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tema  ett eget rum – det demokratiska utrymmet krymper

I sin berömda essä Ett eget rum skrev Virginia Woolf att en kvinna 
måste ha pengar och ett eget rum om hon ska kunna skriva romaner. 
Pengar och ett eget rum. Genom att berövas dessa två är det svårt att 
skriva romaner och ännu svårare att skriva ny historia. 

Att strypa de finansiella medlen är ett av de mest effektiva sät-
ten som stater använder för att långsamt kväva människors kamp 
och engagemang. På sidan sex får du läsa om »the global gag rule«. 
Policyn handlar om att utländska organisationer som tar emot pengar 
från USA inte får utföra eller förespråka abort. Att ta organisationer 
som gisslan på det här sättet är ett praktexempel på hur utrymmet 
effektivt krymper för civilsamhällen runt om i världen. Antiterror-
lagar är ytterligare ett exempel på hur det försvårats för civilsamhället 
genom att stater enklare kan stämpla organisationer som terrorister 
om de tar emot pengar från utlandet, vilket du kan fördjupa dig i på 
sidan nio. 

Kvinnor har alltid varit begränsade, kanske är det därför kvin-
norättsorganisationer snabbt hittar nya vägar för att fortsätta bedriva 
sitt arbete. IKFF Kenyas Anne Atambo berättar om alternativa vägar 
framåt för civilsamhället när alla andra dörrar är låsta på sidan två. 
I samma artikel delar även Nela Porobic Isakovic, som arbetar för 
internationella IKFF i Bosnien, om att pengar också skapar rum för 
att påverka. Och givetvis är det så, att det hänger ihop. Ett eget rum, 
handlar både om att få ha sitt kontor i fred, att ha handlingsutrymme 
att påverka, att kunna vistas i trygga rum för att orka ta sig an det 
offentliga rummet (om det ens går). Professor Drude Dahlerup säger 
på sidan tio att kvinnokampen aldrig varit så stark som nu, kanske för 
att utrymmet krymper som mest. 

Genom ditt medlemskap bidrar du till att skapa det här rummet. 
Hoppas att du vill fortsätta med det även nästa år, så att vi kan vidga 
det ännu mer. 
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Krympande 
demokratiskt 
utrymme
På många håll i världen tystas aktivister som 
kämpar för mänskliga rättigheter och fred. 
Nela Porobić Isaković, Bosnien-Herzegovina, 
och Anne Atambo, IKFF Kenya, ger sina 
perspektiv på orsakerna kring det krympande 
demokratiska utrymmet i respektive land. 

text ida arnesson 
foto charlotte hooij och victoria frisk garcia

Demokratiskt inflytande är när civilsam-
hället har möjlighet att påverka politiska 
frågor och strukturer i samhället. Något 
som omfattas av de mänskliga rättigheter-
na genom yttrandefrihet och rätten att 
organisera sig. Det demokratiska utrym-
met krymper i många länder. Termen 
»shrinking space« beskriver hur olika 
komplexa processer och handlingar bidrar 
till det.  

Naturskyddsföreningen rapporterar hur 
70 länder de senaste åren infört restrik-
tioner mot medborgare som engagerar sig 
i civilsamhället. Att kräva ett demokratiskt 
utrymme kan vara mycket farligt, varje 
vecka dödas tre miljö- och klimataktivis-
ter.

I ett patriarkalt samhälle är det kvinnor 

och minoriteter som drabbas hårdast av 
att det demokratiska utrymmet krymper. 
Att aktivister behöver kämpa för sina 
rättigheter och uppmärksamma orättvisor 
med risken för sina liv gör demokratiskt 
utrymme till en säkerhetsfråga. 

Ett starkt civilsamhälle är avgörande 
för att främja demokrati, jämlikhet och 
mänskliga rättigheter. I den här artikeln 
får vi höra två perspektiv från olika kon-
texter på frågan. 

Bosnien – civilsamhällets 
roll i postkonflikt 
Nela Porobic Isakovic, arbetar som 
koordinator för IKFF:s internationella 
projekt Women Organising for Change i 
Bosnien. Förra året skrev hon en rapport 

SÅ ARBETAR IKFF MED FRÅGAN
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om demokratiskt utrymme i Bosnien, 
baserat på ett möte som arrangerades med 
civilsamhället.

– Vi ser en global backlash i arbetet 
för mänskliga rättigheter och jämlikhet i 
många länder. Särskilt för arbetet med sex-
uella och reproduktiva rättigheter (SRHR). 
Krympande utrymme har sina rötter i 
många olika orsaker som auktoritära 
regeringar men också biståndspolitik, vilka 
frågor som ges pengar just nu. Det handlar 
inte bara om du har demokratiska rät-
tigheter för att kunna göra din röst hörd. 
Det handlar också om huruvida du har 
medel för att kunna tala om vissa frågor, 
säger Porobić Isaković. 

Krympande demokratiskt utrymme är 
inget enhetligt fenomen. Det skiljer sig åt 
i olika kontexter. I samtalet ger Porobic 
Isakovic en beskrivning av situationen för 
civilsamhället i Bosnien. 

– Det demokratiska utrymmet har alltid 
varit smalt i ett postkonfliktland som 
Bosnien. Men sedan 2014 har det allvarligt 
krympt, säger Porobić Isaković. 

