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Den 24 februari 2022. Jag vaknar till och kollar mobilen. Notisen 
från Sveriges Radio meddelar att Ryssland invaderat Ukraina. 
Iskyla sprider sig i kroppen. 

Meddelandena mellan kollegor börjar skickas. Vi samlar oss 
bakom skärmarna för att prata. Vad ska vi göra?

Snabbt dyker planer upp om en demonstration utanför ryska 
ambassaden. Vi hoppar på. Måste få samlas och skrika. Människor 
ropar slagord, snabbt förberedda tal hålls, tårar rinner längs kinder.

Som fredsaktivist fanns även en annan sorg, vetskapen om vad 
som nu kommer att ske i Sverige. Att militariseringens kalla våg 
kommer att skölja över oss och ifrågasättandet kommer att hårdna.

Kraft hämtar jag från våra förmödrar. År 1935 mobiliserade  
20 000 personer i Sverige mot krig i »Kvinnornas vapenlösa 
uppror« under ledning av Elin Wägner. Genom vägran att 
använda gasmask och söka skydd vid potentiella anfall ville de 
skapa ett fredligt uppvaknande bland männen och förhindra 
upprustningen som då pågick. Krigsjournalisten Barbro »Bang« 
Alving dömdes på 50-talet till fängelse för sin vägran att delta i 
civilförsvarsövningar. Även civilt deltagande innebar att gå med på 
krigsförberedelser och understödja det militära försvaret.

Nu tänker jag på om jag ska förbereda mig på att statens plikt 
ska kalla, vad skulle vägran att delta i den upprustning som nu sker 
kosta?

I detta nummer fokuserar vi på olika aspekter av Putins krig i 
Ukraina. Om konsekvenserna för ukrainska kvinnor, som varit 
en verklighet sedan 2014, kan ni läsa om på s.2. Vi får följa med 
in i barnens digitala värld, hur kriget tar sig in även där (s.6). Vi 
uppmanas också att reflektera över riskerna med onyanserade 
hjältebilder (s.9) och den snabba militarisering som nu pågår i 
Sverige (s.10).

»Jag måste tro, att jag kan knäcka våldet till sist genom att 
icke böja knä för det. Jag måste tro att mördandets period i 
mänsklighetens historia kan ta ett slut. Annars upplöser sig 
idéns kropp och idén försvinner oåtkomlig i det blå«

(Citat av Elin Wägner, Wistrand, 2006)
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Kriget har 
ett kvinnligt 
ansikte 
Den 24 februari attackerade Ryssland 
Ukraina genom en invasion och därmed 
förändrades det säkerhetspolitiska läget för 
Europa och världen. Sedan dess har konflik-
ten intensifierats och flera miljoner ukrain-
are har flytt både inom och utanför landets 
gränser. De flesta av dem är kvinnor och de 
barn som de ansvarar för.

Oron över kriget i Ukraina och säkerheten i världen är påtaglig. 
Stora försvars- och säkerhetspolitiska beslut drivs igenom i snabb 
takt som en reaktion till den akuta och kontinuerligt föränderliga 
situationen. Än så länge har det resulterat i att flera europeiska 
länder, som Tyskland, har tagit historiska beslut om vapenex-
port till ett land i krig, länder fortsätter att hålla gemensamma 
militärövningar och försvarsbudgetar höjs kraftigt. Så är även 
fallet i Sverige som dels har skickat pansarskott till Ukraina och 
dels beslutat att försvarsutgifterna så fort som möjligt ska öka till 2 
procent av BNP.

Rysslands krig i Ukraina visar tydligt att säkerheten för en 
stat inte alltid innebär säkerhet för människor, särskilt inte för 
kvinnor. I de politiska diskussionerna både i Sverige och interna-
tionellt har fokus hamnat på en traditionell förståelse av säkerhet, 
där staters säkerhet går före individers och militära medel ses som 
den bästa och mest effektiva lösningen. Att försvara en nation 
från ett yttre hot genom att satsa på militären främjar traditionella 
föreställningar om vad som utgör ett hot. Följden blir en milita-
risering av samhället där världen delas in i »vi« och »dem«, »vän« 
och »fiende«. 

text  i ines turuunen

foto  edoardo ceriano / unsplash

militarisering – en vurm för  
maskulina normer
Militariseringen sker bland annat när ett samhälle antar militaris-
tiska värderingar som tron på hierarki, lydnad och användning av 
våld som ett legitimt sätt för att hantera konflikter. Dessa värde-
ringar lutar sig mot patriarkala idéer om maskulinitet. Milita-
riseringen tar inte hänsyn till hur kvinnors säkerhet minskar och 
hur könsbaserat våld både i och utanför hemmet under en väpnad 
konflikt ökar. I stället förstärker den ofta traditionella könsroller. 
Kvinnor ses som passiva offer utan egen makt och männen som 
»aktiva« beskyddare. I nästa steg leder synen på vem som är aktör, 
och därmed också en relevant röst, till att kvinnor utesluts från 
viktiga samhällspositioner och förhandlingar om vapenvilor och 
fredsavtal.

