regional Security, 2021). Dessa hänger
ihop med varandra och påverkar risken för
konflikt.

Arktis är ett havsområde med angränsande
landområden kring jordens norra pol.
Det finns ingen bestämd överenskommen
gräns var Arktis slutar. Det kan definieras
på olika sätt: Utifrån norra polcirkeln,
trädgränsen, områden med arktiskt klimat
eller Norra ishavet. Arktiska rådet (se
faktaruta) antog en gemensam politisk
definition när det grundades 1996: Arktis
omfattar områdena norr om polcirkeln
och de tillhörande åtta arktiska staterna,
det vill säga Danmark inklusive Grönland
och Färöarna, Finland, Island, Kanada,
Norge, Ryssland, Sverige och USA.
Nära fyra miljoner människor lever
idag i den arktiska regionen, varav tio
procent är urfolk. Över 21 000 arter av
däggdjur, fiskar, fåglar, ryggradslösa djur,
växter, svampar och mikrober lever i detta
ekosystem, alla anpassade till den kalla
och för andra arter ogästvänliga miljön.

unsplash

19

f r e d o c h f r i h e t #2-3 2021

Klimatförändringarna
Klimatförändringarna leder till ökade
möjligheter att utvinna fossila bränslen
i Arktis, vilket ytterligare påskyndar den
globala uppvärmningen. Beräkningar
anger att cirka 30 procent av världens
oupptäckta gastillgångar och 13 procent av
oljetillgångarna ligger norr om polcirkeln.
Även metaller som används för alternativa
energikällor som sol- och vindkraft kan
hittas där, och efterfrågan ökar. För att
säkra sin ställning i »guldruschen« ökar nu
militariseringen av Arktis.

Ökat intresse och ökad
aktivitet från stater utanför
den arktiska regionen
Regelverken kring Arktis har utvecklats
genom regionala överenskommelser mellan
stater inom området. När isarna smälter
och förutsättningarna för naturresurser och
sjöfart förändras, har fler stater fått starka
intressen av att vara med och bestämma
vilka regler som gäller. Issmältningen har
lett till att Nordostpassagen har öppnats upp
mellan Atlanten och Stilla havet. Resvägen
mellan Asien och Europa blir kortare, vilket
gör området attraktivt för exempelvis Kina,
som nu kallar sig en »near Artic state«.

De generellt ökade
geopolitiska spänningarna
mellan stormakter
Historiskt har Arktis setts som ett lågspänningsområde. Kina, Ryssland och USA:s
dåliga relationer påverkar Arktis. Ryssland
har gjort stora militära investeringar och
USA har ökat sin militära förmåga att verka
i området, som inkluderar Natosamarbetet.
Exempel på hur viktig närvaron i Arktis
upplevs för stormakterna, är när dåvarande
president Trump år 2019 gjorde ett uttalande
om att köpa Grönland från Danmark och
när Ryssland år 2007 satte upp sin flagga på
Nordpolens botten.

Sverige, Arktis och
militariseringen
Sveriges regering antog år 2020 en ny
strategi i förhållande till den arktiska
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regionen inom sex tematiska områden:
internationell samverkan, säkerhet och
stabilitet, klimat och miljö, polarforskning
och miljöövervakning, hållbar ekonomisk
utveckling och näringslivsintressen samt
tryggande av goda levnadsvillkor (Sveriges
strategi för den arktiska regionen, 2020).
Samtidigt som Sverige arbetar för
samarbete och förtroendeskapande,
upprustas den militära förmågan för att
möta ett förändrat Arktis med ökad risk
för konflikt. Den arktiska strategin är alltså
även militär. Där går att läsa:
»Regeringen kommer fortsatt att stärka
Sveriges militära förmåga att verka i de
norra delarna av Sverige och angränsande
områden« och »[m]ilitär övningsverksamhet med andra länder har en tröskelhöjande och stabiliserande effekt«.
Att öka den militära förmågan är lika
med militära samarbeten inom Norden,
med EU-länder och med Nato. Det är
attraktivt att öva i arktiskt klimat. Sedan
flera år genomförs flygövningen Arctic
Challange Exercise (ACE) med Sverige,
Norge och Finland som värdar. Årets
övning 2021 genomfördes med ytterligare
deltagande från Danmark, USA, Tyskland,
Storbritannien och Nederländerna. Enligt
Dagens Nyheter har antalet utländska deltagare ökat med nästan 300 procent sedan
2016 (»Klimatets ground zero blir den nya
arktiska fronten« 27/2-21).

Är Arktis förlorat?
Klimatförändringarna i Arktis riskerar
att leda till konflikter och katastrofer
över hela världen. Att möta den
risken genom militarisering leder till
större miljöförstöring och snabbare
klimatförändringar, och försämrar
relationerna mellan staterna.
»En tänkbar konflikt i Arktis kommer
att påverka oss, varken vi vill eller inte. För
vad händer när kriget kommer?« låter det
i Försvarsmaktens reklamserie När kriget
kommer.
Det finns inga militära lösningar
på klimatkrisen. Frågorna om Arktis
är många och komplexa men frågan
är fortfarande OM kriget kommer,
då det är beroende av hur människor

väljer att agera. Krig är ett beslut,
det är inte oundvikligt. Det går att
förebygga. Andra beslut kan fattas,
och Försvarsmaktens uttalanden om
ATT kriget kommer är ett direkt sätt
att påverka utvecklingen i riktning mot
ökad militarisering. Att göra Arktis till
en demilitariserad zon, som Svalbard,
kunde ge en helt annan utveckling
för hela världen. En möjlighet för
världens ledare att agera för ett bevarat
och fredligt Arktis kommer på FN:s
klimatmöte COP26 i november 2021.
Där har de inblandade staterna mycket
att bevisa. —

fakta

ARKTISKA RÅDET
Det finns en rad organ och
konventioner som hanterar frågor
som rör Arktis. Ett är Arktiska
rådet. Det är en mellanstatlig
organisation som grundades
formellt år 1996 genom
Ottawadeklarationen med syfte att
främja samarbete mellan arktiska
länder, urfolk och andra invånare
med fokus på hållbar utveckling
och skydd av miljö. Det är explicit
uteslutet från att hantera militära
frågor. Permanenta medlemmar
är Kanada, Danmark, Finland,
Island, Norge, Ryssland, Sverige
och USA samt sex organisationer
som representerar urfolk.
Rådet har observatörer som
består av Kina, Italien, Indien,
Japan och Storbritannien,
mellanstatliga organisationer
och tolv icke-statliga
organisationer. Ordförandeskapet
roterar och ligger just nu på
Ryssland (2021-2023).

tema

fred på jorden. fred med jorden.

Bli 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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Fred på jorden.
Fred med jorden.
»Rapport efter rapport visar att läget är
akut och omedelbara åtgärder behövs för att
kunna bemöta klimatförändringarna, vars
konsekvenser blir mer och mer synliga för varje
dag som går. De som drabbas värst är de som
har förorenat minst. Klimat- och miljörörelser
har ett viktigt uppdrag, att driva på för en
drastisk förändring, men om aktivismen inte
är antirasistisk och feministisk riskerar den
att bli en grogrund för högerextrema idéer.«

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.