Bakgrunden till att civilsamhällets 
inflytande minskat kraftigt var de protester 
som bröt ut samma år.

– Det var väldigt stora protester i flera 
städer, delvis våldsamma. Medborgarna 
protesterade mot avsaknaden av sociala 
och ekonomiska rättigheter, säger hon. 

Efter protesterna blev polisen allt mer 
militariserad. Något som pågår än idag, 
menar Porobić Isaković. 

– Idag leds flera av protesterna av 
lokala miljörörelser. Exempelvis kvinnor 
från Kruscia protesterar mot byggandet 
av vattenkraftverk. De har mött brutal 
respons, som polisvåld. Aktivisterna har 
fått försvara sin rätt till vatten med sina 
kroppar, säger hon.  

– Genom att förse polisen med militära 
medel har det fysiska demokratiska  
utrymmet krympt för oss, förklarar  
Porobić Isaković. 

Civilsamhället möter även motstånds-
mekanismer som är mindre synliga, hot 
om böter eller rädsla för att förlora sitt 
arbete. 

– Lokalbefolkningen är rädda för att 
utsättas för fysiskt eller ekonomiskt hot 

om de protesterar mot politiska beslut. Ett 
ekonomiskt hot kan vara ett existentiellt 
hot om det motsvarar halva ens lön, säger 
hon. 

– Många jobb är kopplade till statliga 
myndigheter eller de styrande partierna. 
Att kritisera regeringen kan då innebära 
att en själv eller ens familjemedlem 
förlorar sitt jobb. Det gör människor 
rädda. Jag arbetar utifrån en priviligi-
erad position, i mitt arbete är jag inte i 
beroendeställning till makthavare här, 
fortsätter hon. 

Det handlar också om att se frågan 
om demokratiskt inflytande i relation till 
socioekonomiska rättigheter, förklarar 
Porobić Isaković. 

– Dagis, skola och äldreomsorg är 
förutsättningar för att jag som kvinna ska 
kunna frigöra min tid och vara aktivist. 
Men kvinnors omsorgsarbete i Bosnien är 
ingen fråga på den politiska agendan idag, 
säger hon. 

– När det gäller ekonomiska och sociala 
reformer så kan vi inte ens tala om att 
inflytandet för kvinnor minskar. Vi har 
aldrig haft ett inflytande i dessa frågor från 
första början, berättar hon. 

Nela Porobić Isaković efterfrågar ideol-
ogiska diskussioner kring fredsbygge och 
jämställdhet. 

– Det som händer i Bosnien är att 
arbetet med jämlikhet sker genom att 
några ideella organisationer får medel 
för exempelvis ett treårigt jämställd-
hetsprojekt. Men vi kommer inte att nå 
jämlikhet på tre år. Vi måste gå tillbaka 
till grundfrågan »vad är jämlikhet?« Det 
handlar om att krossa patriarkatet, att 
dekonstruera militären och destruktiva 
maskulinitetsnormer. Det är förvisso stora 
och fina ord men det betyder också något i 
praktiken, säger hon. 

kenya– alternativa vägar 
till inflytande 

I september besökte Anne Atambo Sverige. 
Hon hann med att berätta om det krym-
pande demokratiska utrymmet både en, 
två och tre gånger – exempelvis vid ett 
seminarium med Föreningen för Utveck-
lingsfrågor. 

»Dagis, skola och 
äldreomsorg är 
förutsättningar 
för att jag som 

kvinna ska kunna 
frigöra min tid 

och vara aktivist. «
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Konflikten i Kenya är framförallt 
kopplad till landets geografiska läge som 
gränsar till Somalia. Konflikterna berör 
våldsam extremism men är också grun-
dade i idéer om etnicitet. Storbritanniens 
koloniala idéer delade upp befolkningen, 
något som reflekteras än idag i politiken. 

År 2017 hade landet en stor konflikt. 
Våldsamheter bröt då ut i samband med 
presidentvalet. Kravallpolis sattes in och 
polisvåldet ökade. Efter det året har freds-
frågan fått mer fokus. 

– Vi startade den kenyanska IKFF-sek-
tionen för att vi ville att medborgare skulle 
engagera sig i fredssamtal, säger Atambo. 

Atambo uppmärksammar hur de i 
civilsamhället som håller sig på god fot 
med politikerna har ökade möjligheter för 
inflytande i samhället. 

– Det finns ett behov av policyförän-
dring. Idag arbetar vi en politisk miljö, 
men vi får inte uppröra politikerna. 
Istället, måste vi förlita oss på politikernas 
välvilja. Det vill säga, vi behöver hitta 
någon i regeringen som är intresserade av 
vad vi gör. Då kan den personen hjälpa till 
för att skapa utrymme för oss, säger hon. 

Olika organisationer använder olika 
metoder. 

– Vissa säger som det är och använder 
mer radikala metoder. Det handlar om 
vilka risker en individ kan ta, för sig själv, 
sin familj och kollegor, fortsätter Atambo. 

Atambo lyfter de metoder IKFF Kenya 
använder för att skapa demokratiskt 
inflytande, trots svårigheter. 

– Vi kan inte ha samhällsutbildning 

med medlemmar som endast leder till ett 
dokument. Vi måste jobba på olika nivåer. 