Samtidigt ökar militär upprustning överlag spänningar och 
osäkerhet i världen. När ett land investerar mer i militären följer 
andra länder efter vilket leder till en ond spiral med mer upprust-
ning och mer osäkerhet. Spridningen av vapen leder till fler 
väpnade konflikter, ökat våld och osäkerhet. När vapen exporteras 
till konfliktområden är det svårt att kontrollera i vilka händer de 
egentligen hamnar i.

kriget i ukraina – en väpnad konflikt 
under många år
Situationen i Ukraina utvecklas i snabb takt. Samtidigt ska det 
inte glömmas bort att landet har varit i en väpnad konflikt under 
nästan ett decennium. Detta har haft stora konsekvenser för 
kvinnor. Ukraina antog en nationell handlingsplan (NAP) för 
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
för åren 2016–2020. Den hade flera fokusområden som skulle ta 
itu med det könsbaserade våldet och förstärka kvinnors position 
i samhället, bland annat genom att satsa på att öka kvinnors delt-
agande i fredsbevarande insatser, skydda kvinnor och flickor som 
drabbas av konflikt och förebygga väpnade konflikter och våld.
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Mila O´Sullivans (forskare i internationella relationer i Prag) 
kritiska studie av handlingsplanen visar att den fokuserar mycket 
på kvinnors deltagande i militären. Fler positioner har öppnats för 
kvinnor inom armén och sedan 2017 har kvinnor officiellt kunnat 
delta i strider. Detta har dock samtidigt betytt att större struk-
turella förändringar har uteblivit. Den feministiska diskussionen i 
landet har påverkats av den nationalistiska andan som har funnits 
i hela samhället och många feminister har uttryckt stöd för mili-
tariseringen. Aktivister som har försökt belysa problematiken har 
kritiserats för att vara pro-Ryssland vilket har gjort det svårare att 
utmana samhällsutvecklingen.

konsekvenser för ukrainska kvinnor
Samtidigt har landets ekonomi gått igenom stora utmaningar 
med nedskärningar i välfärden. Pengar från områden som hälsa 
och utbildning har flyttats över till det militära försvaret och 
landets ekonomi började likna en krigsekonomi. Sedan 2016 har 
försvarsbudgeten utgjort fem procent av landets BNP. År 2019 
var Ukraina i topp 40 av länder i världen med de högsta militära 
utgifterna och i topp 15 av länder med den största vapenexporten. 
Nedskärningarna inom välfärdssektorn har drabbat landets kvin-
nor hårt eftersom de ofta både är förmånstagare och arbetar inom 
sektorn.

Sedan annekteringen av Krim 2014 har landet delats i två delar 
och de två östliga regioner som i dag (mars 2022) kontrolleras 
av Ryssland kallas för Donbas. Landets uppdelning fick många 

att fly från regionen till andra delar av Ukraina eller utomlands. 
Den största delen internflyktingar är kvinnor och de barn som 
de ansvarar för. Det har gjort att de sociala kontakterna, famil-
jebanden och det tidigare livet är borta eller kraftigt förändrat. 
Ofta löper omlokaliserade kvinnor större risk att bli ekonomiskt 
beroende av männen eller utsättas för våld i hemmet. I många fall 
blir kvinnorna huvudförsörjare för familjen när männen stannar 
kvar i de östliga områdena, skickas till strid eller flyttar för ett 
jobb. På grund av den försämrade ekonomiska situationen i landet 
och färre jobb har detta resulterat i en ökning av prostitution för 
att överleva.

Vid gränsen som delar landet i två finns det flera gränskontroller. 
Att passera dessa innebär ofta en risk för kvinnor att utsätts för 
sexuellt våld eller trakasserier (Benigni, E: Women, Peace and 
Security in Ukraine – women’s hardship and power from the 
Maidan to the conflict, 2016). Samtidigt finns det få alternativ 
när de måste söka vård eller besöka familj. Många pensionärer, 
störst andel kvinnor, måste passera gränsen för att hämta ut sina 
pensioner. Dessa kvinnor försörjer ofta resten av familjen med 
sina pensioner och svårigheten att passera kontrollen får därför 

»Den största delen internflyktingar 
är kvinnor och de barn 
som de ansvarar för.«

foto  egor lyfar
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konsekvenser för många fler än bara den enskilda individen. Flera 
hundratusen kvinnor kunde inte använda sin rösträtt i lokalvalen 
år 2015 eftersom omlokaliserade personer inte lagligt haft rätt till 
det i Ukraina. Detta förändrades dock 2020. 

Könsbaserat våld fanns så klart redan innan 2014, dock har det 
ökat kraftigt sedan konfliktens start. I rapporten »Well-being and 
Safety of Women« av UNFPA (United Nations Population Fond, 
ett FN-organ med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa) från 
2018 uppskattades det att könsbaserat våld orsakade tre gånger 
fler dödsfall årligen jämfört med den pågående väpnade konflik-
ten. En av fem kvinnor mellan 15–49 hade upplevt våld. Samtidigt 
drabbade den väpnade konflikten hårt de tjänster som erbjuds 
kvinnor som utsätts för våld. Många av fallen rapporteras aldrig 
på grund av brister i myndigheternas arbete.

I dagsläget (mars 2022) uppskattas cirka 10 miljoner ukrain-
are vara på flykt från sina hem, antingen i eller utanför landet. 
Människorättighetsorganisationer har uttryckt oro över flyk-
tingars säkerhet. Tidigare erfarenheter av konflikter och krig 
visar att kvinnor och flickor på flykt har hög risk att utsättas för 
sexuellt våld och trafficking. Det har till exempel rapporterats att 
ukrainska kvinnor som flytt till Finland fått erbjudanden som 
misstänks kunna leda antingen till försök av sexuellt utnyttjande 
eller trafficking. Samtidigt gör den pågående offensiven i Ukraina 
livet extremt svårt för dem som stannar. Ungefär 80 000 födslar 
väntas äga rum i Ukraina de närmsta månaderna och tillgång till 
vård kan bli livsavgörande för både de som föder och de som föds.

