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Välkommen till 

Kvinnliga Akademikers Förening! 
 

 

Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, är en politiskt och religiöst obunden, 

ideell förening för kvinnor som avlagt akademisk grundexamen. Föreningen 

grundades år 1904 och var till en början en kamporganisation för kvinnors rätt 

till högre tjänster och lika lön. Krav som fortfarande är aktuella. Våra nuvarande 

mål är 

 

 

• arbeta för att tillvarata kvinnliga akademikers intressen 

 

• främja tillvaratagandet av kvinnliga akademikers kompetens och 

yrkesskicklighet på alla plan inom samhällsutvecklingen, såväl lokalt som 

i rikssammanhang 

 

• verka för förståelse och vänskap mellan kvinnliga akademiker i alla länder 

 

• främja internationellt samarbete 

 

 

 

Mer information om KAF finns på föreningens hemsida 

www.kvinnligaakademiker.se eller på Facebook 

https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-

F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts  

Där finns också information om medlemskap och kretsarnas aktuella program. 

 

 

 

Riksstyrelsen:   kontakt@kvinnligaakademiker.se 

Skånekretsen:   skane@kvinnligaakademiker.se 

Stockholmskretsen:   stockholm@kvinnligaakademiker.se 

Uppsalakretsen – UKAF:  uppsala@kvinnligaakademiker.se 

Västra kretsen:   vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se 

http://www.kvinnligaakademiker.se/
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/KAF-Kvinnliga-Akademikers-F%C3%B6rening/1612577605649282?fref=ts
mailto:kontakt@kvinnligaakademiker.se
mailto:skane@kvinnligaakademiker.se
mailto:stockholm@kvinnligaakademiker.se
mailto:uppsala@kvinnligaakademiker.se
mailto:vastra_kretsen@kvinnligaakademiker.se
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Några ord från riksstyrelsen 2018  
 

Det var med stor glädje som KAF under verksamhetsåret 2018 fick hälsa 

Umeåkretsen välkommen till föreningen. KAF består därmed av fem 

självständiga lokala kretsar. Var och en har ett eget programutbud, som spänner 

över oerhört intressanta och angelägna områden. Se med fördel deras 

verksamhetsberättelser för att få en inblick i bredden och djupet av kretsarnas 

verksamhet, där tyngdpunkten ligger på inbjudna föreläsare, men även 

seminarier. Ett tema som uppmärksammades av flera kretsar var kvinnors 

rösträtt och Göteborg arrangerade i samarbete med Kultur i Väst, Riksteatern 

och Stadsbiblioteket 100-årsfirandet av den göteborgska kvinnomarschen för 

kvinnors rösträtt. 

 

Förutom föredrag och seminarier har till exempel Stockholmskretsen anordnat 

bok- och studiecirklar med anknytning till Karolina Widerström, som är 

frontalkvinna för vår verksamhet. Det är ju även i hennes efterlämnade våning 

som KAF sedan 1949 håller sina möten. Under hösten blev hennes våning också 

en del av det nybildade Stockholms kvinnohistoriska museum, vilket fått till 

följd ett ökat intresse för guidade visningar av bostaden. 

 

Vid årsmötet söndagen 15 april 2018, som arrangerades av Uppsalakretsen, 

samlades ett femtiotal medlemmar. Mötet ägde rum i Uppsala Slottsbiografs fina 

lokaler. Bland gästerna märktes Edith Lommerse från Holland och Aisha 

Alshawaf från England. De är ordförande respektive vice ordförande i 

University Women of Europe (UWE). De var inbjudna för att närmare 

presentera UWE med anledning av de diskussioner som förts rörande KAF’s 

ställningstagande om anslutning till organisationen. Efter 

årsmötesförhandlingarna presenterade Sara Ahlgren, som var mottagare av 

Karolina Widerströms stipendiet 2017, sin forskning om ”Lipiddiskar som 

läkemedelsbärare för målsökande tumörterapi” (som du kan läsa mer om i detta 

Meddelandeblad under rubriken Tidigare stipendiat rapporterar). 

