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Visdommen
En gång skall visdomen segra
över vanvettets våldsamma krig.
En gång skall hatet och hämnden
tystna och tala ej mer.
Alla bejubla nu freden
visdomen bor i var själ
Inga Åbom
Höör/Hörby

Kära fredsvänner
Vårsolen har börjat lysa - om än sparsamt – efter en lång och ovanligt grå
vinter. Och solen behövs om vi skall orka med allt som händer i vår värld
både i när och fjärran – jag tänker då inte enbart på höga bonus i redan penningstinna fickor som mer och mer uppenbarar orsaken till det som kan kallas
det globala ekonomiska förfallet.
Det mest oroande står det dock inte så mycket om i våra medier, nämligen den
ökning och utveckling av kärnvapen som pågår och, som det tycks, accepteras
av alla. Inte heller skänker man en tanke åt att den planerade utbyggnaden
av kärnkraftsverken i grunden gynnar kärnvapentillverkningen – båda kräver
ju uranbrytning, även på svensk mark, och ingen har löst problemen med
avfallet.
När Nato i år ”firar” 60-års jubileum och kallas Europas ”räddare i nöden”
pågår samtidigt i Sverige en sällan skådad smyganslutning till Nato - osynlig
för många. Osynligheten gäller dock inte allt - övningarna i norra Sverige
visas oblygt upp inför öppen ridå – som om det gällde en fredlig visit över
en kopp kaffe.
Det är ändå glädjande att protesterna mot Nato börjar höras allt mer på många
håll. ”NATO ut ur Sverige” har bildats i Norrland och planerar nu aktioner
mot de stora NATO-övningar som skall genomföras mellan den 8-16 juni.
Dessutom håller ett stort europeiskt nätverk på att bildas under namnet
“NO to NATO”- som anordnar olika aktioner vid NATOs 60 års jubileum i
Strasbourg-Keihl i april. I Sverige är också bildandet av Kommissionen mot
smygnatoriseringen i full gång.
Det öppna våldet är ett annat problem som sprider sig sig, i nära miljöer och
stora sammanhang, inte minst i vårt land - det börjar nästan accepteras som
en samhällsförändring.

Tidningen
Kvinnor för Fred
Utkommer med 4 nummer/per år
Ansvarig utgivare:SAMLA,
KFFs styrgrupp
Redaktör: Bibbi Steinertz,
Varje författare ansvarar själv
för sin artikel. För icke beställt
material ansvaras ej.
Omslagsbild:
Foto:okänd
Text: citat ur Wilhelm Mobergs
bok Rid i natt
Teckningar: Helga Henschen
Tryck: Norra Skånes Offset

Detta uppmärksammades på många håll, Internationella kvinnodagen,
8 mars. I Stockholm som vanligt på Sergels torg tillsammans med andra
kvinnoorganisationer -många med rötter i andra kulturer - modiga kvinnor
vars riskfyllda och idoga arbete mot våld, i alla former, är värd all respekt
och beundran. KFF deltar i deras kamp i alla sammanhang vilket har knutit
starka band mellan våra föreningar. I Laholm firade man kvinnodagen genom
protester mot Nato – en mörk utveckling de ville belysa.
Ett av årets KFF-projekt är fortsättningen av ”Budkaveln” som kommer att
fortsätta sprida sitt viktiga budskap runt om i landet och oftats möter positiva
gensvar vart den än stannar upp. Det är tack vare Inger Holmunds initiativ och
fantastiska arbete som på detta sätt väcker liv i kärnvapenfrågan. Och det
är hög tid eftersom mängden av kärnvapen ökar utan att det överhuvudtaget
nämns. I medierna ignorerar man konsekvent detta faktum.
Budkaveln är ett verktyg, skriver Inger, som varje vecka skickar en bunt
namnlistor till regeringen med krav på en konkret handlingsplan inför 2010
års FN-förhandlingar om NPT-avtalet.
Det andra KFF-projektet är kvinnoprojektet i Irakiska/Kurdistan där Maria
Hagberg och Awaz Daleni planerar för en ny resa och en fortsättning på de
kurser KFF genomförde sommaren 2007 med myket gott resultat.
Forum Syd har beviljat medel och
vi fortsätter att samla i medel till
egenavgiften – delvis genom
försäljning av de fina vykorten.

Vårliga Fredshälsningar!
Bibbi Steinertz
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Budkaveln går!
- för en kärnvapenfri värld!
Verktyg nr.3 Blixrapporten
Initierad av Anna Lindh visar rapporten i klara punkter
hur katastrofer skapade av massförstörelsevapen kan
undvikas. Blixrapporten och Sveriges Läkare mot kärnvapens hemsida är Budkavlegruppernas kunskapskällor:
www.simk.org/larom
Verktyg nr 4 Krafter på högsta nivå
Vi har glädjande nog starka positiva krafter med oss, t ex
har Barak Obama och Ban Ki-Moon i klara och skarpa
ordalag uttalat sig mot kärnvapen, liksom ”Mayors for
Peace” som är ett nätverk av borgmästare från städer och
kommuner över hela världen, ledda av Hiroshimas borgmästare Akiba.

Inger Holmlund
Initiativtagare till
”Budkaveln”

Foto: Alexander Siver
HT

Genom mitt arbete med BUDKAVLEN har jag varje dag mött engagerade människor och haft många
samtal om frågor som är bland de viktigaste för
Kvinnor för Fred.

Inger Holmlund Jättendal

Frågor till regeringen

• Ja, till en kärnvapenfri värld
• Nej, till vapenexport
• Nej till våld och förtryck

1.Kommer regeringen att agera för en kärnvapennedrustning under icke-spridningskonferensen 2010?
2.Agerar regeringen för kärnvapennedrustning i EU?

Och några av mina egna:
• Vi kan förhindra ett kärnvapenkrig
• Vi kan skapa en värld utan vapen
• Kvinnor kan samarbeta för ett jämställt
samhälle

3.Tar regeringen avstånd från Natos kärnvapenstrategi?
4.Är Sverige berett att försvaras av andra EU-stater eller
Nato med kärnvapen?

- Bildandet av aktionsgrupper i varje kommun visade sig vara viktigare än jag hade trott. Samarbetet
mellan de olika folkrörelserna, politiska partier,
kyrkliga samfund, fackliga organisationer och bildningsförbund har skapat en kunnig och medveten
folkopinion, vilken kan ta bort det största hotet mot
mänskligheten.

5.Varför har Sverige i FN:s Generalförsamling röstat mot
förslaget att utarbeta en kärnvapenkonvention (Nuclear
Weapons Convention) för en snabbare avveckling av alla
kärnvapen?

BUDKAVLEN är ett verktyg:

Varför stödjer Sverige USA:s kunskapsöverföring
av kärnvapenteknologi till Indien som inte undertecknat NPT-avtalet?

Verktyg nr.2 Tillämpning
Nästan alla FN-länder skrev under år 2000 under Ickespridningsavtalet, men trots detta har avtalet inte tillämpats. Uppföljningsförhandlingarna är 2005 misslyckades
totalt. Även Sverige bidrog till misslyckandet, genom att
gå med i USA:s protester. Då dagens kärnvapenarsenal
har en sprängstyrka på 100 000 gånger den av en Hiroshimabomb, får inte konferens år 2010 misslyckas. Då
kanske mänskligheten inte finns kvar år 2015 då nästa
omgång förhandlingar ska ske.

Ingela Mårtensson talar på vid Budkaveln besök
i Luleå.

Verktyg nr.1 En medveten folkopinion
Din namntecknig på Budkavlens namninsamling blir ditt
eget verktyg. I två års tid får regeringen varje vecka en
bunt namnlistor där Sveriges folk kräver av regeringen
att utarbeta en konkret handlingsplan inför 2010 års FNförhandlingar om Icke-spridningsavtalets 13 punkter
(NTP-avtalet). Politiker är känsliga för folkopinionen.
Handlingsplanen ska kunna påverka även andra EU-regeringar att följa efter. Sverige har kunskap och stort förtroende internationellt inom nedrustningsförhandlingar
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Budkaveln i Gävle!

Turordningslista för BUDKAVLENs
Manifestationer,
Lördagar 5 i 12 2009
18 april
25 april
2 maj
9 maj
16 maj
23 maj
30 maj
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 augusti
8 augusti
15 augusti
22 augusti
29 augusti
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december

En budkavle går genom Sveriges kommuner med budskapet till Sveriges regering att i nästa års förhandlingar
om ett ickespridningsavtal förhindra ett kärnvapenkrig .
Den 14 mars kom budkavlen till Gävle där en manifestation hölls och namn samlades in med krav på att den
svenska regeringen skall arbeta fram en handlingsplan
inför FN-mötet 2010 om ickespridningsavtalet (NPT-avtalet).