Kriget i Ukraina visar hur komplext och omfattande kvin-
nors liv, säkerhet och rättigheter påverkas av väpnade konflikter. 
Politiska beslut som tas idag, särskilt i länder som inte befinner 
sig i ett pågående krig, måste ta hänsyn till kvinnors säkerhet och 
analysera konsekvenserna. Säkerhetspolitik som utgår från ett 
snävt militärt perspektiv blir en farlig förenkling av vad säkerhet 
är och för vem.  —

»Ungefär 80 000 födslar 
väntas äga rum i Ukraina de 

närmsta månaderna«

foto  dovile ramoskaite

Detta är ett exempel på ett narrativ vi sett kring kvinnor 
under kriget, kvinnor som mödrar. Vad vill skylten säga 
och vilka föreställningar om kön förmedlar den?
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När kriget kom 
till TikTok

NÄR NYHETEN KOM ATT RYSSLAND 

INVADERAT UKRAINA HÖLL 

STATSMINISTER MAGDALENA 

ANDERSSON EN PRESSTRÄFF OM DET 

RÅDANDE LÄGET. HON AVSLUTADE 

SITT TAL MED ATT VÄNDA SIG TILL 

DE BARN SOM TITTADE, OCH BAD 

DEM KOLLA BORT FRÅN ALLT DET 

OTÄCKA OM KRIGET SOM FINNS I 

MOBILEN. BILDER FRÅN KRIGET HADE 

REDAN SPRIDIT SIG SOM EN LÖPELD 

I BÅDE TRADITIONELLA OCH SOCIALA 

MEDIER, MEN BARNS EXPONERING 

FÖR DESSA UPPMÄRKSAMMADES 

AV BLAND ANDRA BRIS 

REDAN INNAN RYSSLAND TOG 

STEGET TILL EN INVASION.

Redan i januari gick barnrättsorganisa-
tionen BRIS ut med att barn ringt in med 
en rädsla för krig i Sverige. De hade sett 
falska klipp på TikTok om hur Ryssland 
planerade en invasion av Sverige, med 
bilder av hur ryska fartyg befann sig 
utanför Stockholm. Enligt vissa befann sig 
ryska trupper redan på svensk mark. De 
barn som ringt in var livrädda och trodde 
att bilderna var sanna. 

Susan T. Jackson forskar om mili-
tarism på sociala medier vid Stockholms 
universitet, och är medlem i IKFF:s 
internationella akademiska nätverk. Hon 
förklarar att bilderna som sprids på Tik-
Tok kan förstås som en del av en milita-

riseringsprocess av sociala medier. 
— Det handlar om att man för fram 

militära idéer till platser där de annars inte 
skulle fi nnas. Man ger människor tillgång 
till bilder och innehåll som man annars 
inte skulle utsättas för. När bilder på vapen 
och krig börjar cirkulera på TikTok blir 
plattformen militariserad, för bilderna 
fl yttas från det militära utrymmet till det 
civila, säger hon. 

Sociala medier som TikTok styrs till 
stor del av algoritmer som läser av en 
användares aktivitet för att tillhandahålla 
det användaren förväntas tycka om. Varje 
handling, eller icke-handling, blir avläst 
och påverkar genast det innehåll som 
presenteras på den personliga sidan. Det 
räcker med att man öppnat ett klipps 
kommentarer, eller kollat på ett klipp två 
gånger, för att algoritmerna ska presentera 
liknande innehåll. När ett barn kommen-
terar frågande på ett falskt inlägg om hur 
Ryssland redan börjat attackera Göteborg 
får de därmed genast upp liknande klipp. 
Om de fortsätter kommentera, gilla eller 
helt enkelt titta färdigt på dessa klipp är 
snart hela deras Tiktok fylld med klipp om 
hur kriget redan står på Sveriges tröskel.

Jackson förklarar att det som uppstår är 
en fi lterbubbla – att användarens inter-
aktioner på sociala medier skräddarsyr 
dennes fl öde till den nivå att omvärlden 
blir fi ltrerad. Detta sker genom autom-
atiska algoritmer som gör att fi ltret blir 

osynligt för användaren och skapar en tro 
på att det man möter är en rättvis skildring 
av omvärlden. Det är plötsligt inte bara 
några på TikTok som tror att det kommer 
bli krig i Sverige, det är en bild som delas i 
resten av samhället. 

m e n v a r f ö r s P e l a r  det roll? Proble-
met med fi lterbubblor är att de leder till 
normalisering. När man varje dag möts 
av bilder på pansarvagnar på Gotland och 
ryska fartyg i skärgården blir man van vid 
militära bilder.

— När man konstant ser en viss typ av 
innehåll och tror att alla andra också gör 
det blir det normaliserat. Den sensatio-
nella delen blir avtrubbad, och man rea-
gerar inte längre på det våld man ser. Det 
ses som acceptabelt, säger Jackson. 

Hon fortsätter att förklara att även om 
denna fi lterbubbla inte skulle leda till att 
en invasion av Sverige ses som berättigad, 
så blir tanken om en invasion normalise-
rad.  

— Även om barnen reagerar och ser 
det som hemskt, så blir själva idén av en 
rysk invasion normaliserad. Invasionen 
ses som oundviklig, och det blir svårt 
att ifrågasätta eller agera. Det skapas en 
känsla av att det inte fi nns något man kan 
göra för att förhindra en invasion – frågan 
blir inte om, utan när Ryssland kommer 
att invadera. 

Att en rysk invasion av Sverige ses 

text lovisa salomonsson

foto  mert kahveci
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som oundviklig skapar även en bild av 
svenska militärens närvaro i samhället 
som absolut nödvändig. Den svenska 
militären blir något onekligen positivt för 
Sveriges befolkning, för vem skulle annars 
rädda oss från de ryska fartyg som ligger 
och vakar i skärgården? Den historiska 
upprustning som presenterades i mars 
2022, med en utökad försvarsbudget 
till 2 procent av BNP, ses som självklar. 
Medlemskapet i en försvarsallians ses inte 
bara som positivt, utan nödvändigt. 

n Ä r d e t k o m m e r till barn och TikTok 
tror Jackson att det kommer vara svårt för 
föräldrarna att ta barnen ur krigets sfär. 
För vem vet hur länge kriget kommer att 
pågå? Det fi nns även en risk att bilder av 
krig och militärt hot sätter långsiktiga spår. 