Den kenyanska sektionen lever upp 
till sin ordförandes ord. De har bland 
annat startat podcasten »Kenyan Women 
Voices« och arrangerar utbildningar i fred 
och mänskliga rättigheter. De har även 
skapat en app som vänder sig till unga 
arbetslösa personer som bjuds in till  
volontärarbete, för att stärka deras  
position på arbetsmarknaden. 

–  Kvinnoorganisationer försöker hitta 
alternativa vägar, budskap och meddelan-
den för att engagera medborgarna, berättar 
Atambo. 

–  Vi försöker också smyga in mänskliga 
rättigheter när vi pratar om andra frågor. 
Det kanske egentligen står ekonomisk 
utveckling eller tillväxt på agendan, men 
då försöker vi koppla det till mänskliga 

rättigheter istället, säger Atambo. 
Atambo och Porobić Isaković ger två 

olika perspektiv på vad det krympande 
utrymmet innebär i praktiken. Porobić 
Isaković avslutar med att framhålla IKFF:s 
styrka när vi analyserar demokratiskt 
inflytande. 

– Det handlar om att vi måste göra 
kopplingen mellan maktstrukturer, system 
och praktiker som möjliggör att utrymmet 
krymper. Det är när du har ordentliga 
analyser som du kan komma med välgrun-
dade rekommendationer. IKFF har gjort 
grundorsaksanalyser i 100 år. Krympande 
demokratiskt utrymme är konsekvensen 
av en viss politik som förs både i enskilda 
länder men också globalt. —

Anne Atambo, IKFF Kenya.

»Vissa säger 
som det är och 
använder mer 

radikala metoder. 
Det handlar om 
vilka risker en 

individ kan ta.«
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MONEY TALKS 
– med tystnad som följd

Utrymmet för civila samhället som 
jobbar för SRHR krymper just nu snabbt 
i USA och det får allvarliga konsekvens-
er för främst kvinnors och inte minst 
HBTQI-personers hälsa och säkerhet. När 
kliniker slår igen är det de som inte har 
råd eller möjlighet att resa till andra stater 
för att söka hjälp och vård, som det slår 
hårdast mot.

Men det är inte bara i USA som utrym-
met för civila samhället krymper. USA:s 
policys har under långa perioder haft 
en dramatisk inverkan på civilsamhäl-
len utanför landets gränser, specifikt för 
organisationer som arbetar för SRHR.

the gloBal gag rule – ett 
praktexempel på hur 
man effektivt krymper 
utrymmet i andra länder 

USA har länge varit känt för att ha 
en konservativ utrikespolitisk hållning 
gällande abort och SRHR. Redan 1984 
införde Reaganadministrationen den så 
kallade Mexico City Policy, i folkmun även 
kallad »the global gag rule« som innebär 
att utländska organisationer som får  
finansiering av USA gällande familje-
planering inte får utföra eller förespråka 
abort, även om dessa aktiviteter bekostas 

av en annan icke-amerikansk finansiering. 
Sedan Reagan införde policyn har den 
upphävts under demokratiska administra-
tioner och återinförts under republikanskt 
styre.  

En studie från CHANGE visar hur 
de organisationer som mottog stöd för 
familjeplanering från USA under George 

W. Bush-administrationen och som följde 
policyn inte kunde utföra påverkansarbete 
för mer liberala abortlagar i sitt land eller 
uttrycka stöd för fortsatt liberala abort-
lagar. Detta var fallet i Etiopien, Kenya, 
Moçambique, Nigeria och Uganda, länder 
där organisationer mottog stora bidrag för 
familjeplanering från USA. I andra sam-
manhang har organisationer gått så långt 
att de låtit personalen signera kontrakt 
där de lovat att varken tala om eller forska 
om abort. Exemplet visar på hur effektivt 
policyn skapat en tystnadskultur där till 
och med ordet abort kan bli farligt.

Policyn skapar även en partiskhet i 
debatten där endast grupper som varit 
mot abort getts utrymme att uttrycka sig 
och utföra påverkansarbete. På så sätt har 
policyn skapat parallella system inom 
länder där organisationer lyckas överleva 
eller går under beroende på deras relation 
till finansiering från USA. Men detta har 
inte bara påverkat abortfrågan utan har 

mer långtgående konsekvenser för SRHR 
generellt. 

trumpadministrationen och 
införandet av en utökad 
gag rule policy
När Trumpadministrationen kom till mak-
ten 2016 återinförde dom inte bara gag 
rule-policyn, den utökades också. Under 
George W. Bush-administrationen omfat-
tade gag rule familjeplaneringsbudgeten 
som uppskattningsvis omfattade 400–500 
miljoner USD. Den nuvarande utökade 
policyn omfattade hela budgeten för global 
hälsa vilket motsvarar finansiering för ca 
9 miljarder USD. Några folkhälsoforskare 
vittnar i en artikel i Journal of International 
Affairs om hur detta haft inverkan på hela 
den globala debatten där organisationer 
och forskare i vissa fall slutat att delta i 
öppna debatter om reproduktiv hälsa i 
rädsla för att abortfrågan ska komma på 
tal. Tystnadskulturen omfattar då inte bara 
abort utan sprider sig till SRHR generellt. 