Falun, Borlänge
Gagnef, Vansbro
Avesta, Hedemora, Säter
Ludvika, Smedjebacken
Älvkarleby, Östhammar
Tierp, Uppsala
Enköping, Heby
Knivsta, Håbo
Västerås, Hallstahammar
Kungsör, Surahammar
Arboga, Köping
Skinnskatteberg, Fagersta
Lindesberg, Ljusnarsberg
Hällefors, Nora
Örebro, Karlskoga
Degerfors, Lekeberg
Kumla, Hallsberg
Askersund, Laxå
Vingåker, Katrineholm
Eskilstuna, Flen
Nyköping, Oxelösund
Trosa, Gnesta
Strängnäs, Södertälje
Norrtälje, Nynäshamn
Sigtuna, Haninge
Vallentuna, Täby
Upplands Bro, Botkyrka
Upplands Väsby, Tyresö
Österåker, Huddinge
Vaxholm, Nacka
Ekerö, Värmdö
Järfälla, Nykvarn
Salem, Solna
Sollentuna, Danderyd
Lidingö, Stockholm

Avtalet innebär kärnvapennedrustning och har redan undertecknats av nästan alla länder – men tillämpas inte.
Budkavlen är ett initiativ från den oberoende organisationen Kvinnor för Fred och i vår region har den fått stöd
av bland andra FN-föreningarna i Hälsingland, Sandviken och Gävle.
Så länge någon stat innehar kärnvapen finns ett incitament för andra stater att skaffa sådana. Så länge de existerar, kvarstår också risken att de en dag kommer att
användas – överlagt eller på grund av misstag eller felbedömningar. Det har vid flera tillfällen varit nära att kärnvapen avfyrats eftersom varningssystem gav felaktiga
signaler.
Det finns fortfarande cirka 27 000 kärnvapen i världen
och av dessa är cirka 12 000 aktivt utplacerade, 4 000 av
dem kan avfyras med mycket kort varsel. Det finns i dag
också kärnvapen som är 100 000 gånger starkare än en
bomb som fälldes över Hiroshima.
Det krävs en stark politisk vilja att nå målet om ett fullständigt avskaffande av kärnvapen. Under det senaste
decenniet har en oroväckande och farlig utveckling kunnat iakttas. Internationella ansträngningar för nedrustning och ickespridning har avtagit.
Utvecklingen av nya avtal har avstannat och efterlevnaden av redan ingångna avtal har försämras.
Det ä mycket viktigt att så snart som möjligt återuppta
meningsfulla förhandlingar i FN.s nedrustningskonferens i Genève.
Den svenska regeringen måste göra allt den kan för att
tillsammans med andra ickekärnvapenländer få igång de
internationella förhandlingarna igen och lägga konkreta
förslag på hur dett kan gå till.

Budkaveln mot kärnvapen genom Wera Andersson,
Eva Älander, Helena Petersson och
Thorild Dahlgren

Nato
Nato har en kärnvapenstrategi som går ut på att fred och
stabilitet i Europa ska garanteras genom en mix av konventionella vapen och kärnvapen. USA har placerat ut
300 kärnvapen i Europa som står till Natos förfogande.
I Lissabonfördraget finns en solidaritetsklausul som säger att om ett medlemsland blir attackerat så ska alla andra EU-stater ingripa med alla till buds stående medel.
Det står inget om att kärnvapen är undantagna. I EU
finns två kärnvapenstater. Dessutom tillhör 21 av EUs
26 medlemmar Nato. Fyra medlemsstater har ingått partnerskap med Nato.
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Demonstrationen i Uleåborg/Oulu mot atomkraft och uranbrytning!
Lördagen den 24 januari samlades i norra Finland i Uleåborg/
Oulu ca 400 aktiva atomkraftsoch uranbrytningsmotståndare
för att manifestera det starka
motståndet mot planerna på att
bygga ut atomkraften och att
börja bryta uran i området. Arrangörerna utgjordes av Finlands Naturskyddsförbund samt
av ett nätverk av aktionsgrupper från olika områden i norra
Finland.

Atomkraftsmotståndare från Norrbotten var även närvarande vid en
demonstration i Kemi i norra Finland förra året. Även då bidrog deras
närvaro till ett mycket positivt mediesug.
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas representerades i Uleåborg/Oulu av geologen Nils-Axel
Mörner, som tog publiken med storm,
och av Birgitta Mörner och Inger

Synnerligen glädjande var att det
finska nätverket fick ett mycket
starkt stöd från Sverige vilket bidrog
till mediernas intresse för demonstrationen. I Finlands kvällshuvudnyheter på TV ingick ett långt och
positivt inslag från demonstrationen
och många finska/finlandssvenska
tidningar hade inslag från evenemanget. Som gammal och något
desillusionerad atomkraftsmotståndare upplevde jag i Uleåborg/Oulu
att anti-atomkraftsrörelsen i Finland
nu äntligen håller på att återuppstå
och förstärkas. Nya gränsöverskridande allianser bildades och de aktiva i norra Finland fick en ordentlig
“kick” att fortsätta kampen.
Från Norrbotten deltog en grupp på
över 20 personer under ledning av
Annika Eriksson, aktiv miljöpartist.
Gruppens budskap var klart: ”Kärnkraft är inte bara en nationell angelägenhet. Den är en säkerhetsrisk också för grannländerna. En utbyggnad
av kärnkraften i Finland ökar trycket
på att bryta uran i Sverige där Norrbotten har de flesta fyndigheterna.
Uranbrytning är förenat med stora
miljörisker och står i direkt konflikt
med planerna på att utveckla ekoturismen i länet och regionen.
Kärnkraft är inte svaret på dagens
energiproblem. Kärnkraften är dyr,
riskfylld, och tar lång tid att bygga
ut. Vi är för en förnyelsebar energiproduktion, smarta energieffektiva
tekniklösningar och ett modernt sätt
att se på energi där vi tar tillvara det
överskott som genereras av industrin
och samhällets verksamheter.”

6

Widell. Milkas framhävde att de solidariserar sig med den finska miljörörelsens starka motstånd mot en
utbyggnad av den finska kärnkraften
och kritiserade starkt atomavfallsföretagets Posivas planer på att förstora det slutlager för högaktivt avfall
som håller på att byggas i Olkiluoto
enligt KBS-metoden. Metoden håller inte alls vad den lovar, poängterade Milkas. Nya observationsfakta
avslöjar bluffen. Olkiluoto har, de

Fondbolag investerar i
klusterbomber och
kärnvapen!
facto, mycket dåliga geologiska förutsättningar för ett slutförvar.
Milkas har otaliga gånger, på olika
sätt, visat sin solidaritet med antiatomkraftsrörelsen inte bara i Finland utan även i Baltikum och ÖstEuropa. Detta stöd och engagemang
uppskattas högt.
Sedan Finlands regering i februari
2005 gav grönt ljus för byggandet av
den olycksaliga Olkiluoto 3 (OL 3)
reaktorn har den finska antiatomkraftsrörelsen upplevt en hel del
“små segrar”.
-I januari 2007 förkastade ministeriet
Cogema/Arevas ansökan om att leta
uran i östra Nyland alldeles i närheten av Helsingfors.
-I norra Finland och i norra Karelen, där gruvbolag visar intresse för
uranbrytning, bildades under åren
2006 och 2007 envisa och effektiva
motståndsgrupper
-I maj 2007 förkastade Lovisa stadsfullmäktige EON:s ansökan om att
få bygga ett atomkraftverk i Lovisa.
-I Kristinestad, en av de fyra orter
som Fennovoima (E.ON 34 %) hade
som alternativ för byggandet av ett
atomkraftverk, bildades oerhört
snabbt en mycket stark folkrörelse
mot projektet. Vid en “hearing” i
Kristinestad i februari 2007 slängdes
Fennovoima bokstavligen ut ur staden. I samband med hearingen överräcktes ca 4.500 underskrifter mot
atomkraft i Kristinestad.
-Även i Pyhäjoki (något söder om
Uleåborg/Oulu), ett annat alternativ
för Fennovoimas atomkraftsbygge,
bildades snabbt en ytterst aktiv motståndsgrupp. I augusti 2007 öppnades en namninsamling på nätet
mot projektet. Uppropet inbringade
ca.1.700 underskrifter.
I oktober 2007 undertecknade över
500 ortsbor under en enda vecka ett
krav på folkomröstning. Fullmäktige sade dock nej. I december 2007
grundades föreningen Pro Hanhikivi
för ett kärnkraftsfritt Pyhäjoki. I ok-

tober 2008 deltog Pro Hanhikivi i
kommunalvalet under namnet “För
Framtiden” och kammade hem 4
fullmäktigeplatser av 21.
- På de två övriga orter där Fennovoima är aktiv, dvs. Simo (något norr
om Kemi i norra Finland) och Ruotsinpyhtää (i södra Finland, ca 160
km österut från Helsingfors) finns
det också aktiva grupper som starkt
motsätter sig atomkraft.
- Uranbrytningsmotståndet fick ett
ordentligt lyft i augusti 2008 när
biskopen i Kuopio stift i höll en
mycket kraftfull predikan mot uranbrytning i Eno kyrka i norra Karelen.
- Och sist men inte minst: OL 3 reaktorbygget ligger redan minst 3 år
efter i tidtabellen och tilläggskostnaderna uppgår redan i det här skedet till ca 1,5 miljarder euro.

Härom dagen meddelades det att fler
fondbolag har ökat sina investeringar
i företag som är med och tillverkar
klusterbomber eller kärnvapen.
Vad är nu detta??
Kanske kan det inte undvikas att ett
bolag eller en privatperson investerar
pengar i företag som tillverkar en och
annan skadlig produkt.Men kärnvapen och klustervapen!
Redan Hiroshima-bomben 1945 vållade ju ett ofattbart stort lidande för
dem som drabbades. Och nu finns det
kärnvapen, som är 100 000 gånger
starkare än den första atombomben.
Och klustervapen användes ännu
tidigare än kärnvapen. Redan 1942
och 1943 användes klustervapen av
båda sidorna i andra världskriget och
många av laddningarna exploderade
inte utan låg kvar som blindgångare och dödade eller invalidiserande
troligen en hel del människor, vuxna
såväl som barn.