 

En central del av KAFs verksamhet är att arbeta ”för förståelse och vänskap 

mellan kvinnliga akademiker i olika länder”. För att bättre kunna koordinera det 

arbetet bildades ett internationellt utskott under året, vilket bland annat har till 

syfte att bevaka aktuella nordiska och internationella konferenser, möten och 

nätverk. Under året deltog två delegater från Stockholmskretsen i University 

Women of Europe (UWE) konferens, Women in STEM professions: Challenges 

– Support – Education, som hölls i Rom 21- 24 juni, 2018.  

 

KAF ansvarar för två stipendier, vilka delas ut vartannat år. Under 

verksamhetsåret utlystes Siri Jakobsson-stipendiet. Sexton ansökningar kom in. 
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Styrelsen beslöt att Johanna Sjöstedt, masterstudent i idéhistoria vid Göteborgs 

universitet, skulle erhålla stipendiet. Hon vill med sin forskning bidra till en 

fördjupad och förändrad förståelse av Simone de Beauvoirs filosofi och 

historieskrivning över den feministiska filosofins utveckling under 1900-talet.  

 

Till KAFs utåtriktade verksamhet hör bland annat att anordna seminarier på 

skilda temata. KAF beslöt därför under föregående verksamhetsår att anordna ett 

seminarium på temat fred. Till detta inbjuds företrädare för fredsorganisationer 

utifrån ett kvinnoperspektiv på fred, rättvisa och jämställdhet. Olika 

omständigheter har medfört att detta seminarium kommer att äga rum under 

hösten 2019.  

 

KAF’s handlingar finns bevarade hos Kvinnsam, Kvinnohistoriska samlingarna 

vid Göteborgs universitet. En digital arkivförteckning gör arkivet sökbart för 

forskare och andra intresserade. Detta arkiv är en kvinnohistorisk guldgruva.  

 

Verksamhetsåret har bjudit på en rad viktiga arrangemang både på lokal nivå 

och mer utåtriktade till en bredare publik. Avslutningsvis vill KAF därför rikta 

ett varmt tack till våra medlemmar och till Jämställdhetsmyndigheten, då vi 

genom organisationsbidrag härifrån kan bedriva riksföreningens och kretsarnas 

stimulerande programverksamhet. 

 

Denise Malmberg 
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Tidigare stipendiat rapporterar 

 

Louise Lindblom- Siri Jacobssons stipendium 2016 
 

Våren 2017 hade jag glädjen att få motta Siri Jacobssons-stipendiet 2016 av 

Kvinnliga akademikers förening. Jag hade då kommit ut med min bok De 

besvärliga – Skyddshemmets vanartiga flickor, forskning om varför flickor 

omhändertogs i Sverige mellan åren 1920–1954. Stipendiet sökte jag och fick 

för min forskning om en dittills okänd kvinna inom kvinnorörelsen, Henrika 

Widmark. Genom mitt arbete med boken De besvärliga fann jag Henrika 

Widmark och hennes livsverk. Dock kunde jag inte ana omfattningen av hennes 

arbete. Det jag först trodde skulle räcka till en pamflett blev till en bok på dryga 

tvåhundra sidor. Stipendiet gjorde så jag obehindrat både kunde resa och få tid 

till att studera materialet i godan ro. Sista mars i år kom biografin Mamsell 

Henrika ut! Där blandas hennes historia med dåtidens skeenden tillsammans 

med hennes sångtexter, fotografier och brevkort till bland andra Karolina 

Widerström. Henrika Widmark må ha varit okänd i många år, men bland första 

vågens kvinnor var hon välkänd som humoristisk sinnad textförfattare, 

byggherre och på ålders höst lantbrukare.  

