
RAPPORT
från dcn Förcta intematio*
nella konferensen om kvin-
nor, fred och miljö i Mosk-
va dcn 14 juni 1989.
Som representant för SKV
deltog jag i den Första inter-
nationella konferensen for
kvinnofrågor, fred och mil-
jö den t-6 juni i Moskva.
Konferensen var samman-
kallad av Soviet Women
Committee och sammanlagt
106 kvinnor från 24länder i
Europa, USA, Canada och
Afrika deltog.

Den sovjetiska gästfrihe-
ten var som väntat stor, och
konferensdeltagarna togs
väl omhand under ett Par
dagar och före och efter
konferensen. Själva konfrc-
rensdagarna blev inte alltfor
betungande genom att stu-
diebesök och utflykter
anordnades varje eftermid-
dag. Där fanns flera valmöj-
ligheter.

Jag besökte dels Moskvas
vattenreningsverk och ett
ekologiskt center "Ecopo*
lis-Kosino", båda ställena
belägna åtskilliga rnil utan-
för Moskva.

Starkast intryck på mig
gjorde utflykten till ",a'
gorsk, ett andligt centrum,
där vi bland annat fick besö-
ka den pågående mässan i
en av de många vackra ka-
tedralerna, en otrolig och
oförglömlig upPlevelse.

Viktigast var naturligtvis
själva konferensen. Som
ofta vid simultantolkning
gick en del av innehållet för-
lorat, men klart stod emel-
lertid att där var församlad

en ansenlig mängd av kun-
niga och intressanta kvin-
nor, bland annat initiativta-
garna till women strike for
Peace, Bella Abzug och
Barbara Bick. Själv kände
jag mig som något av en
sparv i tranedans eftersom
jag inte arbetat så mycket
med freds- och miljöfrågor
som de flesta andra kvinnor
på konferensen. Jag gjorde
dock ett inlägg i diskussio-
nen som i all sin enkelhet
fick starkt gensvar, bland
annat intervjuades jag av en
journalist från tidskriften
"Women of the Whole
World" och av två kvinnor
från Finland. Jag framhöll,
att vi alla måste vara bered-
da på att offra en del av vår
lyxkonsumtion och skära
ner vår höga levnadsstan-
dard om jorden skall kunna
räddas.

Flera specialseminarier
var anordnade. Bland annat
leddes ett av Margarita Pa-
pandreou, global nätverks-
samordnare för "'Women
for a Meningful Summit"
(WMS). Denna rörelse har
som närmaste mål att få le-
darna för de två suPermak-
terna att hålla ett ekologiskt
toppmöte inom en nära
framtid. Själv deltog jug i
ett seminarium om feminis-
tisk ekologi, lett av Hilkka
Pietilä från Gröna feminis-
ter i Finland. Den feminis-
tiska ekologin kritiserar
framfor allt den manligt in-
riktade dualistiska veten-
skapen och hävdar i stället
hethet och enhetlighet.

Den finska organisatio-

nen NYTKIS. "Kvinnoor-
ganisationer i samarbete"
grundades hösten 1988 med
inriktning på internationellt
samarbete och biståndsar-
bete. Som ett resultat av det
internationella samarbetet
har det utvecklats intresse
for ett gemensamt handlan-
de i miljöfrågor.

Ndrmast på programmet
står en samling av östersjö-
kvinnorna för att rädda Os-
tersjön. Denna samling
skall äga rum i Finland på
världsmiljödagen 5 juni
1990 och alla kvinnoorgani-
sationer i östersjöländerna
uppmanas att sända en dele-
gat-

Under konferensen på-
gick den sovjetiska parti-
kongressen, vilket innebar
att flera av de ledande kvin-
norna i Sovjetunionen inte
kunde delta i vår konferens.
Kvinnokommittdns presi-
dent Zoya Pukhova kunde
därfor bara närvara vid kon-
ferensens inledande sektion
samt vid dess avslutning.
Vid en av sektionerna kom
emellertid några av de
kvinnliga kon gressdeltagar-
na på besök till oss och sva-
rade på frågor från konfe-
rensen. Partikongressen
hindrade oss tyvärr av sä-

kerhetsskäl att besöka
Kreml och Leninmausol€et.

Till konferensens inled-
ningstalare hörde också en
representant for högsta
Sovjet, F. Morgun, ordftir-
ande för den statliga kom-
mitt6n tdr miljöskydd. Na-
turligtvis fanns det olika
åsikter bland konferensdel-

enska Kvinnors Vänsterförbund
tagarna om att en man var
närvarande, men med tanke
på att den sovjetiska kvin-
nokommittdn sofierar un-
der Högsta Sovjet så var väl
knappast något annat att
vänta.

Genom Morguns nårvaro
gavs ju dock ett tillfälle för
konferensens kvinnor att
ställa manssamhället till
svars. Efter en sedvanli$t
manlig utläggning om kvin-
nors och mödrars speciella
begåvning for freds- och
miljöfrågor konstaterade
Morgun, att han inte kunde
lova att kärnkraften skulle
awecklas. Energibehovet
är alltför stort. Han sade sig
dock kunna lova att det som
hände i Tjernobyl aldrig
mer skall upprepas. Ett så-
dant löfte är ju i och för sig
lätt att avge och förpliktar
till intet, då en och samma
sak bara kan hända en gång.

Det kändes som något av
ett antiklimax att så där i
konferensens början mer el-
ler mindre få fastslaget vad
som är möjligt eller inte
möjligt att göra. Men fun-
nes det inga svårigheter att
kämpa emot så behövdes
heller ingen internationell
kvinnorkonferens for att
rädda jorden från miljöför-
störing. Visioner. idder och
förslag om vad som kan och
måste göras saknades heller
inte på denna forsta interna-
tionella konferens för frå-
gor om kvinnor, fred och
miljö. n

Hjördis Levin

"Vi kvinnor i fredskampen"

kvinnor
i freds

kampen

Ruth Bohman har lagom
till SKV:s 7S-årsjubileum,
utkommit med sin bok "Izi
kv innor i fredskampen".

Den är färsk så det har in-
te blivit tid att läsa den än-
nu. men på bokens baksida
står bland annat:

Det började 1914 med de
frisinnade kvinnopionj ärer-
na kring tidskriften Tidevar-
vet, Elisabeth Tamm, EIin
Wrigner och andra. De ville
verka för fred och förståelse
över skyttegravarna. Kers-

tin Hesselgren talade i
Nationernas Förbund och
krigsåret 1939 deltog Moa
Martinson i en fredskonfe-
rens.

Efter kriget deltog deras
förening, Svenska Kvinnors
Vönsterförbund. i det inter-
nationella kvi nnoarbetet.

Under mycket svåra for-
hållanden motstod man det
kalla krigets ideologiska
blockeringar.

Man demonstrerade mot
svensk atombomg.

Så kom Vietnamkriget.
Kvinnoarbetet fortsatte

och i tidskriften Vi Mönskor
skrev Sora Lidman flam-

mande protester mot kri-
gets vanvett. En n,v genera-
tion trädde till.

Rut Bohman har tagit del
i detta fredsarbete sedan 50-
talets början.

I sin bok låter hon kvin-
nogestalter och skeenden
träda fram med den fuä-
schör som bygger på direkt-
rapporteringen i tidskrifter-
na:

Tidevarvet, Vi Kvinnor
och Vi Mänskor.

Boken kan hestöllas från
SffV;s expedition i Göte-
borg, tel 031-141028 och
från expeditionen i Stock-
holm, tel 08-4092 05.
Pris IO0 kronor.
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RuthBohman