Men segern är ännu
långt borta:

I många av krigen efter 1945 har man
också använt klustervapen.

-Vi måste stoppa OL 3 bygget
-Vi måste stoppa Fennovoima, TVO
och Fortum som har miljökonsekvensbedömningar på gång för 3
nya atomkraftverk
-Vi måste stoppa uranbrytning i Finland
-Vi måste förhindra att det slutlager
för högaktivt avfall som byggs i Olkiluoto någonsin tas i bruk

Äntligen har ett stort antal länder
skrivit under en konvention mot
tillverkning, lagring, användning
och överföring till tredje part av
klustervapen.

Mycket jobb alltså – men vi ger
inte upp!

Det är fullständigt självklart, att varken fondbolag eller andra skall investera i klustervapen och kärnvapen.

Thorild Dahlgren
KFF Gävle

Ulla Klötzer
- aktiv inom rörelserna Kvinnor
Mot Atomkraft och Kvinnor för
Fred i Finland
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Internationella kvinnodagen
i hundra år 2009!

Internationella
Kvinnodagen
i Laholm
Fortfarande är kvinnornas ställning
varken jämlik eller jämställd männens, inte heller i Sverige. Samhället
som domineras av manliga strukturer har svårt för kvinnlig livssyn §
medkonfliktlösning utan våld.

Den 8 mars 2009 uppmärksammades Internationella Kvinnodagen för hundrade gången
– för att minnas de 2 000
kvinnor från textilindustrin i
New York, som den 23 februari
1909, började kämpa för bättre
arbetsförhållande – och ställa
allt intensivare krav på rösträtt
för kvinnor.
1977 förvandlades Arbetarkvinnornas Internationella dag till
en av FN sanktionerad Kvinnodag vilket väckte ett intresse
även bland dem som inte tidigare känt sig berörda.
Enligt Gunnel Atlestams utmärkta skrift från 1996.
Arbete, bröd och fred var 1909 de
centrala kraven – krav som fortfarande inte är helt uppfyllda - med
tanke på att kvinnor även i dag kämpar för jämställdhet och lika lön för
lika arbete
Nu har även andra krav tillkommit
både i vårt land och internationellt.
- Krav på ett omedelbart stopp för
alla former av våld mot kvinnor och
barn
– att kvinnofridslagen skall respekteras i alla avseenden och gälla alla
invånare
–att tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap skall förbjudas och
bevisföringen stärkas även vid misstankar om att sådant förekommer
–att kontrollen över kvinnors sexualitet upphör
– att sluta se mellan fingrarna när det
gäller hedersrelaterat våld och sluta
att skam- och skuldbelägga sexu-

aliteten som faktiskt är en naturlig
del av våra liv och våra mänskliga
behov.
Även om man efter hundra års kamp
i vårt land, fått en lagstiftning för
kvinnofrid och jämställdhet och en
lag som förbjuder misshandel och
våld mot kvinnor och barn.
Men mycket återstår att göra - lagarna måste också efterföljas!
Alla dessa lagar - kvinnofridslagstiftningen, hatbrottslagstiftningen
och lagen mot barnaga är ett resultat av många års kvinnokamp!
- Vill vi verkligen kasta allt detta på
soptippen?
- Vill vi, till exempel, av ren feghet,
se mellan fingrarna på brott som
hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap?
Seder som kastar oss flera hundra år
tillbaka i tiden – seder med rötter i
både gamla religiösa och kulturella
traditioner som drabbar särskilt
kvinnor hårt - både unga och äldreoch begränsar deras frihet och rättigheter till ett eget, fritt liv.
- Nej! det vill vi inte! Vi kommer att
fortsätta våra protester mot allt som
begränsar kvinnors liv och rörelsefrihet och kvinnors rätt till ett eget
liv. Kampen måste gå vidare!

Länge leve Internationella Kvinnodagen!
Bibbi Steinertz
8

Organisationen Kvinnor för fred är
idag särskilt oroad över Sveriges
smyganslutning till försvarspakten
Nato. Nato är en rent militär organisation och inte fredsbevarande.
Efter Sovjetunionen fallit och Warszawapakten upplösts fanns egentligen inte längre något berättigande
för Nato. Motsatsen skedde. Nato
har byggt ut sin position, flera av de
gamla öststaterna har blivit medlemmar i Nato.
Sedan 1999 har USA, Natos ledande
medlem, mer än fördubblat sin militära budget! Olika vapenbegränsande avtal har Nato avvisat (bl.a. FN:s
avtal om att minska flödet av illegal
handel med lätta vapen). Både Balkankrigen, kriget i Irak, i Afghanistan och Pakistan har brutit mot FN
stadgan.
Nu planeras Norrland bli övningsområde för Nato. Under två veckor
i sommar kommer över 60 flygplan
till insats. Sverige var också med när
10 Natoländer och Finland gjorde
upp om inköp av ett C-17 flygplan
som ska kunna transportera stridsvagnar till Afghanistan. För Sveriges
del blir det en totalkostnad av ca sju
miljarder kronor under 30 år.
Denna mörka utveckling i vårt land
måste belysas på kvinnans dag. Den
ger anledning till att vara vaksam.
Våld föder våld. Fred kan bara förhandlas fram utan krig.

Kvinnor för fred, Laholm
gm Susanne Gerstenberg

9 mars 2009 - arbetsfri dag
i Ryssland!
Så stark är den internationella kvinnodagens ställning i Ryssland att den i år
utvidgats till att omfatta även den 9 mars. Eftersom dagen i år inföll på en
söndag sa regeringen att följande dag, 9 mars, måste vara arbetsfri.
I en aktuell mätning framgår att 96 procent av de ryska gifta männen ger
sina hustrur presenter på kvinnodagen (På websidan Barentsova.com kan
man se vilka presenter männen väljer.)
Den ryska kvinnans vardag är dock hård, i synnerhet i kristider. I rättvisans
namn ska sägas att en del av de landvinningar som gjordes på sovjettiden
består. Fortfarande är kvinnorna starkt överrepresenterade i högre utbildningar och i akademiska yrken – i och för sig lågavlönade – som lärare och
läkare.
8 mars går tillbaka på en protestmarsch som kvinnliga textilarbetare höll i
New York i 1857. Den tyska kvinnosaksförkämpen och socialisten Clara
Zetkin proklamerade en internationell kvinnodag på en konferens i Köbenhamn 1910. Först 1921 fixerade en internationella kvinnokonferens i
Moskva dagen till 8 mars.
Emellertid var det först DDR, Tyska demokratiska republiken, som gjorde
dagen till en arbetsfri, röd dag. Sovjetunionen följde exemplet 1965. Röd
dag är den också i Georgien, Kazakstan, Ukraina och Vitryssland. I Uzbekistan kallas den för Mors dag.
russland.ru 8/3

Maria Hagberg
Åtta personer från olika verksamheter i Sverige besökte Irak/
Kurdistan, hösten 2008, för att
på plats tala med kvinnor om
förekommande våld i allmänhet
och hedersrelaterat våld i synnerhet.
Vi gjorde många studiebesök och
upplevde då hur kvinnorna, trots
stora svårigheter, organiserade
sig och försökte förändra situationen för de kvinnor som bor i i
regionen. Det var imponerande!
Syftet med resan var att få
praktik på plats t ex genom:
*Workshops med kvinnorna i Amez
organisation för att utveckla
arbetet där
* Utvärdera sommarkurserna i
Halabja, 2007, tillsammans med
kvinnorna där
* Samarbeta och genomföra fältstudier med universitetet i Erbil
* Sammanställa rapport om barnens
situation

Ryska Posten 9 mars 2009

Resan hade arrangerats i samarbete med Kvinnor för Fred.
Under och efter vistelsen lyckades
vi enligt planerna genomföra:
*Workshops med kvinnorna på
Amez för att utveckla arbetet där
*Utvärdera sommarkurserna i Halabja med kvinnorna där
*Samarbeta och genomföra fältstudier med universitetet i Erbil
- utgick på grund av att Stockholms
Universitet redan hade pågående
projekt
*Sammanställa rapport om barns
situation
* Studiebesök på ett flertal platser

Hela Sergels torg var som vanligt dekorerat med färgstarka
KFF banderoller!

Fortsatt samarbetet med Amez och
andra organisationer i Irak/Kurdistan planeras för 2009:

Maria Hagberg
9
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Resa i Kurdistan-Oktober 2008
Parlamentet i Erbil

Vi träffade en kommitté som arbetar
med kvinnofrågor och som bland
annat jobbar för en lagändring i
familjebalken som ska stärka skyddet
för våld i hemmet och att barnaga ska
förbjudas i lag. Man arbetar mycket
med NGOs i landet då det ofta är
dessa som har den närmaste kontakten
med den verklighet man vill påverka
med lagändringar.