 

Att Siri Jacobssons-stipendiet tagit mig vidare och gett mig härliga och fina 

möten med kvinnor inom KAF samt Göteborgskvinnor i rörelse/r råder det 

ingen tvekan om. Det har berikat mig inte bara med möjlighet att fullfölja mitt 

arbete med Mamsell Henrika utan även givit vidare utmaningar och tillfällen att 

idag arbeta för att synliggöra kvinnor inom och utanför akademin. Ett fantastiskt 

resultat som jag inte vågade drömma om när jag sommaren 2016 satt och plitade 

på min stipendieansökan. Nu plitar jag dock på en ny bok, transkriberar brev och 

gräver med glädje vidare, inspirerad av alla härliga kvinnor från dåtid till nutid! 

 

Sara Ahlgren – Karolina Widerströms stipendium 

2017 
 

Till 2017 års Karolina Widerströmstipendiat utsågs medicine doktor Sara 

Ahlgren verksam vid Uppsala universitet. Hon tilldelades stipendiet på 55000 kr 

för sitt forskningsprojekt med titeln “Lipiddiskar som läkemedelsbärare för 

målsökande tumörterapi”. 

 

Vad var syftet med projektet? 

Ett generellt problem vid behandling av tumörsjukdomar är svårigheten att 

leverera tillräckligt höga terapeutiska doser till tumörcellerna. Därför finns ett 
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behov av att utveckla nya strategier som möjliggör leverans av stora mängder 

terapeutiska substanser (t.ex. konventionella kemoterapeutiska läkemedel, 

radionuklider, anticancer peptider etc.) specifikt till tumörcellerna utan att 

påverka normala vävnader i kroppen. Syftet med projektet är att utveckla 

tumörmålsökande lipiddiskar.  

 

Har projektet lyckats? 

Applikationerna för målsökande terapier är många och i projektet har flera olika 

typer av terapeutiska substanser framgångsrikt formulerats i eller på ytan av de 

målsökande lipodiskarna. Generellt kan sägas att de målsökande lipiddiskarna 

används som bärare av substanser med anti-cancereffekt som annars är väldigt 

svåra att administrera. Ett exempel på dessa är t.ex. Curcumin, den aktiva 

substansen i gurkmeja, med extremt låg löslighet i vatten men som effektivt kan 

laddas in lipiddiskens lipofila kärna. Ytterligare ett exempel är anticancer-

peptiden melittin som laddats på kanten av lipodiskar då den dels gärna binder 

till ytor med hög kurvatur.  Melittin är utvunnet ur bigift och har även en 

antibakteriell effekt och anses även ha potential att användas som en ny typ av 

antibiotika. Då melittin både är mycket potent pga sin haemolytiska 

(cellförstörande) effekt men även känslig mot nedbrytning är formulering av 

peptiden på lipodiskar mycket lämplig. 

 

Projektet har hittills resulterat i flera publikationer där Ahlgren med flera visar 

att de nya målsökande lipiddiskarna både transporterar substanserna specifikt till 

tumörcellerna och att upptaget hämmar tumörtillväxten. 

Sara Ahlgren har de senaste åren arbetat som postdoktor och forskare med 

tidsbegränsad finansiering från Cancerfonden. Stipendiet från Karolina 

Widerströms stipendiefond underlättar möjligheten att avsluta de pågående 

studierna vilket är det som saknas för att uppnå docentkompetens inom ämnet 

biomedicinsk strålningsvetenskap. 
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Redaktionella bidrag 

Tema - 100 år sedan 

 
Det hade kunnat gå helt annorlunda 

 
 

 
 

 

Den 17 december arrangerade 

Skånekretsen en föreläsning med 

rubriken Allmän och lika rösträtt. 

