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Rysslands feminister är på gatorna och
protesterar mot Putins krig

[Ur International Viewpoint, 2 mars 2022. Ursprungligen publicerad i Jacobin. Översättning från 
engelska, Göran Källqvist.]

(Texten nedan är ett manifest från ryska feminister som har förenats mot ockupationen av och kriget
i Ukraina. Feminismen är en av de få oppositionsrörelserna i dagens Ryssland som inte har krossats 
under de vågor av förföljelser som Vladimir Putins regering har genomfört. För närvarande arbetar 
flera dussin feministiska gräsrotsgrupper i minst 30 ryska städer. I denna text uppmanar feminister 
som deltar i antikrigsdemonstrationer över hela landet feminister över hela världen att enas mot den 
militära aggression som Putins regering inlett – Jacobins kommentar.)

Den 24 februari omkring 05.30 Moskvatid, tillkännagav den ryske presidenten Vladimir Putin en 
”specialoperation” på ukrainskt territorium för att ”avnazifiera” och ”demilitarisera” denna 
suveräna stat. Operationen hade förberetts sedan länge. I flera månader har ryska trupper förflyttats 
till gränsen mot Ukraina. Samtidigt förnekade vårt lands ledning varje möjlighet till ett militärt 
angrepp. Nu ser vi att det var en lögn.

Ryssland har förklarat krig mot sin granne. Det tillät inte Ukraina rätten till varken självbestäm-
mande eller hopp om ett fredligt liv. Vi förklarar – och inte för första gången – att det under de 
senaste 8 åren har förts krig på den ryska regeringens initiativ. Kriget i Donetsbäckenet är ett 
resultat av den olagliga annekteringen av Krim. Vi anser att Ryssland och dess president inte bryr 
sig om och aldrig har brytt sig om ödet för folken i Luhansk och Donetsk, och erkännandet av 
republikerna efter 8 år var bara en förevändning för att invadera Ukraina under täckmantel av en 
befrielse.

Som ryska medborgare och feminister fördömer vi detta krig. Feminismen som politisk kraft kan 
inte sluta upp bakom ett angreppskrig och en militär ockupation. Den feministiska rörelsen i 
Ryssland kämpar för sårbara grupper och för att utveckla ett rättvist samhälle med lika möjligheter 
och framtidsutsikter, där det inte kan finnas plats för våld och militära konflikter.

Krig innebär våld, fattigdom, tvångsförflyttningar, förstörda liv, osäkerhet och avsaknad av framtid. 
Det är oförenligt med den feministiska rörelsens grundläggande värderingar och mål. Krig förstär-
ker ojämlikheten mellan könen och kastar tillbaka framstegen för mänskliga rättigheter med flera år.
Krig för inte bara med sig våld från bomber och kulor utan också sexuellt våld: som historien visar, 
så mångdubblas under krig risken för att våldtas för alla kvinnor. Av dessa och många andra skäl, 
måste ryska feminister och de som delar feministiska värderingar vara starkt mot det krig som vårt 
lands ledning har släppt loss.

Som Putins tal visar, utkämpas det nuvarande kriget också under de ”traditionella värderingarnas” 
fana, så som de förkunnas av regeringens ideologer – värderingar som Ryssland påstås ha bestämt 
sig för att främja över hela världen som missionär, och använda våld mot de som vägrar godta dem 
eller har andra åsikter. Alla som har förmåga till kritiskt tänkande inser fullständigt att dessa 
”traditionella värderingar” innefattar ojämlikhet mellan könen, exploatering av kvinnor och statligt 
förtryck mot dem vars livsstil, självbild och handlingar inte överensstämmer med inskränkta 
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patriarkala normer. Att rättfärdiga ockupationen av en grannstat med önskan att främja sådana 
förvrängda normer, och bedriva en demagogisk ”befrielse”, är ännu en orsak till varför feminister i 
hela Ryssland måste gå mot detta krig med all kraft.

Idag är feminister en av få aktiva politiska krafter i Ryssland. Under lång tid uppfattade de ryska 
myndigheterna inte oss som någon farlig politisk rörelse, och därför har vi tillfälligt varit mindre 
påverkade av det statliga förtrycket än andra politiska grupper. För närvarande verkar mer än 45 
olika feministiska organisationer i hela landet, från Kaliningrad till Vladivostok, från Rostov-vid-
Don till Ulan-Ude och Murmansk. Vi uppmanar ryska feministiska grupper och enskilda feminister 
att ansluta sig till Feministiska Antikrigsmotståndet och förena sina krafter för att aktivt gå mot 
kriget och regeringen som inledde det. Vi uppmanar också feminister i hela världen att ansluta sig 
till vårt motstånd. Vi är många, och tillsammans kan vi göra mycket: under de senaste 10 åren har 
den feministiska rörelsen fått en enorm medial och kulturell makt. Det är dags att förvandla det till 
politisk makt. Vi är mot krig, patriarkat, diktatur och militarism. Vi är framtiden som kommer att 
segra.

Vi uppmanar feminister i hela världen:

• Anslut er till fredliga demonstrationer och lansera kampanjer mot kriget i Ukraina och 
Putins diktatur på och utanför Internet, organisera era egna aktioner. Ni är fria att använda 
Feministiska Antikrigsmotståndets symbol i era material och publikationer, liksom 
hashtaggarna #FeministAntiWarResistance och #FeministsAgainstWar.

• Sprid information om kriget i Ukraina och Putins aggression. Hela världen behöver stöda 
Ukraina nu, och vägra att hjälpa Putins regim på något sätt.

• Dela detta manifest med andra. Vi måste visa att feminister är mot detta krig – och alla 
sorters krig. Det är också viktigt att visa att det fortfarande finns ryska aktivister som är 
beredda att enas i motstånd mot Putins regim. Vi riskerar alla nu att förföljas av staten och 
behöver ert stöd.

Feministiska Antikrigsmotståndet har en Telegramkanal med ytterligare information (på ryska). 
Medlemmar i initiativet är anonyma av säkerhetsskäl. Deras representant i London är Ella Rossman.
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