Vi som har växt upp under 2000-talet 
har växt upp i ett relativt fredligt Europa, 
där hot mot Sverige talats om i form av 
terrorattacker och antibiotikaresistens. 
Där en rysk invasion skämtats om på 
skolgården när fl ygplan fl yger förbi. Men 

medan vuxna nu köper stormkök ringer 
de yngre förtvivlat till BRIS. Hur detta 
påverkar synen på världen och säker-
hetspolitiken i framtiden går bara att 
spekulera i, men det är svårt att tro att det 
inte sätter några spår. 

Många av oss känner nog ett behov av 
att skapa motstånd; att reagera på både 
desinformation och militarisering. Men 
Jackson förklarar att det är svårt att skapa 
motstånd online.

— Algoritmerna ser inte om du kri-
tiserar eller ifrågasätter ett inlägg. Allt 
de ser är att du reagerar, kommenterar 
eller delar. Genom att dela ett innehåll, 
förstärker du det. Det spelar alltså ingen 
roll om du delar något för att kritisera det, 

för algoritmerna ser dig bara som en siff ra. 
En siff ra som visar att det fi nns intresse, 
och därmed sprids inlägget vidare, säger 
hon.  

d e t f i n n s d o c k saker att göra. Att prata 
med barn om vad som sprids på sociala 
medier är viktigt, anser Jackson. Här måste 
även föräldrar ta sitt ansvar; för att kunna 
prata om innehållet på sociala medier 
måste man veta vad innehållet är. Ett 
annat potentiellt verktyg för förändring är 
att använda sig av pålitliga kanaler för att 
bemöta det som sprids online.

— Det är viktigt att ta sociala medier 
seriöst och att politiker och sakkunniga 
använder sig av etablerade kanaler som 
barn och ungdomar använder – som 
infl uencers. Vi måste även hjälpa föräldrar, 
lärare och infl uencers att förstå hur både 
krig och militarisering i sociala medier 
påverkar barnen, och hur de kan prata 
om det. Vi måste fråga oss: hur hjälper vi 
människor att hjälpa människor? —

fakta

VAD ÄR TIKTOK?

Tiktok är en social media-
plattform som går ut på att 
användare lägger ut korta klipp, 
max tre minuter. Användaren 
har en personlig sida där klipp 
som man förväntas tycka om 
samlas. Mer än 50% av barn i 
mellanstadiet och högstadiet 
i Sverige använder Tiktok 
dagligen. I lågstadiet ligger 
användandet på 18% dagligen.

»Genom att dela 
ett innehåll, 

förstärker du det.«
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save the date 

VI DELTAR!  AKTUELLA DATUM ATT HA KOLL PÅ

fn:s klimatmöte stockholm +50
Inför toppmötet arrangeras den 31 maj 
– 1 juni Folkets Forum på ABF-huset i 
Stockholm dit allmänheten är välkomna. 
Den 1 juni planeras en stor manifestation.

ickevåldsforum i umeå

Den 14-16 oktober anordnas årets 
Ickevåldsforum i Umeå. Vi arbetar 
tillsammans för en fredlig, demilitariserad, 
rättvis, jämställd och hållbar värld genom 
ickevåld i en gemensam resa med stopp 
på olika hållplatser; Världen, Sverige 

och Sápmi. Det övergripande syftet 
med Ickevåld 2022 är bygga fördjupad 
samverkan och skapa allianser för en 
annan värld. Konferensens röda tråd är 
ickevåld, mobilisering och organisering. 
Vill du engagera dig inför Ickevåld 
2022? Kontakta marie.sjoberg@ikff.se

m r-d a g a r n a i  ö r e b r o 
Den 17-18 november arrangeras 
MR-dagarna, Nordens största forum för 
mänskliga rättigheter, i Örebro. Mer infor-
mation hittar du på mrdagarna.nu 

B O K T I P S :B O K T I P S :   FÖRNUFT, 
KÄNSLA OCH KÄRNVAPEN

I boken Förnuft, känsla och kärnvapen 
– Svensk nedrustningspolitik ur ett 
feministiskt perspektiv, undersöker 
Emma Rosengren, doktor i 
internationella relationer vid Stockholms 
universitet, hur kärnvapennedrustning 
växte fram som en central del av svensk 
utrikespolitik jämte kärnvapendebatten 
på 1950- och 1960-talen.

Genom en historisk analys av 
dessa processer vill boken lära oss 
något om den pågående debatten om 
kärnvapennedrustning i Sverige. Hur 
kunde engagemang för nedrustning 
av kärnvapen ta form i en nationell 
kontext där motståndare mot 
kärnvapen beskrevs som naiva, 
känslobaserade och farliga? Hur 
bidrar ett genusperspektiv till att 
förstå framväxten av den svenska 
nedrustningspolitiken under 1950- och 
60-talet, och vad kan en historisk 
analys av dessa processer lära 
oss om den svenska debatten om 
kärnvapennedrustning idag?

Boken är en omarbetning av Emma 
Rosengrens avhandling Gendering 
Nuclear Disarmament från 2020, 
genomförd på uppdrag av Svenska 
Läkare mot Kärnvapen.

 
Vill du köpa boken? Skicka ett mail 
till info@slmk.org med ditt namn och 
adress så skickar de boken till dig.  
Pris: 152 kr inkl. porto.

kriget i ukraina

VAD KAN DU GÖRA?

Värva en medlem

Just nu tänker många på krig 
och fred. Varje medlem stärker 
vår röst. Om alla värvar en 
medlem växer vi som förbund 
till dubbla storleken. Fånga upp 
engagemanget omkring dig!

