Svenska Kvinnors Vänsterförbund
(SKV) är ett partipolitiskt obundet,
feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund med hjärtat till vänster.
SKV har som mål:
• att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män, byggd på
lika rättigheter och skyldigheter i privatliv, yrkesliv och samhälle.
• att verka för fred och fredlig konfliktlösning och vill motverka
alla former av våld, förtryck, krig och krigshandlingar.
• att verka för alla människors lika värde och vill motverka
kommersiell exploatering som trafficking och slavarbete.
• att verka för ett resursbevarande samhälle, baserat på människors grundläggande behov och sambanden i naturen.
• att verka för solidaritet mellan folkgrupper, regioner och
nationer.

Du behövs i fredsarbetet - bli medlem i SKV!

Om du delar SKVs syn på krig och konflikter – bli medlem!
Du behöver oss – vi behöver dig!
Medlemsavgift: valfritt 50 - 500 kr. Pg 50 50 95 - 0
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
Tel: 0761-457909
skvgoteborg@telia.com
www.vimanskor.se

För fred
mot krig
och imperialism
Världen militariseras allt mer. Antalet militärbaser utökas och kärnvapenteknologin
sprids till allt fler länder. Detta gör världen
osäker och framtiden hotfull.
Rymden används redan i stor utsträckning inom modern
krigföring. Sverige bidrar till denna utveckling med rymdexpertis, vapenexport och numera export av soldater till
oroshärdar. Sverige bidrar även med stora landområden
för stridsövningar och utprovning av krigsmaterial, också
med utvecklingen av avancerade drönare som kan användas i krig.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) kräver
omedelbart förbud mot kärnvapen, bakteriologiska och
kemiska vapen. Alla lager ska förstöras.

SKVs vision är en allmän och total avrustning.

SKV är pacifistiskt

Feministisk tradition

SKV tar avstånd från våld och krigshandlingar för att lösa konflikter, från
vapentillverkning och förberedelse till krig.
De ofattbara summor som investeras i vapen världen runt bör satsas på
att avskaffa fattigdom, att bygga trygga samhällen och tillgodose mänskliga behov. Vi vill främja internationell solidaritet.

Vår feministiska tradition, präglad av omsorg om det levande, konfliktlösning utan våld och systerskap utan gränser, har påvisat att kampen för fred
och mot militarism måste föras på många plan. De erfarenheter kvinnor
har genom sitt ansvar för daglig överlevnad är oumbärliga i arbetet med
att finna hållbara lösningar på dagens konflikter.
SKV arbetar särskilt för solidaritet med kvinnor och barn som drabbas
av krig. Vi stöder besluten i FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Här betonas kvinnors medverkan i konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning.

Krigens orsaker
• den orättvisa fördelningen av och kampen om resurserna i världen
• ojämlikheten mellan länder, inom länder, mellan kvinnor och män
• föreställningen att konflikter måste lösas med våld
• militarismen som system som genomsyrar våra samhällen
• en djupt rotad föreställning att människan ska behärska naturen
istället för att leva i samklang med den.

Fortsatt utsugning – ingen fred
Den rika världens kontroll över och exploatering av varor och människor
i den fattiga världen måste upphöra. Detta förtryck skapar konflikter och
uppror.

Vårt sårbara samhälle
De känsliga tekniska systemen gör oss ytterst sårbara. Ett krig i Sverige,
även utan kärnvapen, skulle leda till totalt sammanbrott av livsviktiga
samhällsfunktioner. Säkerhetspolitik måste bygga på civil samverkan istället för militärt hot.

Patriarkatet och militarismen
Inom det auktoritära patriarkala samhället finns det militära tänkandet.
Det bygger på misstro och aggressivitet. Det har våldet som erkänd arbetsmetod. Där talas om seger och nederlag, sammanhållning inåt och fientlighet utåt.

Aktuella fredskrav

• Utse en nedrustningsambassaadör! Sådana har Sverige haft tidigare
och deras arbete har varit framgångsrikt.
• Nej till gemensam krigsmakt inom EU.
• Ingen smyganslutning till NATO.
• Stoppa svensk vapenexport.
• Ta hem trupperna från Afghanistan.
• Sverige bör vara drivande i förhandlingarna kring icke-spridnings
avtalet som handlar om att begränsa förekomsten av kärnvapen,
men också om att avskaffa dem.
• Stöd FNs säkerhetsråds resolution 1325.
• Vidareutveckla de planer som redan finns för omvandling av
vapenindustrin till civil produktion.