Arbil (Erbil)

- är en stad i norra Irak omkring 80
kilometer öster om Mosul. Staden
är huvudort i provinsen Arbil och
räknas även som huvudstad i irakiska
Kurdistan. Arbil har varit bebodd från
omkring år 2200 f.Kr, och räknas till
en av världens äldsta ännu bebodda
städer. Det finns inga sentida officiella
uppgifter över stadens invånarantal,
men det distrikt som hör till staden
hade en beräknad folkmängd på
993 991 invånare i början av 2003,
på en yta av 3 316 km.
Fredag10oktober
Vi anlände till den irakiska delenav
Kurdistan och huvudstaden Erbil
eller Hawler som den heter på kurdiska. Ingen tid slösades och vi var
ute på den första stadsvandringen
redan efter några timmar i landet.
Lördag 11 oktober
I Shaklawa träffade vi Asos Shafeek
som är är anställd på ungdomssministeriet och ansvarig för ett
projekt som drivs i samarbete mellan
fyra organisationer (KOMAK, PDA,
KYEO och PAO) och det statliga
ministeriet för sport och unga (Mosy).
Verksamheten syftar till utbilda
ungdomar från hela den kurdiska
delen av Irak i tio olika ämnen, bland
andra politiska system, miljö, kvinnors
rättigheter, hälsa och utbildning.
Tanken är sedan att det ska finnas
ungdomar med utbildning i samtliga
tio ämnen på flera håll i landet och
på så sätt kunna fortsätta arbetet på
bred front. De utbildade ungdomarna
ska fungera som lobbyister i den
egna hemorten och därmed bidra
till spridning av kunskap i de tio
olika ämnena. Tanken är att nå ut till
ungdomar via ungdomarna själva!

Söndag 12 oktober

Nawa Center

Centret är det enda statliga skyddade
boendet för kvinnor i Arbil och
öppnade i september 2007 och hade
hanterat 130 fall i oktober 2008,
det finns 20 platser på boendet och
kvinnorna är mellan 18-40 år och
kommer från olika delar av Irak samt
Syrien.

Helena Center

Centrat grundades 1992 av Helena
Svantesson från Rädda Barnen i
Lund. Centret erbjuder stöd och vård
för barn med särskilda behov och
har sedan starten behandlat ca 17 00
barn. Finansieringen sker i samarbete
mellan Individuell Människohjälp
i Sverige och Hälsoministeriet i
Erbil. Allt stöd och vård är gratis för
patienterna.

Shanda House

Barnhemmet har 82 barn under sitt
ansvar och med 40 som är ständigt
boendes där. Barnen ska enligt en
gammal lag vara 4-18 år, men på
grund av den nuvarande situationen
i landet finns här även en del yngre
barn.De äldre barnen går i vanliga
skolor i Erbil men det finns även stöd
av lärare i huset.
Det finns även en avdelning för social
forskning kopplat till Shanda House
och man sysslar här med uppföljning
och dokumentering av samtliga barn
som man på något sätt arbetar med.
Vi kom tillbaka hit på kvällen och
hade med oss en mängd olika leksaker,
spel, kritor, pennor och papper som
var mycket uppskattat bland barnen
och det blev en kväll med många fina
minnen.
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Mehdi Salih är socialrådgivare till
statsministern Massoud Barzani
nämner att man nu arbetar mycket
med att förbättra jämställdheten och
förhindra våld mot kvinnor. Han
nämner att man inför sommaren
2009 planerar att hålla vissa skolor
öppna och ha olika aktiviteter där
för att förhindra att barnen arbetar
på gatan.

Kvinno- och ungdomsfängelser

Båda ligger på samma område men är
skilda från varandra i olika byggnader.
På kvinnofängelset får de intagna ha
sina barn boende hos sig tills de är
kring tre år.
I ungdomsfängelset finns bara pojkar
och dessa är mellan 11-18 år, enligt
irakisk lag kan man döma en nioåring
till fängelse, i Kurdistan är den
siffran elva. Sedan augusti 2008 har
det ministeriet som hanterar sociala
frågor hand om de fall som rör
ungdomar till skillnad från tidigare
där alla brott hanterades lika oavsett
ålder på den dömde, denna förändring
är ett resultat av en rapport FN har
gjort.
Måndag 13 oktober

Ministeriet för sport och unga.

Vi träffade Georg Mansour som är
minister med ansvar för NGOs (Non
Governmental Organizations).
Han påpekade vilket enormt arbete
som görs i de olika organisationerna
i Kurdistan och konstaterar att det är
viktigt att de inte ska konkurrera med
staten utan arbeta sida vid sida.

Sulaimaniya (Silémani)

är en stad i nordöstra Irak, och är
den administrativa huvudorten för
provinsen Sulaimaniya. Staden är
belägen ungefär 880 meter över havet,
och är den näst största regionen,
efter Arbil. Det finns inga officiella

uppgifter från sen tid över stadens
befolkning, men det distrikt som
hör till staden hade en beräknad
folkmängd av 775 0021 invånare i
början av 2003.
Sulaimaniya är ett viktigt ekonomiskt
centrum i regionen, och är de
soranitalande kurdernas kulturella
huvudstad. Den grundades år 1784
av den kurdiske prinsen av Baban,
Ibrahim Pasha Baban, som namngav
staden efter sin far, Sulaiman Pasha.
Tisdag 14 oktober

Kommunstyrelsen i provinsen
Sulaimaniya

Vi träffade representanter från
en kommitté som arbetar med
kvinnofrågor, där representanterna
berättade om de olika insatser
som utförts under året bland
annat en konferens om våld mot
kvinnor, öppnandet av en statlig
kvinnojour arbetet med konferens
om våld mot kvinor,öppnanet av
en statlig kvinnojour, arbetet med
lagförändringar samt att utbilda
i ledarskap och hur man intar en
ledarroll.

Halabja

ligger 11 km från den iranska gränsen.
Runt staden ligger ett antal höjder;
Suran, Balambu, Shireh-roudi och
Shaghan. Staden bebos av ca 85 000
personer.1
Under kriget mellan Iran och Irak
intogs staden av iranska styrkor den
15 mars 1988. Följande dag, den 16
mars 1988, svarade Iraks dåvarande
president Saddam Hussein med
att bomba Halabja med kemiska
vapen, troligtvis nerv- och senapsgas.
Som mest 7 000 människor kan ha
omkommit i gasattacken, av vilka
många var kvinnor och barn

Torsdag 16 oktober

Bremer flickskola
Under besöket träffade vi till en början
rektorn och lärare på skolan. Därefter
gjorde vi en kort presentation för
eleverna på skolan som resulterade i
en efterföljande diskussion. Efter
presentationen tog Maria Hagberg
kontakt med några av flickorna för
att genomföra intervjuer. Vi som
deltog i resan med fokus på barns
rättigheter forsatte vidare och besökte
organisationer som arbetar med barn
och ungdomar.
Fredag 17 oktober
Ames
Vi besökte kvinnoföreningen Ames
som fungerar som en mötesplats
för kvinnor i Sulaimaniya. På Ames
erbjuds kvinnorna möjlighet att delta
i olika aktiviteter som till exempel
datorkurser, sykurser, träningspass
och utflykter.
Lördag 18 oktober
Debatt på Ames
Denna dag hade olika kvinnoorganisationer samt representanter för
statliga instanser bjudits in till debatt.
Varje organisation fick presentera
sig och berätta om sin verksamhet
och därefter diskuterades hur man
gememsamt kunde arbeta för att bidra
till att förbättra kvinnor och barns
situation.
Söndag 19 oktober
Internationell skola i Sulaimaniya
Denna dag besökte vi en lågstadieskola
som arbetade efter en skolmodell
som är framtagen efter den norska
skolverksamheten.

Rektorn på skolan berättade att
innan den nya modellen infördes var
barnaga en del av skolverksamheten
och ett sätt att lära barnen diciplin, då
man inte såg andra alterntiv. Samtliga
lärare på skolan blev utbildade utefter
den norska modellen som avfärdar
barnaga som metod. Dessutom lades
datorkunskap och engelska till, redan
i lågstadiet, då man ansåg att det var
viktigt att barnen fick den kunskapen
i tidig ålder.barn och ungdomar.
Barncenter
Detta center tog emot 600-700 barn
från Halabja och kringliggande byar.
Här arbetar man med verksamheter
som ger barn möjlighet ta del av
musik/teater, datorkunskap, språk,
idrott och litteratur (bibliotek). Trots
att centet tar emot så många barn är
utbudet av redskap knapert. Centret
hade två datorer som barnen får
samsas om vilket innebär att 4-5 barn
sitter vid en dator vid varje tillfälle.
Även musikinstrumenten finns i
små skalor. Barnen har tillgång till
lärare i musik- och datorkunskap
men verksamheten begränsas av att
redskapen inte är tillräckliga men
också för att de är i dåligt skick. Även
bibliotektet bestod av ett begränsat
antal böcker.
Måndag 20 oktober
- lämnade vi Sulaimaniya och åkte
tillbaka västerut,

Zainab Hussaini, Linnea Malmsjö
Sonander, Maria Hagberg

Onsdag 15 oktober
Vi började våra dagar i Halabja
med att träffa guvernören. Han
pratade mycket om kvinnofrågorna
och att det är speciellt nödvändigt
att arbeta med dessa. Han nämner
också att internationella samarbeten
är något som behövs och hänvisar
till ordspråket ”Man kan inte klappa
händerna med bara en hand”.
Biara
Biara är en by som ligger precis på
gränsen mellan Irak och Iran.
Här träffade vi kommunordföranden i
regionen, som består av 30-35 byar, en
trettioårig kvinna som har ett förflutet
inom militären. Hon berättade bland
annat att området frigjordes från
islamistiska terrorister 2003 och att
det nu är mer fritt att leva här.

Som mest 7 000 människor kan ha omkommit i gasattacken,1988,
av vilka många var kvinnor och barn.
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Kan EU fortfarande kallas ett Fredsprojekt?
även från formellt alliansfria länder
som Sverige.
Med Lissabonfördraget formuleras
för första gången att EU-länderna är
bundna av gemensamma försvarsförpliktelser: ”Om en medlemsstat skulle
utsättas för ett väpnat angrepp på sitt
territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds
stående medel …”. Det här är själva
definitionen på en försvarsallians, på
samma sätt som gäller för Nato.