Visa solidaritet på gator och torg

Visa solidaritet med folket i 
Ukraina men även i Ryssland där 
fredsdemonstranter riskerar att 
utsättas för våld och fängelse. 
Använd din röst och visa solidaritet 
med dem som just nu inte kan 
demonstrera. Samla en grupp 
vänner på ditt lokala torg. Gör 
skyltar eller banderoller med 
fredsbudskap, ta kort och dela 
i sociala medier under #Ukraine 
#nedmedvapnen #feministpeace

Gör en fredsskylt och sätt  
upp i ditt fönster

Gör en fredsskylt eller måla 
en fredstavla och sätt upp den 
utåtvänd i fönstret som ett sätt 
att stå upp för freden och visa 
solidaritet. Ta ett kort och dela 

på sociala medier under #Ukraine 
#nedmedvapnen #feministpeace

Bjud in till samtal

Många är oroliga och känner 
sig maktlösa. Bjud in vänner, 
grannar eller familj till en fika 
för att prata om situationen. 
Samtal gör oss mindre ensamma 
med svåra tankar. Det är viktigt 
även om vi inte kommer fram 
till någon lösning. Prata fritt, 
utifrån någon nyhet eller IKFF:s 
texter som finns på hemsidan.

Läs Grejen med militarisering

I vår publikation Grejen med 
militarisering (2019) lär du dig mer 
om militarismens mekanismer, hur 
vi i fredstid bygger för krig och hur 
detta hänger ihop med idéer om 
manlighet. Att läsa, reflektera och 
diskutera kan bidra till att hitta sätt 
att förhålla sig till det som pågår i 
världen, media och politiken och 
är ett sätt att göra motstånd. Du 
hittar den på vår hemsida under 
Lär dig mer/Publikationer.

IKFF på en fredsmanifestation i 
Stockholm den 20 februari 2022.
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Den gode och 
den onde

Martin Uggla
Ordförande i Östgruppen som arbetar 
med att främja mänskliga rättigheter 
i Östeuropa. De samarbetar med 
organisationer i Ryssland, Ukraina 
och Belarus. De har varit aktiva i 
debatten kring kriget i Ukraina och står 
bakom många av de demonstrationer 
som organiserats sen kriget bröt ut. 

Vad tänkte du när du vaknade på 
morgonen den 24 februari? Blev du 
förvånad?

Ja, även om spänningen runt Ukraina 
hade ökat under en tid hade jag inte trott 
att Ryssland skulle inleda en fullskalig 
invasion av Ukraina. Samtidigt insåg vi i 
Östgruppen att vi måste reagera snabbt 
på skeendet och det kändes viktigt 
och bra att redan samma dag kunna 
arrangera en stor manifestation mot 
kriget och i solidaritet med Ukraina.

Hur har kriget påverkat ert arbete med 
Ryssland och Ukraina?

Det har inneburit en stor satsning på 
olika aktiviteter till stöd för Ukraina, 
och vi har också hjälpt andra att 
kanalisera sitt engagemang. Men 
vi har även arbetat mycket med att 
förmedla kunskap om och kontakter 
från Ryssland och Ukraina till svenska 
aktörer, allt från massmedier till politiker 
och civilsamhällesorganisationer.

Vad kan vi i Sverige göra för att stå upp 
för Ukraina? 

Alla kan göra något! Vi kan visa stöd 
till Ukraina och folket där genom 
solidaritetshandlingar av olika slag. På 
politisk nivå kan man föra en tydlig och 
kraftfull sanktionspolitik gentemot den 
ryska regimen. Samtidigt bör man göra 
allt för att stötta de ryska demokratiska 
krafter som verkar mot kriget, det 
är de som kan skapa en nödvändig 
förändring av Ryssland inifrån.

HALLÅ DÄR...

Krig och väpnade konflikter kräver 
soldater. För att rekrytera soldater behövs 
antingen tvång eller ett narrativ som gör 
att människor frivilligt deltar i strid, men 
med ett söndrat psyke eller gravplats som 
insats. Narrativet i Ryssland har byggts 
upp av Putin en längre tid, där han givit 
sig själv rollen som hjälte och räddaren 
som ska »befria« Ukraina. Ukraina har 
fallit offer för denna världsbild. Samtidigt 
finns likheter mellan narrativen som växt 
fram kring Ukraina. De är tydligt byggt på 
ett patriarkalt ideal om den starka man-
nen, den stora hjälten som räddar sitt land, 
sina kvinnor och barn från att hamna i 
monstrets klor.

Bilderna som skapas kring Putin och 
Zelenskyj är som olika sidor av samma 
mynt. På ena sidan har vi Putin, den stora 
auktoritära diktatorn. På andra sidan har 
vi den bild av Zelenskyj som vuxit fram 
sedan kriget bröt ut. Bilden av fadern och 
hjälten som tvingas offra sig själv för sin 
familj och för sitt land. Ditt lag i striden 
väljs för dig. Putin skickar unga män in i 
döden som inte valt det själva, som inte 
från början ens visste att de skulle korsa 
gränsen in i ett krig. I Ukraina finns en 
stor kampvilja men också ett könat tvång. 
Män mellan 18-60 får inte lämna landet, 
de ska skydda sitt land, även med vapen i 
hand, oavsett utbildning. 

Krig handlar om bilder, om narrativ och 
skapandet av hjältar. De män som då inte 
passar in i narrativet, som inte vill kriga 
och hellre flyr, vilket öde väntar dem 
socialt och säkerhetsmässigt? 

Att president Zelenskyj går längst fram 
i ledet och offrar sig själv för sitt land är 
för många beundransvärt, men det blir 
farligt när det kopplas till att han är en 
»riktig man«. När fokus hamnar på den 
ensamme hjälten. Bilden är oftast inte 
helt sann och det kan minska utrymmet 
för nyanserade diskussioner om krig, 
om mäns roll i samhället, om våld. Det 
osynliggör problem som fanns innan och 
som kommer finnas efter. Vi måste stanna 
upp och fråga oss varför krigsmarschen till 
döden är ett måste om man ska accepteras 
i sin manlighet.

Att Putin tvingar ryska män att mörda 
sina grannar har uppmärksammats och 
kritiserats flitigt. Att konsekvensen blir att 
ukrainska män nu tvingas göra det samma 
bör också erkännas. Vilka konsekvenser 
för samhället får det på längre sikt? Psy-
kisk ohälsa, mer våld och trasiga familjer.

