
Tal på Medborgarplatsen, Stockholm 2012-03-15 

Hej! 

Jag heter Josefine Karlsson och kommer från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och 

Frihet, IKFF.  

Vi är en internationell fredsorganisation med sektioner över hela världen.  

Jag tänkte prata om kvinnors roll och varför vi tidigt borde prata om botemedel och inte 

plåster. 

Det som pågår just nu i Syrien, medan vi står här, är ett misslyckande för det internationella 

samfundet. Men det var ett misslyckande långt innan Ryssland lade in sitt veto mot ett 

ingripande.  

Konflikter behöver inte vara av ondo. Konflikter och motsättningar kan driva utvecklingen 

framåt och kan leda till demokrati och försvarandet av våra rättigheter.  

Men konflikter som övergår till våld och död dyker inte upp från ingenstans. Signalerna, 

varningssignalerna dyker upp tidigt. De som märker det först är oftast kvinnorna.  

Deras rättigheter kringskärs, våldet mot dem ökar och frustration, maktlöshet och strider tas ut 

på deras kroppar.  

Men liksom det sexuella våldet riktat mot dem osynliggörs så osynliggörs också kvinnornas 

kamp och vilja.  

Allt för ofta används kvinnors ära och säkerhet i retorik och pårop. De används som 

illustration och bild.  

Men vilken verklig makt får de? Till vilket beslutsbord får de komma? Vem lyssnade tidigt 

till deras varningsrop?  

När tre kvinnor från Mellanöstern och Nordafrika, 

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gboweeoch Tawakkul Karman, tillsammans vann Nobels fred

spris för sin kamp för fred, utfärdade Nobel kommittén ett uttalande. De sade "Vi kan 

inte nå demokrati och varaktig fred i världen om inte kvinnor får samma möjligheter som män 

att påverka utvecklingen på alla nivåer i samhället. " 

Kvinnorörelsen i Syrien har en stark och stolt i historia som går hundratals år tillbaka. 

Kvinnorna i Syrien har spelat en avgörande roll i protesterna mot regimen, de har 

demonstrerat längs motorvägen, de har stått sida vid sida med männen.  

Men att vi inte lyssnade på dem tidigare, det är samfundets verkliga misslyckande. Men det är 

inte försent att höra dem nu, för de har inte tystnat.  