Salen var smockfull när Eva Helen 

Ulvros introducerade journalisten 

och författaren Per T Ohlsson som 

höll föreläsningen. Rösträttskampen 

för kvinnor började redan på 1880 

talet, men kampen för att man skulle 

få likvärdiga medborgerliga 

rättigheter började först i början av 

1900-talet. Allmän rösträtt var en 

revolution. Kampen om kvinnlig 

rösträtt var hård. De kvinnor som 

offentligt talade för kvinnlig rösträtt 

riskerade social utfrysning. 

Kvinnorna förde kampen oerhört 

effektivt och metodiskt med 

inriktningen att bilda opinion och 

påverka rösträttsvänliga män. 

Betydelsefulla kvinnor i 

rösträttskampen var enligt Per bl. a. 

Elin Wägner, Lydia Wahlström, 

Selma Lagerlöf och Gulli Petrini.  

 

1918 var i övrigt ett händelsefullt år: kollektivavtal slöts om 8 timmars 

arbetsdag, 27 000 dog i spanska sjukan, första världskriget tog slut, den första 

kvinnliga advokaten Eva Andén började arbeta, reform om statliga 

fullmaktstjänster t.ex. rektor till kvinnor och en kvinna Emilia Broomé fick för 

första gången delta i lagberednings betänkande. Lagberedningsbetänkandet 

ledde till en ny giftermålsbalk där den gifta kvinnan blev myndig och att boet 

delas lika vid skilsmässa. Under hösten 1918 uppstod ett psykologiskt ögonblick 

när Tyskland förlorade kriget, som användes av rösträttsvänliga politiker inom 

Socialdemokratin och Liberalerna. Tidigare under 1918 hade kvinnlig rösträtt 

blivit nedröstad. Politiker inom högern trodde Tyskland skulle vinna kriget och 
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att reformer kunde förhindras. Den 17 december 1918 genomdrevs på ett 

kuppliknande sätt en urtima riksdagen med omröstning för kvinnlig och allmän 

rösträtt. Det var inte ordinarie riksdag med befogenheter att ta några sådana 

beslut. Hjalmar Branting begärde total kapitulation av högern och att de skulle 

förbinda sig att rösta för detta förslag vid två ordinarie riksdagsmöten. Högern 

var så rädd för revolution att man kapitulerade. ”Det hade kunnat gå helt 

annorlunda” säger Per. Demokratin infördes i Sverige den 17 december 1918. 

Det krävdes omröstning vid två ordinarie riksdagar så dröjde det till 1921 innan 

rösträtten infördes. ”Det var en fantastisk ordning som gavs oss till skänks för 

100 år sedan med allmän och lika rösträtt.”  

 

Ingrid Lyberg och Lena Ek 
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Feminismen och sexhandel - 100 år efter 

reglementeringens avskaffande - var står vi? 

 

 

 

Den 7 mars i år (2019) anordnade 

KAF Stockholmskretsen en 

programkväll om feminism, 

prostitutionshistoria och sexhandel 

på ABF-huset i Stockholm. Vi drog 

trådarna fram till våra dagar och 

frågade oss: Var står vi idag och 

imorgon? Programkvällen var också 

ett evenemang för att påminna om 

att det var 100 år sedan den 

reglementerade prostitutionen 

avskaffades. Den innebar att de 

prostituerade kvinnorna ålades att 

regelbundet låta sig läkarundersökas, 

så att de inte bar på någon venerisk 

smitta. Detta ansåg många vara 

verkningslöst för att bekämpa denna 

smittspridning och krävde därför att 

reglementeringen skulle upphävas. 

Karolina Widerström var en av 

främsta förkämparna för ett sådant 

upphävande.  

 

Lisa Öberg var moderator. Rebecka Lennartsson, historiker, Lena Kallenberg, 

författare och Yvonne Svanström, ekonomhistoriker stod för de historiskt 

orienterade föredragen och uppläsningarna.   

Elise Lindqvist, tidigare fast i prostitution och drogmissbruk, men senare 

frälst, berättade om sina erfarenheter och det stöd hon numera som kristen 

medmänniska och som "morsan" ger åt prostituerade kvinnor. 