Denna utveckling har delvis skett på 
grund av ett ökat politiskt inflytande från 
konservativa kristna. Forskare och verk-
samma inom området visar på hur policyn 
inte endast tystar ner frågor om SRHR 
utan också bidrar till ett potentiellt skifte 

DET SENASTE ÅRET HAR FLERA AMERIKANSKA DELSTATER DEBATTERAT, IMPLEMENTERAT OCH INFÖRT 

RESTRIKTIONER SOM BEGRÄNSAR TILLGÅNGEN TILL ABORT OCH SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA 

OCH RÄTTIGHETER (SRHR) I LANDET.  TIDIGARE I ÅR VILLKORADES DEN FEDERALA FINANSIERINGEN 

TILL ORGANISATIONER SOM ARBETAR MED SRHR MED KRAV OM FÖRBUD ATT HÄNVISA ELLER 

INFORMERA OM LÄKARE SOM KAN UTFÖRA ABORT. DETTA LEDDE TILL ATT ORGANISATIONEN PLANNED 

PARENTHOOD TVINGADES STÄNGA DELAR AV SIN VERKSAMHET SOM ERBJUDER PREVENTIVMEDEL OCH 

SJUKVÅRD FÖR KVINNOR MED LÅG INKOMST, ETT BESLUT SOM ABORTMOTSTÅNDARE JUBLADE ÖVER.

text och illustration  emma bjertén
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där finansiering som avböjs av organi-
sationer som inte ställer upp på policyn, 
istället kan gå till trosbaserade organisa-
tioner som i många fall står för en aktiv 
anti-HBTQI och anti-abortpolicy.

International Planned Parenthood 
Foundation (IPPF) var en av de organisa-
tioner som gick ut med att de tillsammans 
med sina partnerorganisationer som är 
aktiva i 171 länder inte skulle signera 
policyn. IPPF menar att tidigare policys 
inte lett till färre aborter utan till fler 
osäkra aborter. Beslutet ledde till att IPPF 
avstod från ca 100 miljoner USD som 
var planerade att gå till familjeplanering 
och HIV-program för kvinnor. Detta får 

avsevärda konsekvenser för kvinnors 
säkerhet, framför allt för de redan mest 
utsatta. Pengarna hade kunnat förebygga 
20 000 kvinnor från att dö i mödradöd-
lighet, hindra 4.8 miljoner oavsiktliga 
graviditeter och förebyggt 1,7 miljoner 
osäkra aborter.

omvärldens reaktioner
Bilden av Trump, när han omringad 
av män i januari 2017, signerande den 
utökade »gag rule-policyn« blev viral och 
ledde till globala protester och ökad aktiv-
ism. Det är svårt att se hur världens länder 
ska uppnå de hållbara utvecklingsmålen 
med policyn i bruk. Belgien, Danmark, 
Nederländerna och Sverige har därför 
startat initiativet She decides, en rörelse för 
att mobilisera och öka politiska krafter och 
resurser för SRHR. »Money talks« är ett 
uttryck man ofta hör i USA och i den glo-
bala debatten om abort och SRHR verkar 
effekten av pengar allt för ofta leda till en 
obehaglig tystnad. —

»Policyn skapar 
en tystnadskultur 

där till och med 
ordet abort kan 

bli farligt.«



aktivism 

HISTORIABERÄTTANDE SOM AKTIVISM  
THE HISTORICAL DINNER PROJECT

Att berätta bortglömda kvinnors historier 
är en form av aktivism. I september bjöd 
Bokmässan och Stockholms Kvinnohis-
toriska in 39 framstående kvinnor till »The 
Historical Dinner Project«. Middagen är 
inspirerad av den feministiska konstnären 
Judy Chicagos berömda konstverk »The 
Dinner Party«. 

På middagen deltog IKFF Kenyas egen 
ordförande, Anne Atambo, där hon liksom 
de andra kvinnorna delade en berättelse 
om en annan kvinna vars historia blivit 
bortglömd. Under middagen uppmanades 
deltagarna att sprida konceptet. Sagt och 
gjort, Anne anordnade i november en mid-
dag i Kenyas huvudstad Nairobi tillsam-
mans med svenska ambassaden. 

jubileumsfirande 

IKFF 100 ÅR

1915 samlades 1136 kvinnor i Haag 
från både krigsförande och neutrala 
länder i protest mot det då pågående 
världskriget. Mötet blir grunden till 
Women’s International League for Peace 
and Freedom, WILPF. Fyra år senare 
startar organisationen i Sverige under 
namnet Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet, IKFF.

Den 1 december firade därför IKFF 
Sverige 100 år. Ett sekel har passerat av 
feministisk fredskamp.

»Stoppa kärringen«, sa Storbritanniens 
premiärminister om IKFF-medlemmen 
Alva Myrdal i hennes arbete med 
kärnvapennedrustning. De patriarkala 
härskarteknikerna dominerar alltjämt. 
När IKFF talar om nedrustning som 
säkerhetsskapande metod idag kontrar 
meningsmotståndare med att kalla oss 
naiva och orealistiska. Som en 100-årig 
internationell organisation har vi haft 

möjlighet att påverka politik på lokal, 
nationell och internationell nivå. Vi vet att 
förändring tar tid. Och att ihärdigt arbete 
gör skillnad. 

