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människor i den allmänna opinionen nu
insett att våldtäkt som krigshandling
äntligen kunde tas upp i FN på allvar. Det
nya var att FN:s säkerhetsråd var moget
att bifalla resolution 1325 som en del av
det nya mandatet att skydda civilbefolkningen i konflikt och krig.
Den 16 december 2010 antogs
Wallströms resolution av säkerhetsrådet,
det högsta beslutande rådet i FN som
historiskt upphållit sig vid de mäktigaste
ländernas maktpolitik. Härmed erkändes
våldtäkt som krigsbrott med särskilt
skadlig påverkan på det civila samhället.
I februari 2012 antogs så resolutionen
om Naming and Shaming. Det ska vara så
skamfullt att hamna på den att det

avskräcker enskilda personer, gerillagrupper, miliser och nationella arméer. De
som hamnar på listan ska få reseförbud,
kunna få sina banktillgångar frysta var de
än de befinner sig i världen och dras inför
Haag-tribunalen för krigsbrott.
De här resolutionerna kommer att bli så
starka att vi alla är beredda att försvara
dem och se till att de efterföljs.
Margot har lämnat över uppdraget till
sin efterföljare och för sina insatser fick
hon Elin Wägner-sällskapets Väckarklocka
2012.
Gå in på STOPRAPENOW.org och FN:s
hemsida för mer information.
Cecilia Zadig

Konsert, supé och information om Lilla Björka och Re:Elin
Efter en dag fylld av berättelser om krig, våld
och kvinnoförtryck kändes det bara så
försonande att komma in i ett spannmålsmagasin fyllt med musik och levande ljus.
”Låt till far” inledde med cellons mjuka toner
därefter föll klarinetten, fiolen, klaviaturen in.
Musiken stegrades och tonerna förde
tankarna till Dalarna.
Blåskvintetten fortsatte med fem musikstycken varav den avslutande melodin fick det
att spritta i tangobenen.
Jazzen avrundade – tänk att vi får sitta i ett
vackert kyrkorum och lyssna på duktiga
ungdomar som brinner för musik. Vilket sving,
saxofonens toner letade sig högt upp under
taket och fick det än en gång att spritta i
dansbenen och blicken att leta sig ut genom
fönstren som blir till idylliska tavlor där kor
och får betar i skymningen.
Ett behagligt lugn sprider sig kroppen,
hjärtat omsveps av bomull. Ungdomar –
alldeles i början av en musikalisk karriär –
behandlade sina instrument med känsla och
proffsighet. Moll och dur i en härlig blandning.
Vi njöt!!!
”Musiken passerar tröskeln från din värld
in till min. Vi möts på musikens trappsteg.”

Klockan är åtta, magen kurrar. Vi möts av ett
dignande supébord, en vackert uppdukad
matsal med blommor och levande ljus.
Husmor berättar inspirerande om maten.
Ingen blir besviken – maten är så välsmakande
– bestående av ekologiska råvaror – sån´t
värmer två ”gamla” miljöhandledares hjärtan.
Nya möten, sorl och skratt präglar kvällen.

Emma Marstad informerar om Re:Elin

Vi får information från Lilla Björka. Där
råder
aktivitet
under
sommarkvällar,
utställningar och för trädgårdsroade finns
möjlighet att rensa i odlingarna. Vi uppmanades att prova på guidning/värdinneskap under
en sommarvecka. Något att grunna på för alla
Elinvänner.
Projektet Re:Elin, låter spännande: att
aktualisera Elins tankar och föra in dem i
grundskolor och gymnasium. Projektledaren
Emma Mastad informerade om detta med stor
entusiasm. Hon är som klippt och skuren för
att leda projektet, som är sponsrat av
Allmänna arvsfonden. Tre kortfilmer har
framställts av ungdomar med dessa teman:
1. Upptäck – vem är Elin Wägner
2. Dröm – EW:s vision av ett samhälle
3.Utforma – vilka metoder använde Elin
Wägner
Se filmerna på www.Vimeo.se – sök på Re:Elin
eller filmnamnen: Elin och jag, I Drömmarnas
Värld, Peace, Love & Elin Wägner
Linnea
Jensdotter,
student
inom
religionsvetenskap, har i sina studier gjort ett
examensarbete om ”religion som feministisk
strategi”. Hon har utgått från Elins
Väckarklocka och där hittat en stor
inspirationskälla. Det är så härligt att se hur
unga kvinnor idag inspireras av Elin Wägner
och för ut hennes tankar så här i olika arbeten.

Linnéa berättar om sin uppsats
Kvällen är sen, dagens upplevelser inspirerar
och tröttar. Va? Gäspar du? Dags att inta
sängläge.
Mer finns att läsa på www.elinwagner.se
Susanne Wiktorsson & Karin Elmvik

Johanna Fogelström:
Genusjihad – så stödjer vi Afghanistans kvinnor i deras kamp
för deltagande, fri- och rättigheter
Vad tänker ni på när ni hör Afghanistan?
Johanna Fogelström, Sverigechef för
Svenska Afghanistankommittén (SAK), fyllde
vita tavlan med alla våra associationer och höll
ett engagerande föredrag om människornas
situation i Afghanistan, särskilt kvinnornas och
barnens. Se faktaruta om landet.
SAK har funnits sedan Sovjet gick in i
landet. När Talibanerna tog över 1996 efter
ett krig kvarter för kvarter säger många att

civilbefolkningen välkomnade dem för att de
gjorde slut på den laglösa situationen. Under
Talibanväldet pågick avrättningar på Kabuls
stadion, och kvinnornas liv begränsades. USAs
anfall 2001 skedde ”för kvinnornas skull”, sa
fru Bush. Men om det bara var retorik? Man
bytte ut talibanerna mot de gamla krigsherrarna. Ingen har ställts till svars för tidigare
brott. I stället finns nu lag om amnesti för dem
som deltagit i kriget.