Mats Paulsson, som arbetat som polis, tog framför allt upp hur sexköpslagen 

fungerar. Dessa två personer ersatte organisationen Talita, som med kort varsel 

hade meddelat att de inte kunde skicka någon representant. 

Denna programkväll, som samlade ett tjugotal åhörare, blev mycket lyckad. Det 

visade bland annat de många frågor som ställdes från publikens sida.  
  

Ann-Katrin Hatje och Lisa Öberg 
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Standar i Kvinnomanifestation 
 

I Göteborg firades den 2 juni 2018 då det var 100 år sedan det enda 

demonstrationståget för rösträtt i Sverige gick av stapeln. Då var det Frigga 

Carlberg och Gurli Petrini som stod värdar och ett tusental kvinnor och män 

tågade mellan Järntorget till Heden. Standaret som då bars främst i tåget var 

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (F.K.P.R.). Idag ligger det nedpackat i 

ett magasin hos Göteborgs stadsmuseum. Självklart fick vi ej låna originalet till 

Kvinnomanifestationen 2018, istället åtog jag mig som gammal sömmerska att 

tillverka ett nytt. Det har nu använts vid flera tillfällen även och finns nu på 

KvinnSam för att användas i utställningar och dylikt. Självklart tillverkade jag 

ett till standar med inspiration från det hundra år gamla, inför firandet våren 

2019.  

 

Louise Lindblom 
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Övriga redaktionella bidrag 
 

Rapport från 2019 års Forum Jämställdhet 
 

30-31 januari 2019, under några dagar med norrbottnisk extrem kyla, gick årets 

Forum Jämställdhet av stapeln i Kulturens Hus i Luleå. Konferensen anordnas 

av Sveriges Kvinnolobby med aktiv närvaro av många av kvinnolobbyns 

medlemsorganisationer. Närvarande var cirka 900 deltagare med påtagligt 

varierande erfarenhet av att ta sig fram i -28 grader Celsius.  

KAF hade flera delegater på plats (bland annat undertecknad) som bidrog 

genom att bekvinna Kvinnolobbyns informationsmonter. När jag inte stod i 

montern, försökte jag navigera bland det omfångsrika och varierade 

programmet. Det var förstås omöjligt att få en ordentlig överblick över 

mångfalden. Inslagen sträckte sig från metodverkstäder för hur vi ska bli bättre 

på att åstadkomma jämställda möten, till diskussioner om "incels" och en 

tänkbar framtid med misogyna robotar -- och allt som går att tänka sig 

däremellan.  

 

Här är intryck från tre av de inslag som jag tog del av: 

Jämställdhetskämpar i trossamfund. Sherin Kankan, Esther Kazen och Eva 

Ekselius samtalade om sin verksamhet och sina kamper som kvinnor inom 

respektive islam, kristendom och judendom. En intressant observation var att de, 

framför allt Kankan och Kazen, hävdade att deras kamp för att skapa plats för 

kvinnor på ledarpositioner inte innebär ett brott med historien, utan en återgång 

till tidigare förhållanden. "Vi går tillbaka till rötterna, där alla människor var lika 

mycket värda", var ett av deras slagord. En annan observation var deras betoning 

av att de inte vill avlegitimera andra uppfattningar och positioner inom 

samfunden, utan vill att det ska få finnas många giltiga perspektiv. Jag frågade 

dem om de såg likheter mellan sina kamper inom de olika samfunden, och om 

de hade något stöd av varandra tvärs över religionsgränserna. De svarade ja på 

båda frågorna. 

