
FRED
Att freden står i fokus är självklart. Vi har ett 
brinnande krig mitt i Europa. Det påminner om 
vårt politiska ansvar att vara lyhörda, solidariska
och handlingskraftiga. 

S-kvinnor har en lång tradition av freds- och 
solidaritetsarbete, vårt mål är att jobba aktivt 
för fred, nedrustning och en kärnvapenfri värld. 

Vi uppmärksammar särskilt de kvinnor och barn 
som befinner sig på flykt världen över. Vi vet av 
erfarenhet att krig alltid slår hårt mot kvinnor. 
De redan utsatta blir än mer utsatta. 

I samband med kriget i Ukraina ser vi åter hur 
kvinnor och barn exploateras, utsätts för sexual- 
iserat våld och hur människohandeln ökar. 

S-kvinnor kräver trygga vägar för kvinnor och 
barn på flykt, att kvinnors asylskäl uppvärderas 
och att kvinnors perspektiv på fred och säkerhet  
alltid inkluderas. 

Rösta på Socialdemokraterna i valet 11 september 
för att fortsätta den feministiska kampen!
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Skanna QR-koden för att  
anmäla dig som medlem via 
vår hemsida www.s-kvinnor.se 
eller skicka in talongen nedan.
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Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

Ev. önskemål om klubb:

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Frankeras ej.
S-kvinnor 
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S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm
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