Vi måste våga utmana och ifrågasätta 
alla delar av krig. Att belysa problematik 
kring den bild som målas upp av Zelenskyj 
innebär inte att stå upp för Putin, att de 
kan likställas som personer eller ledare. 
Men när krigets narrativ leder till köns-
roller som innebär att manlighet likställs 
med självuppoffring, vapen och död måste 
vi också våga stanna upp och ifrågasätta. 
Annars riskerar samhället att falla tillbaka 
i skadliga könsroller och än mer milita-
risering. Narrativ som främjar fred måste 
få ta plats. —

text sara raziullah

»Vi måste våga utmana 
och ifrågasätta alla 

delar av krig.«
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Den 27 mars 2022 gör det fördjupande 
nyhetsprogrammet Agenda i SVT en 
specialsändning om vad de kallar säker-
hetspolitik till vilken de bjudit in partile-
dare, försvarspolitiska talespersoner och 
försvarsminister Peter Hultqvist. På plats 
finns även experter som ska berätta om 
den svenska försvarsförmågan historiskt 
och idag, sannolikheten för ett krig mot 
Sverige, hur sårbar vår infrastruktur är och 
vilka, om några, försvarsgarantier Sverige 
har från andra länder.

Utgångspunkten för kvällen är »Hur 
det militära försvaret ska bli starkare och 
hur det civila försvaret ska få samhället att 
fungera i kriser?«. Premissen är redan satt, 
frågan är hur inte om försvaret ska stärkas 
och säkerhet är lika med militärt försvar.

militariseringen av sverige
Sedan 2014 har Sverige slutit 20 bilaterala 
och multilaterala avtal med andra länder. 
Hösten 2021 presenterades en historiskt 
stor satsning på försvaret och bara två 
veckor efter Putins invasion av Ukraina 
var alla riksdagspartier överens om att 
Sveriges försvarsutgifter ska uppgå till 
2 procent av BNP och att fler ska göra 
värnplikt. Det handlar om att gå från cirka 

70 miljarder per år till cirka 110 miljarder 
per år till försvaret. Det finns alltså inget 
parti i riksdagen som just nu representerar 
en annan röst, där militarisering och dessa 
politiska prioriteringar ifrågasätts. Det 
finns ännu inget datum för när satsningen 
ska vara genomförd eller beslut om hur det 
ska finansieras. 

Finansieringen är en fråga som 
inte ska förminskas. Politik handlar 
om prioriteringar och någonstans ska 
pengarna tas ifrån. Det lyftes även i 
Agenda. Medan Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet öppnar upp för 
beredskapsskatt eller värnskatt menar 
Moderaterna och Liberalerna att en 
skattehöjning inte är ett alternativ, 
istället ska statens resurser prioriteras 
om. »Försvar och rättsväsende är statens 
absoluta kärnuppgifter, det kommer 
före allting annat«, konstaterade 
moderatledaren Ulf Kristersson.

Sverige har just »kommit ur« en två år 
lång pandemi som på många sätt blottat 
vårt samhälles svaga punkter, inte minst 
när det kommer till vård och omsorg. Vi 
har hört vittnesmål från personal om en 
fruktansvärd verklighet att arbeta i när 
de, inte minst i början, hjälplösa såg på 
när människor dog utan värdighet eller 

närvaro av anhöriga, med ovisshet om sin 
egen säkerhet då utrustningen inte räckte 
till.

Tidningen Vårdfokus rapporterade 
i mars 2021 om posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) bland vårdpersonal. 
Preliminära resultat från en studie på 
Karolinska institutet visade att det är tre 
gånger mer sannolikt att personal som 
direkt arbetat med covidpatienter har 
symtom av PTSD än övrig personal. En 
stor majoritet av de som ingår i studien är 
kvinnor som antingen är sjuksköterskor 
eller undersköterskor. Länge har 
barnmorskor höjt sina röster med krav på 
bättre arbetsvillkor och mer personal både 
för arbetsmiljön och för säkerheten för de 
som föder och de barn som föds. 

I sin rapport »Förebygga är enda 
medicinen« (2022) om vårdkapacitet har 
Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram 
ett scenario där ett enda kärnvapen med 
en sprängstyrka på 100 kiloton träffar 
Stockholm. Omkring 90 000 människor 
kan dö och 250 000 skadas. Tre av Region 
Stockholms sju akutsjukhus skulle helt 
eller delvis förstöras och många av 
Stockholms cirka 3 700 vårdplatser, varav 
runt 100 intensivvårdsplatser, skulle bli 
obrukbara. Under coronapandemin har 

Ingen plats för fred 
i svensk politik
text  elin liss

RYSSLANDS INVASION AV UKRAINA HAR LETT TILL 

EN SNABB MILITARISERING AV SVENSK POLITIK. 

ALLA ÄR ÖVERENS OCH UTRYMMET FÖR REFLEKTION, 

IFRÅGASÄTTANDE OCH TANKAR OM FRED HAR 

MINSKAT MARKANT. VILKA KONSEKVENSER FÅR DET?
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Pressträff den 25 februari 2022, dagen efter Rysslands invasion av Ukraina. 
Försvarsminister Peter Hultqvist, statsminister Magdalena Andersson och 
Överbefälhavare Micael Bydén. foto magnus liljegren

det i hela Sverige som mest vårdats 558 
covidpatienter på intensiven samtidigt. 
Varje överlevande läkare skulle ha ansvar 
för 28 patienter samtidigt.

vad är säkerhet?
Det finns i dagsläget inget direkt hot om 
ett militärt angrepp mot Sverige. Frågan 
blir därför vilka de facto behov som finns 
för att öka människors säkerhet, militär 
upprustning eller välfärd? Efter pandemin 
har vi inte sett presskonferenser om att si 
och så många procent av Sveriges BNP ska 
läggas på vård och omsorg, så många ska 
utbildas och anställas på sjukhus, äldrebo-
enden och förlossning. Det tog två veckor 
för åtta riksdagspartier att komma överens 
om en ofattbar höjning av försvarsansla-
gen till 2% av landets BNP. Frågan om var 
pengarna ska tas ifrån kvarstår.