 

Ledarskap för jämställdhet, ett samtal mellan nyhetschefen på SVT sport, 

Patric Hamsch, Luleås kommundirektör, Mikael Lekfalk, och Sveriges 

Byggindustriers VD, Catarina Elmsäter-Svärd. Elmsäter-Svärd framträdde som 

den mest realistiska och kunniga, när hon talade om sårbarheten i att bygga 

jämställdhetsarbete enbart på entusiaster, och hur nödvändigt det är att skapa 

strukturer och rutiner som lever kvar även när en jämställdhetsentusiastisk chef 

har lämnat organisationen. Hamsch, som har arbetat för att öka rapporteringen 

om damidrott i TV, konstaterade att den värsta fienden när de ville åstadkomma 

jämställdhet var "magkänslan", det vill säga känslan av att de redan gjorde rätt. 
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Jämställdhetsarbete och transinkludering - så kommer vi vidare, med Clara 

Berglund, generalsekreterare i Sveriges Kvinnolobby och Sandra Ehne, 

ordförande i RFSL. Här möttes två oförenliga ståndpunkter: Berglund varnade 

för risker med transrörelsens krav på att sluta med "bekönande" i offentliga 

sammanhang, inklusive statistik, och menade att det riskerar att försvåra kampen 

för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ehne hävdade istället att det inte är 

den lilla och sårbara gruppen transpersoner som står i vägen för verklig 

jämställdhet, utan att det verkliga hindret är den traditionella föreställningen om 

kön som bestämt enbart av biologi. Ehne menade mot den bakgrunden att 

kvinnorörelsen och transrörelsen borde ligga nära varandra. Om det uppnåddes 

dock inte enighet på podiet. 

 

I korridorerna utanför sammanträdeslokalerna visade ett stort antal 

organisationer upp sig med informationsmaterial och samtalsglada 

representanter. Att flanera längs raderna av montrar och tjuvlyssna på de 

pågående samtalen och själv ställa frågor här och där var också en viktig 

behållning av konferensen. Det pågår en hel del! 

 

 

Eva Magnusson 
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Uppdatering pensionsfrågan 
 

Den ständigt aktuella frågan om jämställda pensioner har under året haft fokus 

på tjänstepensionen (se Dagens arena 8 mars 2018). Där man visar på hur olika 

pensionsavtalen ser ut för olika fackförbund och att för mansdominerade yrken 

betalar arbetsgivaren in dubbelt så mycket till tjänstepensionen än vad som görs 

på kvinnodominerade arbetsplatser (kommuner och landsting). ”Det är främst 

beroende av att vissa fack tillskansar sig bättre fördelar, säger Gabriella Sjögren 

Lindquist, pensionsexpert” ”SKL:S avtal ett av de stora problemen för kvinnor 

när det gäller väntad pensionsavgång, tillsammans med låga löner – Det stora 

problemet för kvinnor är att det inte finns flexpension för kommuner och 

landsting”.  

Flexpension är en reform som ökar avsättningen till pensionen med 1-2 % eller 

mera varje månad oavsett om man går ner i arbetstid eller inte.  

 

När man läser denna artikel om tjänstepensionen är det svårt att inte tänka på 

titeln ”Vi män har tusen knep att hindra en kvinna att komma fram” som 

används i ett kapitel i boken ”Förbjuden frukt på kunskapens träd –Kvinnliga 

akademiker under 100 år”.  

 

Skånekretsen ordnar den 12 oktober ett seminarium under titeln ”Pensions-

pusslet” där både den allmänna pensionen och tjänstepensionen kommer att tas 

upp.  

 

Välkommen till Lund den 12 oktober! 

 

 

Lena Ek 
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Uppdatering  kvinnor och fred 

 
Den 25 november 2019, på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, 

arrangerar KAF/UKAF ett heldagsseminarium på temat KVINNOR OCH 

FRED. Platsen är FREDENS HUS på Uppsala slott. 

