SÄKERHET

MÄNSKLIG SÄKERHET

Mänskligheten lever under hot om
kärnvapenkrig mitt under global
uppvärmning. Oerhörda resurser läggs ner
på förberedelser för väpnade konflikter,
vilket leder till en allt farligare
upprustningsspiral. Trots detta upplevs
världen knappast som en säkrare plats idag
än tidigare i historien.

Det finns andra hot än de militära.
Säkerhet, det vet vi i pandemitider, innebär
så mycket mer än hög militär beredskap.
Människor behöver mat, vatten, sjukvård,
någonstans att bo och trygghet hemma och
i närmiljön. Livsvillkor som dessa är
oumbärliga i skapandet av en fredligare
värld.

Satsningen på militär beredskap och krig är
ett enormt slöseri med resurser. De militära
utgifterna i världen ökar varje år, 2019
med 7 %, vilket motsvarar drygt 2 000 kr
per person.* Upprustning sker också i
Sverige. Resurserna kunde istället
användas till att möta klimathotet och
bygga en säkrare framtid för våra
efterkommande. * Sipri

Hot från klimatet
Samtidigt finns ett allvarligt klimathot.
Medeltemperaturen på jorden skenar och
själva betingelserna för livet på vår planet
står på spel. Här måste vi också satsa
kunskap, kraft och resurser.

Hot från kärnvapen
Sedan andra världskriget har kärnvapnen
radikalt ökat krigets destruktiva potential.
Att några nationer i världen har makten att
döda miljontals människor och förstöra
livsbetingelserna på jorden är fullständigt
oacceptabelt. Ett kärnvapenkrig kan därtill
bryta ut oavsiktligt, vilket gör det än mer
orimligt att dessa vapen finns.

GEMENSAM SÄKERHET
Begreppet säkerhet innebär att bygga
förtroende nationer och folk emellan, att
förhandla sig fram till överenskommelser
(som leder till nedrustning och) som
tillgodoser alla parters krav.
De allra flesta människor vill leva i fred.
En förändring är möjlig! Det forskas
världen över om olika vägar till
avspänning och nedrustning som visar på
fullt möjliga alternativ att välja. Vapenslag
som neutronbomber, personminor,
klusterbomber, biologiska och kemiska
vapen har förbjudits. Nästa steg är förbud
av kärnvapen.
Krigshandlingar och militär verksamhet
har alltid varit mansdominerade, styrda av
patriarkala värderingar och machoideal.
Kvinnor måste tilldelas en större roll i
konfliktförebyggande arbete och delta
kring förhandlingsbord i fredsprocesser för
att säkra en varaktig fred, som
tillfredsställer människors behov.
Fredsfrågor har alltid varit hjärtefrågor
inom SKV!

SKV verkar för
Fredsfrämjande åtgärder på alla nivåer,
medborgarkontakter över gränser, samtal,
överläggningar, förhandlingar m.m.

SKV är ett feministiskt, pacifistiskt och
partipolitiskt oberoende kvinnoförbund,
som verkar för hållbar utveckling, rättvis
fördelning av världens resurser och
solidaritet med kvinnor världen över.

Nedrustning - konkreta planer för stegvis
nedtrappning av militär verksamhet
Förbud mot helautomatiska mördarrobotar, som dödar utan mänsklig kontroll

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

SKV vill
att kvinnor ska delta på lika villkor med
män i konfliktförebyggande arbete och i
fredsprocesser
att resurser som slösas på militär
verksamhet satsas på att trygga människors
livsvillkor och rädda framtidens klimat
att FN:s inflytande stärks
att Sverige signerar och ratificerar FN:s
konvention om förbud mot kärnvapen
att fredsforskares arbete tas på större
allvar
att forskningsingenjörer inom
militärindustrin ställer om till arbete för
mänsklighetens överlevnad

Du behövs i kvinnokampen!
Bli medlem!
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Plusgiro 50 50 95-0
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