
Nedanstående uttalande antogs i samband med stort 
kvinnodagsfirande den 6 mars i Henåns kulturhus. Där bjöd 
vi på både teater (dialog mellan Bertha von Suttner och 
Alfred Nobel), sång av Berthas systrar, föredrag om 
kvinnorörelsens framväxt och dagens läge och 
kvinnodagsbakelse Rosa Luxemburg. Allt finns att läsa om 
på hemsidan: www.fredsrorelsen-pa-orust.se   
  
  
FRED MED MÄNNISKOR OCH FRED MED JORDEN 
  
Länge har vi föreställt oss att kvinnors urgamla vårdande 
roll i samhället har givit kvinnorna humana värderingar och 
vilja att verka för fred och rättvisa. Med fler kvinnor i 
politiska beslutande församlingar skulle politik, ekonomi och 
kultur strakt påverkas till att skapa jämställdhet och 
återupprätta samhällets förtryckta, fattiga och utslagna. 
  
Idag ser vi att även kvinnliga politiker, företagsledare och 
administratörer kan överta patriarkatets värderingar och bli 
formalistiska och indoktrinerade i maktens språk och 
beteende. Alltfler kvinnor tar tjänst i krigsmakten. Tron på 
fredlig lösning av konflikter urholkas. Och det inlärda 
rysshatet frodas och firar i dagarna nya triumfer. 
  
Det finns dock en fredsrörelse som till största delen består 
av kvinnor som ännu lever upp till gångna årtiondens 
förväntningar. Vårt firande inför den internationella 
kvinnodagen framhåller kvinnors starka insatser för fredlig 
utveckling av Sverige och världen. Förebilden Bertha von 
Suttner vann fredspris 1905, och hennes bok ”Ned med 
vapnen” är översatt till 27 språk. 
  
Vi erinrar om Elin Wägners strävan till fred mellan 
människor och fred med jorden, idag aktuellare än någonsin. 
Fredspristagaren Alva Myrdals och hennes efterföljare Inga 



Thorssons internationella nedrustningsarbete följs idag av 
Maj-Britt Theorins strävan att fullfölja FNs resolution 1325 
om kvinnor, fred och säkerhet. Många andra vore värda att 
nämnas. 
Samstämmighet råder mellan dessa och de manliga 
förkämparna Johan Galtung, Jan Öberg, Jörgen Johansen, 
Stellan Vinthagen och flera andra. 
  
Vi kvinnor och män som inbjudna av Fredsrörelsen på Orust 
har samlats i Henåns kulturhus inför kvinnodagen 
uppmanar alla medborgare av alla kön att hörsamma 
fredens logik och bli aktiva i nationella och internationella 
rörelser för fred utan våld. Vår gemensamma strävan är att 
förverkliga decenniers förhoppningar om rättvisa, 
jämställdhet, fred med människor och fred med jorden. 
  
Henån den 6 mars 2014 
  
Ola Friholt 
Ordförande i Fredsrörelsen på Orust 
  
  