 

Den 31 oktober 2020 är det 20 år sedan FN:s säkerhetsråd enhälligt antog 

resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionen har för avsikt att 

stärka kvinnors roll i förebyggandet av konflikter, i vidmakthållandet av fred 

samt i lösningen av konflikter. Genusperspektiv ska ingå i alla FN:s freds- och 

säkerhetsinsatser, och särskilda insatser ska skydda kvinnor och barn från 

könsrelaterat våld.  

 

På Geneve-konferensen med Graduate Women International, där jag deltog 

utskickad av KAF:s internationella utskott, ägnades en heldag åt ”Utbildning för 

fred”. Resolution 1325 stod i fokus. Utbildning, där mål och innehåll naturligtvis 

är kontextberoende, ses som ett sätt att minska ojämlikhet, motverka patriarkala 

värderingar och öka möjligheterna till demokratisk medverkan. 

 

Fredsseminariet i Uppsala har en bredare inriktning till innehåll och form och är 

indelat i fyra sektioner. Först kommer en inledning med presentation av KAF-

initiativet samt seminariets frågeställningar. Hur ”fred” kan tolkas ska granskas 

och analyseras både genom forskares också aktivisters blickfång.  

Hur har resolutionens mål implementerats och hur har de påverkat 

fredsaktiviteter och forskning? Aktivister och forskare har besvarat en enkät 

med frågor om detta. Svaren har varit till stor hjälp i planeringen av seminariet 

som UKAF-medlemmarna Alexandra Lebedeva, doktorand i etik vid Uppsala 

universitet och jag Stina Johansson, ordförande, är huvudansvariga för. 

Moderator för seminariet är Johanna Ohlsson, fil dr i etik vid Uppsala 

universitet och expert på mänskliga rättigheter.  

 

I forskningssektionen diskuteras innebörden av att en mäktig organisation som 

FN har tagit detta fredsinitiativ. Hämmar det eller öppnar det för konstruktiva 

lösningar? Hur kan det se ut i de lokala sammanhangen? Hur kan nationella 

handlingsplaner se ut? Inga entydiga svar är att vänta. Kontexten har stor 

betydelse. Exemplen som ska förtydliga detta hämtas bland annat från 

Bosnien/Hercegovina, Marocko och Östersjölandskapen. Begrepp som 

hierarkiskt systerskap (Sanela Bajramovic), och fredsstrategier som 

sanningskommissioner (Alexandra Lebedeva) och fredsfostran/utbildning för 

fred kommer att presenteras, det senare med reflektioner från 

Genevekonferensen (Stina Johansson). 



 

 

16 

 

Också i sektionen med fredsorganisationerna i fokus kommer nationella 

handlingsplaner och dess effekter, brister och potentialer att diskuteras. 

Förhoppningsvis kommer konkreta erfarenheter av implementeringen av 

resolutionen 1325 att tydliggöra hur kvinnors medverkan i olika fredsaktiviteter 

kan stödjas, och vad som kan krävas för att kvinnor ska få delta i de officiella 

förhandlingarna. Betydelsen av forskning och forskningsresultat för 

organisationernas fredsstrategier diskuteras, liksom hur de lokala eller politiska 

sammanhangen bestämmer hur forskningens frågor och resultat formuleras och 

uppfattas. Här medverkar representanter från Folke Bernadotte Akademien, 

Operation 1325, Östersjöfred, samt förhoppningsvis också från Kvinna till 

Kvinna, Kvinnor för fred samt Internationella Kvinnoförbundet för fred och 

frihet. Gertrud Åström, tidigare ordförande i Kvinnolobbyn, har visat ett stort 

intresse för seminariet och har genom sitt ordförandeskap i Östersjöfred gjort 

oss uppmärksamma på närområdet och dess potentiella konflikter. 

I den fjärde och avslutande sektionen diskuteras frågor om förutsättningarna för 

fred. Särskilt uppmärksammas vad en feministisk fredsprincip, t.ex. en 

feministisk utrikespolitik, innebär i olika kontexter. 

 

Stina Johansson 

 