Eva-Britt Svensson
EU-parlamenteriker
Vänserpartiet
EU:s utrikespolitiska och militära
ambitioner fastslogs tydligt för första
gången i Maastricht-fördraget 1992.
Målet om ett gemensamt försvar
formulerades, ett nära samarbete
med Nato aviserades och samarbete
för att utveckla krigsmaterial skulle
inledas. I Amsterdamfördraget från
1997 fastslogs att EU ska kunna genomföra ”insatser med stridskrafter
vid krishantering inklusive fredsskapande åtgärder”, vilket innefattar
alla typer av krigsföring, till exempel
bombattacker. På toppmötet i Köln i
juni 1999 bestämde EU:s stats- och
regeringschefer att EU ska kunna
agera militärt utan FN-mandat.
I EU:s säkerhetsstrategi från 2003
utvecklas de politiska och strategiska
motiven för att bygga upp en slagkraftig militär kapacitet. På allvar
framträder bilden av en stormakt
som ska kunna genomföra militära
interventioner varhelst de egna intressena hotas, bland annat är stats- och
regeringscheferna bekymrade över
tillgången på olja i framtiden. En
strategi som ”främjar tidiga, snabba
och vid behov kraftfulla insatser” ska
utvecklas. Den första försvarslinjen
kommer ofta att ligga utomlands och
”vi bör vara beredda att agera innan en
kris uppstår”. EU:s säkerhetsstrategi
kommer att revideras under våren.
EU har även upprättat olika militära
organ, för bland annat militära strategier och samordning av vapenresurser. I EU:s militära kommitté sitter
medlemsländernas överbefälhavare,

Visserligen finns det formuleringar
som möjligen kan tolkas som förbehåll både för militärt alliansfria länder
och Natoländer, och visserligen är
enhälliga beslut grundprincipen på det
försvarspolitiska området. Men vad är
poängen med att införa en artikel om
gem ensamma försvarsgarantier om
länderna inte behöver vara bundna av
den? Det står också för första gången
att EU:s försvarspolitik kommer att
leda till ett gemensamt försvar.
I Lissabonfördraget upprättas också
något som kallas för ett permanent
strukturerat samarbete. Det byråkratiska språkbruket till trots, handlar det
om att länder som är beredda att satsa
mest på vapenutveckling och som är
villiga att medverka i de svåraste militära uppdragen ska bilda en förtrupp
till skapandet av en stor EU-armé.
Tanken är sedan att de andra länderna
ska ansluta sig efterhand. Senast 2010
ska ”särskilda stridsenheter för de
planerade uppdragen” vara redo. Även
de länder som inte är med från början
förbinder sig att ”utveckla sin militära
kapacitet”.
Samtidigt som EU står i färd med att
visa upp de militära musklerna fördjupas samarbetet med Nato. Möjligheten
för EU att använda Natos resurser
preciseras, vilket är naturligt eftersom
det stora flertalet av medlemsländerna
också är med i Nato.
I januari i år tog EU-parlamentet ställning för en gemensam marknad för
vapenhandel byggd på fri konkurrens.
Månaden efter förordade parlamentet
en permanent EU-armé med 60 000
soldater understödda av flottenheter
och flygstridskrafter.
Trots att alla EU-länder står bakom
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EU:s gemensamma utrikespolitiska
och militära ambitioner, slår det
nationella intresset ibland igenom i
olika frågor. Vi såg det bland annat i
inställningen till Irakkriget. Men det
är ingen tvekan om att medlemsländerna med starkt stöd från EU-parlamentet har tagit avgörande steg för att
utveckla EU till en fullfjädrad militär
stormakt som ska kunna agera med
kraft runtom i världen för att säkra
sina intressen. Hur länge kan EUanhängarna fortsätta att beskriva EU
som ett fredsprojekt?

Eva-Britt Svensson
LISSABON-fördraget

Utdrag ur avsnittet om ”Särskilda
bestämmelser om den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken”
Artikel 21
”Unionen ska .. bevara freden, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet, i enlighet med ändamålen
och principerna i Förenta nationernas
stadga”(I klartext: inget krav på FNmandat vid militära insatser.)
Artikel 24
”Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska genomföras av
unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik” (EU inför
en gemensam utrikesminister)
Artikel 42
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska omfatta den gradvisa
utformningen av en gemensam försvarspolitik. Den kommer att leda till
ett gemensamt försvar, när Europeiska
rådet med enhällighet beslutat detta.”
(För första gången nämns gemensamt
försvar i fördragstext.)
”Medlemsstaterna förbinder sig att
gradvis förbättra sin militära kapacitet.”
(I fördraget skrivs in att medlemsstaterna ska upprusta.)
”Europeiska försvarsbyrån ska .. stärka
försvarssektorns industriella och tekniska bas”(Vapenindustrin inom EU
ska förstärkas.)
”Om en medlemsstat skulle utsättas för
ett väpnat angrepp på sitt territorium,
är de övriga medlemsstaterna skyldiga
att ge den stöd och bistånd med alla
till buds stående medel i enlighet med
bestämmelserna i artikel 51 i Förenta
Nationerna stadga.”
(Denna artikel är jämförbar med artikel 5 i Nato-stadgan, d v s ömsesidigt
försvar. Inga undantag görs för kärnvapen.)

Brev från Gila Svirsky i Israel!
Till exempel stod på ett flygblad som
USA släppte ovanför Japan under
andra världskriget:
”Den japanska militärens vapen,
som används bara för att förlänga
det här hopplösa kriget, kommer att
bli fullständigt förstörda av USA:s
flygvapen. Tyvärr kan bomber inte
se, så vi vet inte riktigt var de kommer att landa. Men som ni vet, är vi
amerikaner mänskliga och humana
och vi vill inte skada oskyldiga människor. Därför ber vi er att evakuera
följande städer:”

Ett avsnitt ur Israels flygblad
- För en tid sedan hörde jag två ton- som släpptes ovanför Gaza:
åringar från södra Israel som intervjuades i radion. Båda hade levt under
hemska förhållanden i flera veckor,
beroende på kriget.

”I min familj tittar vi aldrig på utländska nyhetsprogram.” Sa en av dem.
”Man kan ju inte tro på vad de säger i
andra kanalers nyhetsprogram.”
”Min pappa har förbjudit oss att se
på andra kanaler” sa den andre. ”Han
säger att andra program skulle kunna
demoralisera oss!”
Ja, det är sant, det skulle verkligen
kunna vara demoraliserande. Om
du inte tittar på ”utländska nyhetsprogram” som CNN, BBC eller Sky
News, eller al-Jazeera för den delen,
får du aldrig höra den (andra) halvan
om vad som händer. Du får inte höra
att:
Al Quds sjukhus i Gaza träffades av
en bomb; UNRWA påtalade för den
israeliska armén, att deras lager av
mat, medicin och bensin hade träffats
av en bomb men att den israeliska
armen trots detta släppte 6 bomber
till på samma ställe efter det
Barn hittades hukande vid sina döda
föräldrars kroppar i sina hem, där
de hade suttit i flera dagar eftersom
ambulanserna inte kunde nå dem,
trots att internationella lagar kräver fri
rörlighet för medicinsk personal.
Men i Israel lyssnar man bara på israelitiska nyheter. Min granne påstod
i förgår att: ”Israel har den mest moraliska armén i världen. Vilken annan
armé släpper flygblad för att varna de
civila så att de kan fly innan bomberna
börjar falla?”

”På grund av vad de terrorister
som bor i ert område har gjort mot
Israel, är vi i den israeliska armén
tvingade att genast svara med väpnad aktion i ert område. För er egen
säkerhet, ber vi er att lämna området omedelbart.”
Det behövs säkert inte sägas att det inte
finns någonstans att ta vägen i Gaza,
som är ett mycket litet ställe, bara
10% av Rhode Island, tätt befolkat
och dessutom är alla gränser stängda.
Men israeler upprepar om och om igen
sitt mantra, att den israeliska armén är
den mest moraliska armen i världen,
och jag får ont i magen.
Under dessa hemska veckor så har
elva mänskliga rättighetsorganisationer dokumenterat vad som har hänt
och inte hänt och visat detta inne i
Israel.
Du kan vara säker på att de mänskliga
rättigheterna har blivit missaktade
på riktigt när elva organisationer gå
samma för att göra något. B´Tselem
sände ut ett upprop för vapenvila,
vilket aldrig har hänt i Israel förut.
Alla har arbetat hårt för att få Israel
att se och höra.
Till sist, men inte minst, så har fredsorganisationerna fortsatt att protestera
mot det pågående kriget, och delat
med sig av sina kunskaper till förbigående och bilister. I går skrev jag på
mitt plakat: ”Vi har blivit vår egen
värsta mardröm!” De flesta som passerade förstod inte.

Gila Svirsky
Jerusalem
Svaret är att det gör många länder. Det Vice ordförande B´Tselem
är ett vanligt propagandatrick.
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Farligare än
NATO-medlemsskap
Under största möjliga tystnad håller
EU på att bygga upp en säkerhetspakt
med Israel. Vid EU:s utrikesminister
möte för en tid sedan antogs ett program ”för stärkande av den politiska
dialogen med Israel” som till stora
delar handlar om att släppa in Israel
i EU:s utrikes- och säkerhets politik.