En fråga som helt saknades i SVT:s 
Agenda är vilka konsekvenser denna 
militära upprustning får för Sveriges 
möjligheter att nå klimatmålen. Militär 
verksamhet är en av de mest miljöskadliga 
och utsläppstunga verksamheterna som 
finns. I dagsläget är Försvarsmakten 
undantagen krav på redovisning av sina 
klimatavtryck vilket innebär att vi inte 
vet exakt hur mycket vi släpper ut, bara 
att det är över nivån för att klara av 1,5 
gradersmålet i temperaturökning för att 
undvika en fullskalig klimatkatastrof. Vi 
har redan börjat se konsekvenserna av 
den. Partierna i riksdagen har haft många 
år på sig för att komma överens om att 
göra allt i deras makt för att stoppa detta.

»Opportunism är vad som sker i 
krigstid i den nationella säkerhetens 
namn«. Detta sa Cynthia Enloe som 
i decennier forskat om militarism och 
dess konsekvenser, under ett digitalt 
seminarium vid Göteborgs universitet, 
knappt två veckor efter Putins invasion 

av Ukraina. I tider av kaos är det lättare 
att driva igenom snabba, känslomässigt 
styrda och ogenomtänkta beslut som också 
kan kosta mycket pengar, särskilt när det 
handlar om det nationella försvaret. Enloe 
uppmanar oss att vara uppmärksamma. 
NU är tiden det passas på att driva 
igenom försvagningar av de regelverk som 
exempelvis syftar till att skydda miljön och 
minska klimatpåverkan, men som står i 
vägen för militär verksamhet. Det är svårt 
att stå emot när det hänvisas till rikets 
säkerhet.

ingen plats för  
olika åsikter 
I militariseringens kölvatten minskar 
utrymmet för kritik och därmed även 
det demokratiska utrymmet. Vi såg det i 
Sverige redan innan invasionen. Det fanns 
en ökad krigshets i media bland debat-
törer och ledarskribenter, mer hårda och 
kategoriska. I krig finns inget utrymme för 
nyanser. 

När fredsrörelsen lyfter kritik, pratar 
om vapenhandel eller förespråkar 
diplomati och nedrustning blir vi 
förminskade, förlöjligade och anklagade 
för att gå främmande makts ärenden. 
Detta är en metod för att underminera 

civilsamhället, till och med att utmåla oss 
som ett hot. Det pågår nu, i Sverige 2022. 
Det gör det även svårare för politiker 
att vilja något annat. Att inte hoppa på 
militariseringståget, skicka vapen till 
ett krig, posera med militärhjälmar i 
stridsfordon och vackla i sin position om 
att stå utanför kärnvapenalliansen Nato.

civilsamhället, ett hot  
mot despoter
Kriget kommer inte, det skapas. Freden 
kommer inte heller, den skapas också. Det 
svenska stödet till det ryska civilsamhället 
har halverats sedan mitten av 00-talet, 
alltså under samma period som Putin har 
ökat sin makt och styrt Ryssland i en allt 
mer auktoritär riktning som nu utmynnat i 
en invasion av Ukraina. Det verkliga hotet 
mot Putins makt är det ryska civilsamhäl-
let, annars skulle han inte lägga så mycket 
kraft på att förtrycka det. Putin fängslar 
oliktänkande och media kontrolleras för 
att regimens brott inte ska komma ut till 
det egna folket som då riskerar att vända 
sig emot honom. Människor som visar 
motstånd är farliga för makten. —

«I tider av kaos är 
det lättare att driva 

igenom snabba, 
känslomässigt styrda och 

ogenomtänkta beslut»
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Hur länge har  
du engagerat dig  
i IKFF?

Jag är under 
våren praktikant 
på IKFF:s kansli. 
Just nu är jag 
med och driver ett 
intervjuprojekt där 

vi lyfter kopplingen mellan militär 
verksamhet, miljöförstöring och 
klimatförändringar. För att lyfta kvinnors 
engagemang i dessa frågor har jag varit 
med och intervjuat IKFF-medlemmar och 
aktivister i Sverige och andra länder, 
som kommer resultera i en tryckt 
broschyr i slutet av våren. Jag är även 
med och planerar inför vårt deltagande 
vid FN:s klimatmöte Stockholm +50, där 
jag hjälper till att styra upp spännande 
besök från våra systersektioner.

När fick du först höras talas om IKFF?

IKFF har dykt upp lite här och var för 
mig under min studietid, bland annat 
från personer som jag stött på i olika 
kurser som varit aktiva eller gjort 
praktik. 

Varför måste IKFF finnas just nu? 

Sverige har länge varit en röst för 
fred men det är tydligt att Sveriges 
prioriteringar på senare tid har skiftat. 
Inte nog med att man rustar upp 
sin egen militär har man nu plötsligt 
bestämt att vapenexport till krig är 
försvarbart, trots att man har noll 
kontroll över var vapnen till slut kan 
hamna. Det finns heller inget tydligt 
alternativ för oss som sätter oss emot 
upprustningen och vapenexporten, 
eftersom alla partier i riksdagen stöttar 
regeringens beslut. Därför är det viktigt 
att det finns en organisation som ser 
säkerhet som mer än det militära, och 
som står upp för freden. IKFF visar att 
det finns alternativ, och att alla inte 
stöttar hur politikerna agerar i affekt. 
Vi är en tydlig röst mot den offentliga 
debattens krigshets, samtidigt som vi 
är en samlingsplats för alla oss som 
känner ett behov av att agera och stå 
upp mot Putins krig. Kriget i Ukraina 
har också tydligt visat på hur starka 
könsroller blir i krig, där kvinnorna nu 
får ett absolut ansvar för barnen medan 
män tvingas kriga. Dessa könsroller får 
aldrig ses som naturliga, och även där 
är IKFF viktig i att problematisera och 
belysa.