Bara de senaste 10 åren har IKFF Sverige 
varit en stark och självklar feministisk aktör 
i säkerhets- och utrikespolitiska forum, vi 
har bland annat: 

 > Förbjudit kärnvapen

 > Stärkt Sveriges arbete för 
kvinnor, fred och säkerhet

 > Sett till att hänsyn tas till kvinnors 
säkerhet i internationell vapenhandel

 > Bidragit till IKFF:s expansion i den 
afrikanska regionen, där IKFF har 
gått från att finnas representerat 
i 2 till 18 länder idag
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organisation 

NORDISKT IKFF-MÖTE  
I OSLO

I februari anordnar IKFF Norge ett 
nordiskt möte. IKFF:s internationella 
vice ordförande Margrethe Tingstad 

hälsar välkommen. På agendan står 
organisationsutveckling, kärnvapen, 
Ryssland, klimatet och nordiskt samarbete. 

Alla är välkomna att anmäla intresse. 
Det är möjligt att få ekonomiskt bidrag 
till resan. Logi anordnas hos medlemmar 
i Oslo. 

Mötet hålls 1–2 februari i Oslo. Är du intresserad 
av att delta? Maila till styrelsen@ikff.se. 

politik 

IKFF RÅDGÖR 
UTRIKESMINISTERN 
I FOLKRÄTTS- OCH 
NEDRUSTNINGSFRÅGOR

Margot Wallström inrättade 2015 en 
Folkrätts- och nedrustningsdelegation 
med syfte att arbeta fram förslag till 
svenska ställningstaganden och initiativ 
i frågor som rör humanitär rätt och 
nedrustning. IKFF är en av 15 rådgivande 
parter i delegationen, som träffas 
två till tre gånger årligen och leds av 
utrikesministern. Mellan träffarna bedrivs 
arbetet i arbetsgrupper.

Ann Linde tog över delegationen när hon 
tillträdde som utrikesminister och hittills 
har ett möte hållits. Då beslutades bl.a. 
att inrätta en arbetsgrupp för att ta fram 
riktlinjer för att förbjuda Killer Robots, 
autonoma vapen, som fungerar utan 
mänsklig kontroll.  

Bild från middagen i Göteborg.
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Staters säkerhet 
gör oss osäkra
 
om antiterrorlagar

Emma Persson är advokat och driver 
advokatbyrå i egen regi. Där arbetar hon 
främst med brottmål, migrationsrätt och 
socialrätt. Persson är också en tongivande 
opinionsbildare när det handlar om att 
värna grundläggande juridiska värden som 
rättssäkerhet, asylrätt samt frågor som rör 
kriminalpolitik.

Du skrev en debattartikel i SvD i 
november om att rättssäkerheten för den 
enskilda individen är hotad, på vilket sätt?

Vi ser att det finns en vilja runt om i 
världen, även i Sverige att inskränka 
våra fri- och rättigheter. Inom asylrätten 
i Sverige tog man fram en tillfällig lag 
som lade sig på EU:s miniminivå med 
inskränkningar för asylsökande. Bland 
annat togs permanenta uppehållstillstånd 
bort som huvudregel och nu finns en vilja 
att göra lagen permanent. Det senaste i 
raden av politikområden som inskränks 
är kriminalpolitiken där det läggs fram 
populistiska förslag från politiker som inte 
bottnar i forskning och evidens och som 
flera professioner inom rättsväsendet och 
oberoende experter starkt invänder mot.

Hur märker du av att det demokratiska 
utrymmet krymper som opinionsbildare?

När jag var som mest engagerad i 
migrationsdebatten blev jag påhoppad från 
olika håll, uthängd i olika forum. Jag blev 
misstänkliggjord, vissa påstod att jag hade 
en egen agenda. Några sa till och med 
»du tjänar pengar på det här«, vilket är 
absurt då mitt engagemang är ideellt. Detta 
bemötande gör att människor som kämpar 
för en positiv förändring, inom akademin 
och rättsväsendet inte vågar prata, för att 
man drabbas av hat och i vissa fall även 
hot. 

Finns det några konkreta förslag som har 
lagts fram som direkt kan kopplas till det 
krympande demokratiska utrymmet?

Ja, det är till exempel förslag om 
visitationszoner, anonyma vittnen och 
längre fängelsestraff. Det handlar om att 
ge större befogenhet till vissa aktörer, 
vilket kan få stora konsekvenser. Sverige 
är en utvecklad demokrati där staten inte 
brukar kränka rättigheter, men det finns 
dock fall där det har hänt. Romregistret och 
kvinnoregistret är två exempel på när för 
stora befogenheter har utnyttjats.

Emma Persson
HALLÅ DÄR...

ATT TERRORATTENTATET I NEW 

YORK ÅR 2001 FÖRÄNDRADE DET 

SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET I 

VÄRLDEN RÅDER DET INGA TVIVEL OM. 

EN TILLBAKAGÅNG TILL NATIONELL 

SÄKERHET OCH ATT LÄNDER BÖRJADE 

VÄNDA SIG INÅT HAR PRÄGLAT 

SÄKERHETSPOLITIKEN SEDAN DESS. 

