Redan i slutet av 1979 deltog KFF i gemensam aktion med de nordiska liinderna i
anleding av NATO:s beslut att placera 572 medellangdistansrobotar i Våisteuropa som
motdrag mot Sovjetunionens SS-20 robotar. En namninsamling på 500000 namn
insamlades ftir en skrivelse som skickades till FN:s generalr"ktt"rar" Kurt Waldheim
i Köpenhamn i juni 1980 då FN:s viirldskonferenr
k oirnor inleddes. Skrivelsen
såindes samtidigt till presidenten Jimmy Carter och generalsekreterare
Leonid
Brezjnev.
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Sedan dess har KFF deltagit bland annat i fredsmarscher, protester mot EU:s
militarisering och bussturer i det forna Osteuropa och arrangerat Europeiska
siikerhetskonferenser.

2003 har KFF inlett samarbete med den internationella paraplyorganisationen ICBUW
(International Coalition to Ban Uranium Weapons) ftir att m tiU rtgrra fiirbud
mot
kiirnvapen som använder utarmat radioaktivt uran. Avfall ffin atomindustrin hotar
miljön och måinniskor ftir hundratusentals år framöver. År 2005 lyckades man bland
annat stoppa uranbrytningen i östra Nyland.

I all sin utåtriktade verksamhet har KFF, naturligtvis haft kåirnkraftolyckorna i
Tiernobyl och Fukushima i åtanke ftir att inte ftirbigå Fennovoimas och Rosatoms
kärnkraffsplaner i Pyhäjoki och Hanhikivis awerkningar. Besmret fiir nåirvarande
iir
finansiering
av
den
europeiska
krigsindustrin
rnJd
p""g*
från
den
gemensamma
FU:t
brdgeten -pengar som ilr borta från tråingande civila iinOamåt. I oktoberäetta
år har
det fiirsta spadtaget giorts i Finland ftir ftirvaring avk?irnavfall.

blickar mot tre representanter - ulla KlötzeE pirkko Lindberg
och Lea Launokari - tre av så många tuinoor
i arut t ftir att intl saga decennier
deltagit i otaliga demonstrationer, rapporter, artiklar i tidningspressen,
b"öcker,
framträdanden i massmediala sa*manh*g, resor till probleäåmråden,
argumenterat,
gräI't i forskningsmateral och analyserat de uppgifter man ftff fram
alf i syfte att
exponera militarisrnens destruktivitet i hela dess vidd och
inte
att
fiirglömma
ftingslanden av demonstranter. Konfrontationerna med såväl
myndigheier som
debattörer har såikert varit manga ftir att kunna överbevisa motpafiefutan
att brista i
respelr inftir durnhet, cyniskhet och arrogans. Ni har säkert Uertirt
O" *;uf.u värdena
och det etiska tiinket som i det flesta tall
särpå sparlåga i dylika ru*århurg. Under
årens lopp har ni u!!i-kat era personliga kunskap"i o* äe djupliggande
mekanismerna
till konflikter och till de patriarkaliska struktui"r rom trar utgio;och utgör plåga
en
ftir
en stor del av världens kvinnor. Ni har också sett rörelsen våixa
i antal och att även
ungdomar har engagerat sig i kampen ftir en bättre viirld.
vråra

*

Diffirvill

Svenska fredsviinner i Helsingfors lyfta frarn "Kvinnor mot Atomkrafts,,
viktiga freds- och folkupplysningsarbete genom att tilldela rörelsen
ett fredsstipendium
på 1 000 euro. Arbetet måste fortsätta tir vi har endast sett
toppen på ett isberg, men
som någon har sagt: hela isberget maste smälta ner! Sanni"g*
kta"er sin tribut!

I Helsingfors den 7 november 20lg
Ve rshn -{ a rn e lr"u-r