Några exempel

1.Det ska hållas toppmöten mellan
ordförandena i EU:s institutioner
och Israels president och premiärminister.
2. Israel ska få tillträde till EUs säkerhetskommitte (PSC).
3. Israeliska experter ska inbjudas
till EU-arbetsgrupper som ägnar
sig åt fredsprocessen i Mellanöstern, mänskliga rättigheter, kamp
mot terrorism och organiserad
brottslighet, EUs utrikes- och
försvarspolitik,Milenniummålen
och vapenkontroll.
4. Israel ska konsulteras inför EU:s
agerande i Mellanöstern.
5. Israel skall inbjudas att medverka
ivissa av EU:s utlandsoperationer.

Vad betyder detta?

1. I ett läge då krav ställs på sanktioner mot Israel på grund av dess
påvisade folkrättsbrott, till exempel Haagdomstolens fällande dom
mot separationsmuren, den allmänt
erkända tortyren vid förhör, de så
kallade extrajudiciella avrättningarna
av palestinska ledare, etablerande av
olagliga judiska kolonier på palestinsk mark, kollektivbestraffningen
mot 1,5 miljoner Gazabor, väljer EU
att belöna Israel!
2. EU sluter i praktiken en säkerhetspakt
med Israel. Omvärlden kommer att
betrakta Israel som en säkerhetsallierad till EU. Alla drömmar om EU
eller EU-stater som medlare kan
lämnas därhän.
3. Som EU-stat hamnar Sverige alltså
i en säkerhetspakt med ena sidan i
en konflikt som kan ta sig de mest
oväntade former. Vad händer när
den israeliska säkerhetstjänsten upptäcker att Sverige är en stark bas för
solidaritet med Palestina? Och vad
sker om Jihad och al-Qaida får för sig
att Sveriges intima vapensamarbete
med Israel nu kommer att utvecklas
ytterligare?

Per Garthon
Ordförande Palestinagrupperna
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Kort historik om tillkomsten av och verksamheten i
OSSE-nätverket av frivilliga organisationer i Sverige
OSSE-nätverket i Sverige kom till sedan ett antal personer deltagit några gånger i ODIHR-konferenser, i
första hand de årliga Human Dimension Implementation
Meetings (HDIM-mötena) i Warszawa. Detta möte gav
möjligheter för NGOs att granska enskilda regeringars sätt att leva upp till de förpliktelser som länderna
skriver under när de önskar bli medlemmar i OSCE.

arrangerades i december 2008, kom över 200 åhörare.
OSSE-nätverket genomför också egna arrangemang.
Regelbundet har vi haft informationsmöten med medverkande från UD och eller Riksdagsdelegationen för
OSSE-frågor. Medverkan sker också regelbundet av
besökare från den svenska regeringens representation
vid OSCE i Wien. Under år 2008 arrangerade OSSEföreningen ett seminarium i Kiev i samarbete med sin
finska motsvarighet STETE, som var huvudarrangör för
ett seminarium om Ukrainas närmande till Västeuropa.

Efter att vi svenska deltagare i OSCEs aktiviteter hade
haft genomgångar av våra erfarenheter på möten med
UDs OSSE handläggare, så tyckte jag att det var dags
för de svenska organisationer som visat sig intresserade av OSCEs principer att bilda en organisation för
att informera om OSCE i Sverige, exempelvis genom
att berätta om OSCEs årliga arrangemang. Resultatet
blev OSSE-nätverket, en lösligare samanslutning än
en formell organisation, mycket för att det nya organet
inte skulle konkurrera med de äldre organisationerna,
nu medlemmar i nätverket som stöd till verksamheten.

Vi har försökt få delegater till många av de seminarier och konferenser som OSCE inbjuder till och har
uppmanat våra medlemsorganisationer att besöka
OSCE-aktiviteter med egna representanter. Detta har
ofta kunnat ske med särskilt ekonomiskt stöd från UD.
Ett projekt som fick internationell uppmärksamhet var
det stöd som nätverket gav och förmedlade till en grupp
studenter som under namnet ”Model OSCE” studerade hur
OSCE är organiserat för att kunna återge detta i ett rollspel. OSCE arrangerade senare ett seminarium för att lära
ut denna teknik - dock inte bara inspirerat från Sverige.

År 2006 beslöt nätverket att söka ett organisationsnummer som fristående ideell organisation. Detta
gav också möjlighet att söka ekonomiskt stöd för
verksamheten genom UDs organ Folke Bernadotteakademin. Under de senaste åren har OSSE-föreningens seminarie- och konferensverksamhet i Sverige genom ett sådant stöd växt betydligt i omfattning.

Jag sänder också, ofta dagligen, information till
OSSE-föreningens medlemmar om OSCE aktiviteter, som jag får del av genom OSCEs pressmeddelanden och genom andra artiklar om OSCE.
Av särskilt intresse är att när OSCEs särskilda representant för minoriteter (HCNM), ambassadör Rolf Ekéus,
för ett år sedan lämnade sin tjänst vid OSCE-kontoret
i Haag, så accepterade han att gå in som ordförande
i det svenska OSSE-nätverket. Det har gett OSSEföreningen ett lyft i frågan om de internationella perspektiven som betyder mycket för det fortsatta arbetet.

För närvarande är cirka 25 organisationer och ett antal enskilda individer medlemmar av föreningen OSSE-nätverket. Dessa medlemsorganisationer varierar i storlek från
Svenska kyrkans centrala organisation till mindre NGOs.
En av nätverkets ursprungliga medlemsorganisationer,
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet,
IKFF, har i fjol inrättat en speciell tjänst för studier av
OSCE och dess sätt att förhindra och lösa konflikter.
Under det senaste året har även en organisation,
Svenska Missionsrådet (SMR), relativt unik i Sverige, nyligen inrättat en speciell tjänst för religionsfrihetsfrågor, anslutit sig till OSSE-föreningen.
Värt att notera är också att ett par statliga myndigheter
stöder verksamheten - bl a Räddningsverket, som har
haft enskilda personer anslutna till nätverket och Försvarshögskolan, vilken anslutit sig som organisation.

Urban Gibson
Tidigare ordförande, numera kassaförvaltare inom
föreningen OSSE-nätverket

Arbetet inom föreningen OSSE-nätverket har under de
senaste åren bland annat skett genom ett antal seminarier
som genomförts i samarbete med Olof Palmes Internationella Centrum och ABF, Stockholm. Här har vi granskat situationen i Centralasien, Södra Kaukasus (innan
Georgienkriget) och i Turkiet. På det sistnämnda, som

KFF är en av medlemsorganisationerna i
OSSE-nätverket.
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unga kvinnor som utsattes för förtryck och hedersvåld
och flydde från sina familjer. Än kommer de intervjuade
själva till tal, än sammanfattar Hagberg för att driva fram
berättelsen. Den på verkligheten baserade debattboken
har titeln Vid 20 börjar den ruttna, om hedersvåld och
modiga kvinnor. Det som ruttnar är mödomshinnan! När
flickorna är 16 -17 år så börjar den öppna sig, vid 20
ruttnar den, förklarar en av fäderna för sin dotter. Barn i
hederstänkande familjer fostras in i stereotypa könsroller. Många flickor tvingas till giftermål före fyllda 20 år.
Skrämmande är berättelserna med tanke på det individuella planet - dessa fem kvinnor, vad har de inte stått ut
med för att komma loss! Några av dem lever fortfarande
under sekretess och riskerar dödshot om de avslöjas. Och
sådant sker i vår omedelbara omgivning! Det är också
skrämmande att våra relativt jämställda samhällen, där
mänskliga rättigheter gäller alla och aga är förbjuden
genom lag, står så maktlösa inför våld och förtryck.
Maria Hagberg frågar sig i bokens sista kapitel efter
orsaker och möjligheter till förändring. Familjerna med
starkt hederstänkande har mycket lite kunskap om barn
och barns behov, liksom brister i kunskap om barns
utveckling. Som hos oss för 100 år sedan saknar de kunskap om hur man för en dialog med ett barn och kräver
istället att barnen ska lyda blint eller så slår de barnen
som fogar sig av rädsla. Familjer som kommer från
krigsdrabbade länder har tagit skada av sina upplevelser och har sedan inte fått någon behandling i Sverige.

Hedersvåld kräver allas insikt och agerande

Den svenska lagstiftningen borde skärpas. Hagberg
upplever att socialarbetare har bristande kunskaper om
hedersrelaterat våld vilket leder till felaktig handläggning
eller ingen alls. Barnmisshandel ska polisanmälas och
förövarna ställas inför rätta, är Hagbergs klara uppfattning.
Polisförhör och rättsprocess måste ske med auktoriserade
tolkar som tar avstånd från hederskulturen. Om vi menar
allvar med barns rättigheter ska religiösa friskolor och
skolor förbjudas för barn och ungdom under 16 år, skriver
Hagberg. Förbud mot slöja på barn under 15 år ska införas.
För en liten flicka har nämligen slöjan en klart negativ
påverkan, den uppmanar till ett könssegregerat tänkande
hos både flickor och pojkar.

Kärnan i hedersvåldet är total kontroll över kvinnans sexualitet. Hedersvåld kan drabba alla. Mest utsatta är dock
kvinnor. ”Heder” är inget annat än kvinnans könsorgan.
Där ingår rätten att exploatera kvinnan tack vare hennes
fortplantingsförmåga. Denna syn på kvinnan är resultat
av ett urgammalt patriarkaliskt samhällssystem där männen tillförsäkras sin äganderätt över kvinnorna. Familjens
eller kollektivets (storfamiljens) viktigaste uppgift i en
sådan miljö är att vaka över de egna flickornas oskuld tills
man har överlämnat dem till deras framtida äkta makar.
Hedersproblematiken kan finnas representerad i olika
grupper från Mellanöstern, norra och östra Afrika, men
också bland pakistanier, skikher och kosovoalbaner. Den
patriarkala traditionen ställs på sin spets i krocken med
förhållandena i Sverige och med kravet att anpassa sig.
Behovet av att bevara den egna identiteten är vanligtvis
stark men ju längre familjen lever i Sverige desto svårare
blir det att upprätthålla en patriarkalisk maktstruktur.