KRIGET MOT TERRORISM LEDDE 

TILL ATT USA KUNDE RÄTTFÄRDIGA 

FÖRÖDANDE INVASIONER AV LÄNDER 

SOM AFGHANISTAN OCH IRAK. RUNT OM 

I VÄRLDEN HAR STATER LAGSTIFTAT OM 

ANTITERRORLAGAR, VILKET HAR SKAPAT 

STORA PROBLEM FÖR CIVILSAMHÄLLET. 

text hala massry

Under perioden 2001–2018 hade över 140 
stater tagit fram antiterrorlagar. Under 
samma period har civilsamhället vittnat 
om att det demokratiska utrymmet kraftigt 
begränsats. Flera nuvarande antiterror-
lagar innehåller bristfälliga definitioner av 
terrorism, vilket har skapat tolknings- 
utrymme som ofta utnyttjas för att rättfär-
diga inskränkningar av civilsamhället. 
Människorättsaktivister fängslas, ofta 
anklagade för samröre med terrorgrupper 
eller för att ha samarbetat med terroris-
ter. Ett aktuellt exempel är den lag som 
implementerades 2017 i Egypten. Lagen 
förbjuder organisationer att engagera sig 
i frågor som staten anser är skadligt för 
nationell säkerhet, allmän ordning eller 
folkhälsan i landet. 

Det finns ytterligare dimensioner av hur 
utformningen av antiterrorlagar korrelerar 
med civilsamhällets minskade orga- 
nisationsutrymme. Nya riktlinjer kring 
finansiering till civilsamhället har medfört 

strängare uppföljningskontroller och 
komplicerade bidragsansökningar som 
små organisationer sällan har tillräckliga 
resurser att hantera. Det har i sin tur lett 
till att det ekonomiska givarstödet istället 
gått till större internationella organisa-
tioner som i sin tur kan förmedla vidare 
stödet till gräsrotsorganisationer. Att ge 
finansiellt stöd genom exempelvis UN 
Women har blivit ett »säkrare« val för 
bidragsgivarna, men det är inte alltid stö-
det når fram hela vägen fram till de som 
behöver det mest. 

Kvinnorättsorganisationer drabbas 
hårdast när det ekonomiska biståndet till 
civilsamhället begränsas. Av allt bistånd 
som riktar sig till jämställdhetsarbetet går 
endast 1 % till kvinnorättsorganisationer 
på gräsrotsnivå. Många kvinnorätts- 
organisationer är ofta beroende av finan-
siella medel från utlandet, då hoten mot 
kvinnor kan komma från både statliga och 
icke-statliga aktörer.

Kvinnor utsätts för våld och hot när de 
utmanar traditionella könsnormer och 
patriarkala maktstrukturer i samhället, i 
många länder är civilsamhället därför det 
enda forumet där kvinnor har möjlighet 
att organisera sig. För kvinnorättsaktivister 
i många länder innebär det att leva i en 
alltmer polariserad miljö, där den som 
ifrågasätter antiterrorlagarnas legitimitet 
blir utsatta eller exkluderas från samhället. 
När nationell säkerhet prioriteras högre 
än mänsklig säkerhet skapas en osäkrare 
värld för kvinnorättsaktivister som har 
livet som insats i sin aktivism.  —
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»Den feministiska 
kvinnorörelsen har  

aldrig varit starkare.«
 

– UTMANAR STÄNDIGT SHRINKING SPACE

Den negativa och 
skrämmande trenden med 
krympande demokratiska 
utrymmen kommer inte 
utan motstånd. Överallt i 
världen ser vi hur människor 
organiserar sig för mänskliga 
rättigheter och demokratiska 
system. Aktivister tar tillbaka 
det utrymme som en gång 
varit deras och skapar nya 
mötesplatser.

text  louise ricknert

i  d a g s t i d n i n g a r  och sociala medier 
tar vi del av reportage om det krympande 
utrymmet för civilsamhället i form av 
kränkningar, hot och våld. Vi möts av 
nyhetsrapporteringar om inskränkta 
rättigheter av HBTQI-rörelsen i Ryssland 
och hur staten slår mot demonstranterna 
i Hong-Kong. I Chile och Bolivia möts 

fredliga protester med våld och i början 
av november mördades miljöaktivisten 
Paulo Paulino Guajajara av skogsskövlare 
i Amazonas, för att nämna några exem-
pel. Att shrinking space är en negativ 
trend runt om i världen är ett faktum. 
Drude Dahlerup, professor emerita på 
Statsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms Universitet och internationell 
rådgivare för FN, har särskilt inriktat sig 
på kvinnors representation och frågor 
rörande civilsamhället. 

Nyligen hemkommen från Mexiko, 
där den såkallade »anti-gender«-rörelsen 
diskuterats, beskriver hon hur spänningen 
mellan feminister och anti-feminister ökar 
i världen. Hon beskriver hur aktivister och 
politiker som arbetar för mänskliga rät-
tigheter ofta hotas på nätet, där kvinnliga 
aktivister och politiker är särskilt utsatta, 
särskilt för sexualiserat hot och i vissa 
tillfällen även våld. Detta är inget mindre 
än ett angrepp på kvinnors medborgarskap 
och rätt att delta i det offentliga samtalet, 
menar Dahlerup. 

d a h l e r u p f r a m h å l l e r att den globala 
utvecklingen som vi ser med begränsnin-
gen av civilsamhällets organisering och 
yttrandefrihet är en allvarlig och negativ 
trend som vi måste ta på allvar, men 
menar samtidigt att vi även behöver se till 
de framgångar civilsamhället gör och nya 
möjligheter i form av såkallade »opening 
spaces«. I det stora hela framhåller hon att 
vi också kan urskilja en positiv utveckling.