TRE SNABBA MED EN IKFF-MEDLEM 

Lovisa Salomonsson
UPPSALA
Kriget i Ukraina fortsätter och fyller 
mångas sinnen och mångas tankar samt 
förhoppningar om att kriget tar slut. Vi 
tänker på freden! Kretsen fortsätter att 
agera för att få stoppa kriget och att 
Sverige skriver under FN:s konvention 
om kärnvapenförbud. Detta bland 
annat med Kvinnor för Fred på tisdagar 
utanför stadsbiblioteket, Uppsala. 
Viktigare än någonsin!

Projektet Solidaritet om Covid, en del 
av ett internationellt WILPF-program, 
avslutas i april med en dokumentation 
och förslag om framtida agerande efter 
ett avslutande digitalt seminarium den 
31 mars med ett samtal med olika 
aktörer om erfarenheter från pandemin. 
För information om projektet kontakta 
uppsala@ikff.se

En skrift – en väckarklocka om fred och 
klimat – lanseras före årsmötet den 
22 april 2022. Den är ett resultat från 
projektet Militarisering, miljö och klimat 
– en feministisk angelägenhet.

På årsmötet den 22 april i Uppsala 
välkomnar vi nya medlemmar att aktivt 
engagera sig i vårt viktiga fredsarbete 
och efterlyser nya att delta i ledningen 
av kretsen. Vi laddar då upp för att fira 
kretsens 100-årsjubileum i höst.

VÄXJÖ
IKFF Växjökretsen genomförde en 
tyst manifestation mot kriget i Ukraina 
vid Speakers corner i Växjö på 
Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Årets Elin Wägnervecka pågår den 
13-22 maj. Växjökretsen deltar med 
en lunchföreläsning med IKFF:s 
generalsekreterare Malin Nilsson den 
18 maj. Samma kväll deltar Malin i ett 
fredssamtal med Birger Schlaug och 
Thage G Petersson på Utvandrarnas 
hus i samarbete mellan Växjökretsen 
och Kulturparken Småland. Ta del av 
programmet för hela veckan på  
www.lillabjorka.se.

Årets vårutflykt går till Kalmar slott 
och utställningen om Ester Blenda 
Nordström.

Vill du veta mer om Växjökretsens 
arbete, ring Annika Karlsson 
Ströberg 070-5227256 eller maila 
annika.k.stroberg@telia.com.

SAMRÅDSMÖTE 2022 
IKFF:s förbundsstyrelse vill 
bjuda in våra medlemmar till vårt 
Samrådsmöte den 7-8 maj 
i Stockholm. Temat för mötet 
är Bygga rörelse. Vi kommer 
bland annat arbeta med 
kapacitetsstärkande och samverkan 
inom organisationen. Information 
om program kommer på hemsidan.

HÅLLTIDER 7 maj kl.9.30-16.00. 
Registreringen öppnar kl. 8.00. 
På kvällen är du välkommen att 
delta i en gemensam middag. 
8 maj kl. 9.00-12.00.

PLATS Solidaritetshuset i Stockholm

ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFT
Anmäl dig via länk på hemsidan. 
Vi kommer löpande att skicka ut 
bekräftelse med mer information. För 
att bekräfta ditt deltagande betalar du 

en deltagaravgift á 250 kr. Information 
om hur betalningen går till sker via 
mejl. Anmälan stänger den 29 april. 

Länk till anmälan: www.ikff.se/ikff/
organisationsstruktur/samradsmote 
 
KOST OCH LOGI Boendet står du för 
själv och har ansvar för att ordna. 
All mat under helgen kommer 
täckas av deltagaravgiften. Om du 
behöver hjälp med boendet fyller 
du i det i anmälan och då behöver 
du anmäla dig senast den 22 april. 

RESA Resa bokar du själv och 
vi erbjuder en ersättning upp till 
1000kr för långväga resenärer 
vid uppvisande av kvitto.

Vi ser mycket fram emot att få 
träffa er! Vänliga hälsningar, 
Förbundsstyrelsen
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tema  patriarkatet och kriget: t ills döden skiljer dem Åt.

Du står upp för fred, 
frihet och feminism

Genom ditt medlemskap är du en del av ett nätverk som sträcker 
sig över hela världen.

du Behövs:

>  Röster för fred trängs undan i tider av ökad militarisering. Vår 
röst är viktigare nu än någonsin.

>  Vi arbetar för att Sverige ska lyssna på kvinnors kunskap och 
erfarenheter från Afghanistan och Ukraina för att hitta lösningar 
på konfl ikterna och stärka kvinnors rättigheter. Vi skapar möten 
mellan aktivister och dem med makt.

>   Hotet från kärnvapen ökar. Vi fortsätter det ihärdiga arbetet 
med att få Sverige att signera och ratifi cera FN:s kärnvapenkon-
vention. Tillsammans kan vi ändra utvecklingen.

Medlemsavgift en är 25 kr/månad (300 kr/år). 

är du inte medlem? Bli medlem enkelt genom att 
Swisha 300 kr till: 900 77 74 eller sätt in 300 kr på vårt bankgiro: 
900-7774. OBS: märk betalningen med »medlemskap» och ditt 
namn. Eller gå in på vår hemsida www.ikff .se där du kan fylla 
i ett formulär, där kan du även betala via autogiro. 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 
MEDLEMSAVGIFTEN



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. 

Patriarkatet 
och kriget: 
Tills döden 

skiljer dem åt
»Kriget i Ukraina visar hur komplext och 

omfattande kvinnors liv, säkerhet och 
rättigheter påverkas av väpnade konflikter. 

Politiska beslut som tas idag måste ta 
hänsyn till kvinnors säkerhet och analysera 
konsekvenserna. Säkerhetspolitik som utgår 
från ett snävt militärt perspektiv blir en farlig 

förenkling av vad säkerhet är och för vem.«  