Vi behöver ett sekulärt samhälle om vi vill ha en demokrati
som omfattar alla, med yttrandefrihet, pressfrihet, kvinnors och barns rättigheter och religionsfrihet, är Maria
Hagbergs slutsats. Vid 20 börjar den ruttnar gör en sensibel och ger insikt, en första början till möjlig förändring.

Susanne Gerstenberg
Laholm

Maria Hagberg, fil mag i socialt arbete, har många
års erfarenheta av sitt arbete med utsatta barn, ungdomar och kvinnor både som engagerad volontärer och
i sina yrken som socialarbetare. 2006 var hon en av
initiativtagarna till det internationella ”Nätverket mot
hedersrelaterat våld”. Nätverket som är partipolitiskt,
fackligt och religiöst oberoende har idag 600 enskilda
personer som medlemmar och ungefär 60 organisationer.

Boken, som utkommit på Premissförlag,
kan köpas genom KFF till specialpriset
100 kr/st.
Beställ via e-post: kff@telia.com
eller tel. 08/667 97 27

I sin nyss utkomna bok skildrar Hagberg vägen för fem
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Ett starkt UNIFEM för kvinnors
mänskliga rättigheter
UNIFEM Sverige läste med förvåning och oro
biståndsminister Gunilla Carlsson artikel – ”Vi
omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan” - i
Dagens Nyheter den 9 mars och publiceringen av
regeringens bedömningar av ett antal FN-organisationer. Bedömningarna som har genomförts av
UD gäller de 23 multilaterala organisationer som
får 20 miljoner SEK eller mer årligen i bidrag från
den svenska staten. Bland dessa organisationer finns
UNIFEM, som fick ett bidrag på 36,9 miljoner under
2008. (Detta var i realiteten en halvering av anslaget
från tidigare år). UD:s bedömningar skall ligga till
grund för organisationsstrategier som skall utarbetas
för varje organisation som den svenska regeringen
skall samarbeta med.
UNIFEM Sverige menar att en granskning av FN:s
organisationer är viktig och att regeringens initiativ
till att studera hur pengar används inom det multilaterala biståndet kan vara en grund för att effektivisera
arbetet i organisationerna. UNIFEM:s arbete ligger i
linje med den svenska regeringens politik när det gäller jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati.
UNIFEM arbetar specifikt med att bekämpa mäns
våld mot kvinnor, en fråga som den svenska regeringen vill prioritera, inte minst i konfliktländer.
I biståndsministerns artikel omnämns UNIFEM som
en av de ”organisationer som det är särskilt angeläget
att följa noga för att de bedöms ha bristande effektivitet”. I UNIFEM Sverige är vi bekymrade över att
granskningen har varit hemligstämplad och att brist
på transparens har präglat arbetet.
UNIFEM anses av biståndsministern kunna bidra till
en mer jämställd värld med viktiga expertkunskaper.
UNIFEM Sverige tar fasta på detta för att understryka
biståndsministerns uttalande om att UNIFEM är en
relevant organisation som kan ges en större roll och
ökat inflytande. Biståndsministern har uttryckt att
16

multilaterala organisationer är viktiga och UNIFEM
Sverige ser fram emot en dialog med regeringen och
ökat stöd i arbetet framöver.
Maud Edgren-Schori
Ordf. UNIFEM Sverige

Charlotta Linebäck
Org.sekreterare

För mer information besök www.unifem.se
eller kontakta: maud.edgren-schori@unifem.se charlotta.lineback@unifem.se
Tel: 0708 420 247 - 08-34 61 04, 0733 526 226
UNIFEM är FN:s utvecklingsfond för kvinnor och
bildades 1975. Det är en internationell organisation
som arbetar för jämställdhet och kvinnors mänskliga
rättigheter och målet från början har varit att stödja
kvinnogrupper i utvecklingsländer.
1986 grundades den svenska nationella kommittén
UNIFEM Sverige som är en ideell förening. Den
svenska nationella kommittén arbetar utifrån UNIFEMS: strategiska mål för att bland annat minska
kvinnors fattigdom och utanförskap, stoppa våld mot
kvinnor, stoppa spridning av HIV/AIDS bland flickor
och kvinnor och att öka antalet kvinnor på ledande
poster i samhället, även under återuppbyggnadsarbete
efter konflikter.
UNIFEM Sverige arbetar inom Sverige med kampanjer, påverkansarbete och informationssatsningar
för att sprida kunskap om kvinnors rättigheter och för
att samla in pengar till projekt utanför Sverige. Under
2008 hade UNIFEM Sverige 23 medlemsorganisationer.
Kvinnor för Fred är en av medlemsorganisa
tionerna i UNIFEM.

Till
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Regeringen
Bombningarna i Gaza har nu tystnat. Men vad är den svenska regeringen beredd att göra? Kalla saker vid
dess rätta namn och fördöma de övergrepp, som begåtts och kräva att ansvariga ställs till svars eller tassa
försiktigt och inget göra? Har regeringen krävt en förklaring av Israels ambassad för övergreppen eller
klargjort att Israel bör stå för återuppbyggandet av Gaza? Är regeringen beredd att verka för att blockaden av Gaza upphör och aktivt arbeta för en verklig fredlig lösning av konflikten?
I Gaza har över 1.300 människor dödats; minst 70% av dem civila och mer än 410 barn. 20.000 människor är skadade. Cirka 50 FN-byggnader och 21 hälso-kliniker och sjukhus har blivit förstörda. På den
israeliska sidan har 13 männi-skor dödats och 82 skadats. Ingen israel dödades under andra halvåret 2008
av Hamas raketer. Varför beslöt Israel då att julen 2008 gå till massiv militär attack också med vita fosforbomber med djupa brännskador, som bränner ner till benen och DIME vapen, som splittrar offren i bitar,
båda förbjudna i internationell rätt att användas mot civila?
FN:s tidigare rättschef Hans Corell konstaterar att de raketer som skickats från Gaza drabbar urskiljningslöst och är krigsförbrytelser. Israels oproportionerliga svar på granatbeskjutningen från Hamas är också
krigsförbrytelser, enligt Corell.
Såväl proportionaliteten, attackerna på sjukvårdsinrättningar och ambulanser och kända FN-installationer från Israels sida, liksom granatbeskjutningen från Hamas kräver enligt vår mening rättsliga efterspel.
Frågan om krigsförbrytelser måste utredas av en oberoende FN-kommission, där kvinnor bör ingå och
ansvariga ställas till svars. När kommissionen inhämtar information bör den också vända sig till kvinnor i
enlighet med säkerhetsrådets resolution 1325.
FN:s specielle rapportör om Gaza, Richard Falk, pekar i sin rapport 9/1 2009 på de lagliga förpliktelser att respektera mänskliga rättigheter enligt Genevekon-ventionen ,som åligger ockupationsmakten
Israel men också de krigsförbrytelser som skett från Israels sida då deras militära operation varit tydligt
oproportionell och överdriven. Även han pekar på att det varken finns laglig eller moralisk rätt att avfyra
raketer mot civila mål och är en krigsförbrytelse. Han kräver att krigsförbrytelser skall undersökas.
FN:s säkerhetsråds resolution 1325/2000 kräver att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla nivåer i
nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och
lösning av konflikter och vidare att ett jämställdhetsperspektiv inkorporeras i fredsbevarande insatser.
i kräver att den svenska regeringen aktivt arbetar för att en oberoende FN-kommission inkluderande kvinnor tillsätts för att granska krigsförbrytelser och för att ansvariga ställs inför rätta.
Vi kräver av den svenska regeringen att den i enlighet med resolution 1325 aktivt arbetar för att kvinnor
skall delta i de fredsförhandlingar som måste följa.
Vi kräver att regeringen stoppar inköp av vapen från Israel och att den arbetar för att EU:s handelsavtal
med Israel avbryts då Israel inte uppfyller avtalets förpliktelser.
Stockholm den 23 januari 2008
För Operation 1325
		
		

Birgitta Ahlqvist
Ordförande

		
		

Maj Britt Theorin
V. Ordförande

Operation 1325 är en paraplyorganisation bestående av fem kvinno- och
fredsorganisationer. Kvinnor gör Fred är en av fem organisationer i Operation 1325
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Färnebo Folkhögskola
Studieresa - att leva som
flykting i Libanon

Marocko rustar upp
i skuggan av
Israel-Gaza-konflikten
- Marocko fördubblar sin militärbudget 2009 jämfört
med 2008, och ger militären16% av alla statsutgifter.
Detaljerna om den ökande marockanska militärbudgeten
publicerades nyligen i den arabiskspråkiga marockanska
veckotidningen Nichane. Denna upprustning i en spänningsfylld del av Medelhavsregionen sker i mediaskuggan
av konflikten i Gaza. Budgeten har gått igenom parlamentet i tysthet, skriver tidningen och frågar varför denna
betydande budgethöjning till motsvarande 3.11 miljarder
Euro inte debatterats offentligt.