– Inom flera områden går kvinnors 
rättigheter i rätt riktning. På många håll är 
kvinnor på arbetsmarknaden en självklar-
het och även om kvinnor endast innehar 
25% i världens parlament, så är trenden 
stigande, säger hon 

För samtidigt som vi inte har nått i mål 
ännu och alltid behöver vara redo för 
eventuella back-lashes menar Dahlerup 
att det också finns framsteg att uppmärk-
samma. De bakslag som vi upplever tolkar 
hon som resultatet av polariseringen 
mellan feminister å ena sidan och konser-
vativa och nationalistiska grupper å den 
andra. 

– Vi inom den feministiska 
kvinnorörelsen har aldrig varit så starka 
som vi är nu och kanske kan vi se den här 
typen av polarisering som ett bevis på 
det. Det är just därför de blir så upprörda, 
utropar Dahlerup.

»Vi inom den feministiska 
kvinnorörelsen har aldrig 

varit så starka som vi är nu 
och kanske kan vi se den här 

typen av polarisering som 
ett bevis på det. Det är just 

därför de blir så upprörda.« 
drude dahlerup, professor emerita på 

statsvetenskapliga institutionen vid 
stockholms universitet, internationell 

rådgivare för fn.
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En av flera ljusglimtar är de Women’s 
Marches som vi ser runt om i världen, 
för att inte tala om kvinnliga aktivister 
och kvinnorättsorganisationers centrala 
roll under demonstrationerna mot Omar 
al-Bashirs regering i Sudan, #MeToo-
rörelsen som brutit tystanden om sexual-
iserat våld och trakasserier och som just 
nu är i ett intensivt skede i bl.a. Indien. 
Vi ser också Fridays for Future och Greta 
Thunbergs arbete där miljörörelsen runt 
om i världen kräver ett systemskifte och att 
beslutsfattare vidtar konkreta reformer för 
att bromsa in klimatförändringarna. 

p å d e t g l o b a l a p l a n e t ser vi en viktig 
diskussion ta form till stöd för kvinnors 
rättigheter och civilsamhällets roll. Med 
agenda 2030 finns tydligt uppsatta mål för 
samarbeten mellan staten och civilsam-
hället och i delmålet 5.5 finns kravet 
om paritet, dvs. kvinnor och mäns lika 
deltagande i det politiska rummet och 
beslutsfattandet. 

– Nu är det inget snack om saken. Nu 
har alla regeringar skrivit under det här 
och det ska nås till 2030, påpekar Drude 

Dahlerup.  
Under Sidas konferens Stockholm Inter-

net Forum i april belystes särskilt frågor 
om civilsamhällets krympande utrymmet 
och internets roll i utvecklingen. 
Här beskrevs regimers användning av 
digital teknik för att styra och manipulera 
sin befolkning men även dess disruptiva 
kraft. När reseförbud och uteblivna visum 
används för att hindra människorättsaktiv-
ister från att resa och mötas över nations-
gränser spelar den digitala teknologin, 
med dess snabba kommunikationsvägar 
och digitala mötesplattformar, en än vikti-
gare roll. GenderIT är en organisation som 
utforskar kopplingen mellan feministiska 
principer, internet och digitala nätverk 
och som framhåller hur internet också 
används som ett medel för organisering 
inom påverkans- och opinionsbildning för 
att sprida kunskap om mänskliga rät-
tigheter. Inte minst av kvinnliga aktivister 
används sociala medier för att kunna delta 
i politiska rörelser utan att nödvändigtvis 
befinna sig på plats i protestesternas epi-
centrum och riskera att bli utsatt för hot 
och våld. För att kunna ta tillvara på den 

digitala teknologins positiva möjligheter 
görs flera satsningar som riktar sig gente- 
mot kvinnor och att stärka kvinnors tekni-
ska färdigheter. 

Association för Progressive Commu-
nications (APC) är en organisation som 
särskilt kommit att fokusera på frågor 
rörande jämställdhet och informations- 
och kommunikationsteknologi (ICT), 
däribland med sitt Women’s Rights Pro-
gramme och sina riktade insatser i Indien 
för att stärka just kvinnors kunskap och 
tillgång till internet. 

Som Drude Dahlerup framhåller tycks 
motståndet hårdna när vi hörs och syns 
som mest. Med civilsamhällets viktiga roll 
som plattform för möten och dialog utgör 
vi ett ständigt motstånd till det krympande 
utrymmet. —

Drude Dahlerup
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MOTALA PÅ 
INTERNATIONELLA 
VECKAN
Under Internationella veckan i 
oktober anordnade Motalakretsen 
ett seminarium tillsammans med 
Kerstin Aldstedt, som berättade om 
sina erfarenheter som ekumenisk 
följeslagare på Västbanken och 
Palestina. »Det är inte helt lätt att 
vara ett tyst vittne till trakasserierna 
av palestinierna när de exempelvis är 
påväg till skolan«, menar Aldstedt. 
Följeslagarprogrammet är en icke-
våldsmetod för att iaktta vad som 
händer i Palestina och Israel och 
rapportera till FN. 
    Motalakretsen hade även ett bokbord 
och utställning samt fortsatte att samla 
namn som protest mot att Sverige inte 
har ratificerat kärnvapenavtalet. Listorna 
blev snabbt fulla, ett 50-tal underskrifter 
samlades in.

STOCKHOLM ÅRSMÖTE
12 februari 17:00. IFFI:s lokal, Norrtullsgatan 45.