Resan går till Libanon för att lära om flyktingar
och deras villkor samt att se och höra om lan
kultur, politik och religion.
I Libanon finns många palestinska flyktingar. Hur
ser livet ut för dem? Med egna ögon får du se hur
flyktingfamiljer bor, vilka möjligheter de har till
jobb, sjukvård och utbildning. Vi besöker några
palestinska flyktingläger såsom Shatila, Burj El
Barajneh och om möjligt även andra läger.

Enligt den statliga nyhetsbyrån MAP kommer Marocko
nu att bli den största mottagaren av EU-medel som avsatts
till länderna inom European Neighbourhood Policy, ENP.
Marocko kommer att få ett årligt bidrag på mer än 190
miljoner Euro. Den finansiella hjälpen från EU har gjort
det möjligt för Rabat-regeringen att öka utgifterna i alla
sektorer under 2009.

Du får tillfälle att möta internationella organisationer; UNHCR och UNRWA som arbetar med flyktingar. Du får träffa företrädare för bl.a. palestinska
och libanesiska grupperingar. Vi hoppas kunna
göra en tur till södra Libanon med besök i Saida
och Klayaa. Vi skall också hinna med att shoppa i
Beirut, besöka vingården Ksara och de romerska
templen i Baalbeck.

Den fördubblade militärbudgeten gör det enligt Ninchane
”möjligt att gå in i affärer om sofistikerade vapensystem,
för att skapa jämvikt med Algeriet i regionen”. Algeriet
ses som en ärkerival i Marocko och får skulden för att
Marocko misslyckats att få sin ockupation av Västsahara
erkänd internationellt.

Det finns möjlighet att utöka resan med 5 dagar
i Syrien. Då besöker vi Damaskus, den kristna
staden Maalola, den bombade staden Quneitra på
Golanhöjderna och ev. Palmyra

Tidningen uttrycker sin besvikelse över bristen på öppenhet om den stora ökningen av militärutgifterna, samtidigt
som den uttryckte sin förståelse för behovet att satsa
mer på försvaret eftersom Algeriet ansen ha ett militärt
övertag.

Pris: kan ännu inte anges.
Tid: 24 oktober - 1 november 2009 ev.förlängning
Reseledare: Birgitta Elfström och Arne Malmgren
Intresseanmälan till: Arne Malmgren,
tel: 0340-27 07 08 - e-post: arne.fn@hotmail.com

Ökning i Marockos militärutgifter kommer samtidigt som
positionerna i Västsaharakonflikten är låsta och Marockos
kung insisterar att han bara kan acceptera autonomi inom
Marocko för den tidigare spanska kolonin. Den västsahariska befrielserörelsen Polisario kräver att tidigare
fredsöverenskommelser ska respekteras, vilket innefattar
en folkomröstning om självständighet. Polisario, skriver
tidningen, har hotat att bryta den överenskommelse om
eldupphör som FN förhandlade fram 1991 och som övervakas av en fredsbevarande FN-styrka, MINURSO.

NYA KURSER I
HALABJA - SOMMAREN, 2009

Kvinnor för Fred fortsätter insamling till egeninsatsen för utbildningsprojektet i Irakiska/Kurdistan.

Fördubblingen av militärbudgeten kommer också samtidigt som Marockos ekonomi väntas växa snabbt tack vare
ett nytt avtal med EU som ger landet en ”advanced status”
i samarbetet. Avtalet väntas öppna EU:s marknader för
marockanska produkter, men också ge Marocko ekonomiska bidrag från EU som ska främja dess ekonomiska
utveckling.

Forum Syd har beviljat bidrag för nya kurser att
genomföras sommaren 2009 med tyngpunkten
på Mänskliga rättighetsfrågor med inriktninga på
kvinnors rättigheter.
Genom att köpa vykort á 5 kr/st kan du bidra till
att kvinnorna i Halabja kan fortsätta att utbilda sig.
Projektledare: Awaz Daleni och Maria Hagberg.

Källa: afrol News 9 dec 2008. www.afrol.com
För information, kontakta Sören Lindh, Västsahara Aktionen, 070-399 2769.
Aktionen har 26 medlemsorganisationer. Läs mer
på www.vastsaharaaktionen.se

Beställ via e-post: kff@telia.com
eller.tel:08/667 97 2 Bidrag till Plusgiro:
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SAMLA
Kvinnor För Freds styrgrupp

KONTAKTKVINNOR
Alingsås: Cahtarina Stenberg, Åsgatan 1
441 51 Alinsås, 0322/63 74 69
Enköping: Marianne Kekonius, Nederby Vallby,
745 98 Enköping, 0171/81 333
e-post:marianne.kekonius@lul.se
Göteborg: Gun Holmertz, Fjällkåpan 6,
42 449 Angered, 031/331 08 61
Halmstad/Laholm: Agneta Eriksson,
Gaggegatan 17 302 41 Halmstad, 035/129150
e-post:eriksson.035129150@telis.com
Kiruna: Eva Jonsson, Åkaregatan 8 A
98 132 Kiruna, 0980/19 403. Kotor:Falks hus,
Finngatan 4, 98 331 Kiruna
Linköping: Barbro Linderoth, Rosendal,
Skeda, 58 597 Linköping, 013/88 107
Lund: Ninna Widstrand, Ö. Vallgatan 57
223 61 Lund,046/152291,
e-post:ninna.widstrand@swipnet.se
Ludvika: Elise Kulla, Östra Storgatan 16 A
771 50 Ludvika, 0240/16 229
Lysekil: Inger Sterneskog, Ga Strandg.41 B
Lgh 16, 453 31 Lysekil, 0523/160 20
Norrköping: Eila Ekener, Ölandsgatan 7
602 36 Norrköping, 011/10 50 56
Stockholm: Lena Palmstierna,Landåvägen 10
131 49 Nacka, 08/71 85 372
Sundsvall: Hjördis Johansson, Faktorigatan 6
853 56 Sundsvall
Uppsala: Kersti Ertem, Ewa Lagerwalls väg 28,
756 43 Uppsala. kersti.ertem@bredband.net
Vänersborg: Anna-Bodil Bengtsson,Kronog.25 B
462 30 Vänerborg, 0521/19 436
Värnamo: Inger Peterson, Slottsvägen 8
331 00 Värnamo, 0370/16 738
Örebro: Marianne Skanse Irisgatan 8,
703 53 Örebro, 019/25 06 10
Östersund: Eivor Nordman, Na Strandv. 19
832 41 Frösön, 063/12 88 57
Östhammar: Karin Haukala, Sydvästra gränsg 2,
742 00 Östhammar, 0173/21 682

GÖTEBORG
Karin Jonegård, Lars Siggegården, Utby
54 293 Mariestad, 073-621 361, karinjonegard@spray.se
Gudrun Tiberg, Silvermyntsg. 9, 414 79 Göteborg
031/62 67 01, gudrun.tiberg@gmail.se
HALMSTAD/LAHOLM
Susanne Gerstenberg, Smedjegatan 3, 312 30 Laholm
0430/129 30, susanne.gerstenberg@telia.com
HUDISKVALL/SUNDSVALL
Inger Holmlund, Hamnvägen 14, 820 76 Jättendal
0652/161 70, holmlundinger@hotmail.com>
KIRUNA
Gun-Britt Mäkitalo, Lars Janssons gatan 14, 9tr
98131 Kiruna, 0980/61 386,
098061386@bredband.net
LINKÖPING
Barbro Linderoth, Kolbyttemon Rosendal
585 97 Linköping, 013/88 107
linderoth.barbro@telia.com
STOCKHOLM
Eva Paulsson, Fatbursgatan 29 A,
118 54 Stockholm, 08/668 87 75
eva29paulsson@hotmail.com
Inger Stark, Nordmarksvägen 27 4tr, 123 72 Farsta
070/619 41 24, inger.stark@minheder.nu
UPPSALA
Astrid Möller, Faringe-Bärby, Johannelund
740 10 Almunge, 0174/210 57,
amjohannelund@hotmail.com
Clary Hofring, Getramsvägen 1, 743 40 Storvreta
clary hofring, viska60@spray.se
ÖREBRO
Marianne Skanse, Åbackeg. 3 1 tr
702 32 Örebro, 019/250610
marianneskanse@bredband.netDS

Medlemsavgifter 2009

NÄSTA SAMLA

24 april 2009

Årsavgift Riks 170 kr, Pg 439 12 25 -2
Stödmedlem 100/år, stud + fam.medl 50kr/år
Stockholm + 70 kr = 240 kr Pg 87 36 27-4
Uppsala + 80 kr = 250 kr Pg 55 41 16-4
Glöm inte att ange avsändare
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B

FÖRENINGS
BREV

RIKSÅRSMÖTE 2009
Lördagen den 25 april
kl 11.00 - 16.00
ABF, Sveavägen 41, Per-Albin rummet, Stockholm,
Program:
			

Kl 11.00

			
Kl 12.30
					
					

					

Årsmötesförhandlingar
Presentation av KFFs projekt 2009:
Budkaveln: Inger Holmlund
Kvinnoprojektet i Irakiska/Kurdistan
Maria Hagberg,, Awaz Daleni

Paus med Kaffe/te smörgåsar
					
		
			
Kl 14.00 NATO i Sverige?? Ingela Mårtensson

www.kvinnorforfred.se
Kvinnor för Fred
		

Gamla Brogatan 27, 111 20 Stockholm, Red: Breda gatan 6, 115 21 Stockholm
e-post: kff@telia.com - Tel/fax: 08/667 97 27Organisationsnummer 802 010-4603