Stockholmskretsen bjuder in till årsmöte 
onsdag den 12 februari kl. 17.00. 
På besök kommer Emma Rosengren, 
doktorand i ekonomisk historia som 
studerat diskussionen kring svenska 
kärnvapen samt diskussionen kring 
ett svenskt undertecknande av FN:s 
kärnvapenförbud och sett många 
intressanta paralleller. Inte minst om 
man lägger ett genusperspektiv på 
debatten. Vi ser verkligen fram emot 
att Emma kommer till oss. Vi är i IFFI:s 
trevliga lokal på Norrtullsgatan 45, 
nedre botten till vänster.

JÖNKÖPING ÅRSMÖTE
Måndagen den 24 februari. Tid kl. 19:00.  
Plats: Brahegatan 46, Jönköping

GÖTEBORG OCH VÄXJÖ MOT KÄRNVAPEN

Under året har IKFF i Göteborg och 
Växjö arbetat aktivt för att förbjuda 
kärnvapen. I Göteborg lades ett 
medborgarförslag om att Göteborg 
stad ska stötta ICAN Cities Appeal, 
som är ett initiativ där städer kan stötta 
FN:s kärnvapenkonvention. Flera 
stora städer har skrivit under som 
Berlin, Paris och Los Angeles. Ingen 
svensk stad har i nuläget skrivit under. 
Förslaget har fått mer än 200 röster och 
måste därför behandlas av Göteborgs 
kommunpolitiker. 

Ett medborgarförslag om Växjö 
som kärnvapenfri zon togs fram 
av Växjökretsen i samarbete med 
Kronobergare för fred och alliansfrihet. 
Det lämnades till Växjö kommun den 
24 november och kräver att Växjö i 
linje med ICAN Cities Appeal arbetar 
för att säkra sina medborgare genom 
att påverka regering och riksdag att 
underteckna kärnvapenförbudet i FN 
och att förbjuda att kärnvapen får föras 
in i Växjö kommun. 

 SAVE THE DATE 4 APRIL

Samrådsmötet hålls vartannat år, mellan 
två kongresser, för att möjliggöra 
ömsesidig kompetensutveckling och 
fördjupning i aktuella frågor, samt föra 
en dialog kring världsläget och IKFF:s 
pågående arbete. På samrådsmötet 
fattas inga beslut.

Alla medlemmar är välkomna och kan 
föra sin egen talan. Nästa samrådsmöte 
äger rum den 4 april 2020. Mer 
information om plats och schema 
kommer. 

Samrådsmötet är alla medlemmars 
forum och ju fler medlemmar som är 
med och planerar det desto bättre blir 
det. 

För frågor maila styrelsen@ikff.se

GÖTEBORG ÅRSMÖTE
Söndag 26 januari. Mer information kommer. 

Håll utkik på www.ikff.se
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Du står upp för fred, 
frihet och feminism

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

exempel från 2019:
 >  IKFF fortsätter det ihärdiga arbetet med att få Sverige att signera och ratificera 
FN:s kärnvapenkonvention. I utredningen om konventionen var IKFF 
remissinstans. Efter regeringens besked under sommaren 2019 att inte skriva på 
har IKFF fortsatt debattera frågan på nationell och lokal nivå. I Göteborg och 
Växjö har medborgarförslag lagts fram för att stötta ICAN Cities Appeal.

 >  IKFF Sverige bidrar till organisationsutvecklingen och kapacitetsbyggandet i 
den afrikanska regionen. IKFF har på några år gått från att vara representerade 
i 2 till 18 länder i Afrika. I maj genomfördes även ett regionalt möte i Kamerun 
som IKFF Sverige projektledde och faciliterade.

 >  IKFF har under 2019 lyft kopplingen mellan klimat och militarisering. Klimatet 
kan inte vänta och det krävs en gemensam insats från hela samhället för att 
komma till bukt med klimatförändringarna. Det är därför oacceptabelt att 
Försvarsmakten inte tar ansvar för de utsläpp som de orsakar genom sina 
krigsövningar. 

 
 

Du som medlem har med denna tidning fått hem ett brev där det står hur 
du betalar in. Om du inte fått hem ett brev betyder det att du redan betalar 
medlemsavgiften, exempelvis genom autogiro. 

är du inte medlem? Bli medlem genom att enkelt swisha 240 kr till: 
1234760674 eller sätt in 240 kr på vårt bankgiro: 5491-7166. OBS: märk 
betalningen med »medlemskap« och ditt namn. Eller gå in på vår hemsida 
www.ikff.se där du kan fylla i ett formulär. Bidra gärna med en gåva utöver ditt 
medlemskap, det uppskattas varmt!  

har du en fråga?  
Kontakta oss på info@ikff.se eller 08–702 98 10

KOM IHÅG ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2020



BLI MEDLEM & PRENUMERERA
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 

får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan 3 ggr/år.  
Besök vår hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag. 

Ett eget rum  
– det demokratiska 
utrymmet krymper

»Vi måste göra kopplingen mellan 
maktstrukturer, system och praktiker 
som möjliggör att utrymmet krymper. 
Det är när du har ordentliga analyser 
som du kan komma med välgrundade 

rekommendationer. IKFF har gjort 
grundorsaksanalyser i 100 år. 

Krympande demokratiskt utrymme är 
konsekvensen av en viss politik som förs 

både i enskilda länder men också globalt«


