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K
irsti Kolthoff är på 
snabbvisit i Stock-
holm

. Efter inter-
vjun ska hon ta tå-
get till Uppsala och 

tala i en dem
onstration till för-

m
ån för staden Afrin i Syrien ar-

rangerad 
av 

en 
internationell 

kurdisk organisation inom
 ram

en 
för sitt engagem

ang i Fi. Till 2009 
års val blev hon headhuntad till 
Fi och blev partiets kandidat ef-
ter Gudrun Schym

an.
– M

en jag är egentligen m
er 

en lobbyist än en politiker, säger 
hon. Även om

 jag har kvar m
itt 

engagem
ang i Fi och ställde upp 

som
 num

m
er ett till Uppsala läns 

landsting förra valet. I dag är jag 
m

ed i Uppsala politikergrupp.
Innan 

det 
politiska 

engage-
m

anget i Fi var Kirsti under fyra 

år ordförande för European w
o-

m
ens lobby (EW

L). Det var under 
en tid när organisationen växte 
enorm

t, från fem
ton m

edlem
slän-

der till tjugofyra. Kirsti åkte runt i 
hela Europa och höll tal på topp-
nivåm

öten i EU. 
– Det var väldigt spännande 

och vi åstadkom
 m

ycket genom
 

att m
ed dem

okratiska processer 
bygga upp en långsiktig strate-
gi och kunna involvera alla de då 
tre tusen organisationer som

 stod 
bakom

 lobbyn i det arbetet, berät-
tar hon. 

Ledare inom
 facket

M
en redan i slutet av sextiota-

let började Kirsti Kolthoffs enga-
gem

ang för fackliga frågor och 
lika lön m

ellan m
än och kvin-

nor. H
on arbetade på bank, utbil-

dade sig och blev kam
rer. Kirsti 

kom
 till Göteborg och blev snart 

ledare inom
 facket som

 ensam
 

kvinna i styrelsen. Bredvid arbe-
te och sm

åbarnsliv växte fredsin-
tresset, 

fam
iljepolitik, 

intres-
set för internationella frågor och 
engagem

anget 
m

ot 
kärnvapen. 

Kirsti hittade IKFF (Internationel-
la Kvinnoförbundet för fred and 
frihet) och kom

 in i fredsarbetet 
inför en stor internationell kon-
gress som

 gick av stapeln 1983 
på tem

at kärnvapenhot, kvinno-
frågor och fred. H

ennes engage-
m

ang började m
ed rädslan för ett 

kärnvapenkrig som
 var starkt un-

der åttiotalet.
– M

en ganska snart ledde det 
till 

att 
jag 

började 
intressera 

m
ig för grundorsakerna till krig 

och konflikter. Vi arbetade även 
m

ycket m
ed att ta fram

 siffror 
kring vad krig faktiskt kostade i 
praktiken. Jag fick m

öjlighet att 
kom

m
a in i frågeställningar kring 

jäm
ställdhet jag redan hade stor 

erfarenhet av. 
H

arriet Otterloo var då en pro-
fil 

inom
 

organisationen. 
Hon 

höll i kongressen och en artistga-
la i anslutning till den. Hon blev 
även vald till internationell kas-
sör. Sam

tidigt studerade hon till 
läkare och hade fyra egna barn, 
så hon behövde hjälp. Kirsti blev 
hennes ersättare. 

– I och m
ed det blev jag även 

rådgivare för det internationel-
la arbetet för W

om
en's Interna-

tional league for peace and free-
dom

 (W
ILPF). Och jag fick åka på 

m
öten över hela världen, arbe-

ta nära generalsekreteraren och 
satt m

ed i arbetsutskottet. 

Genusbudget i USA
Kirsti Kolthoff åkte tillsam

m
ans 

m
ed H

arriet Otterloo på en tur-
néresa till USA 1984. Där besökte 
de arton stater, höll föredrag om

 
fredsfrågor och hur m

an skulle 
kunna lägga de enorm

a sum
m

or 
som

 lades på krig och kärnvapen, 
på andra om

råden. 
– Vi kallade det en kvinnobud-

get, i dag heter det genusbudget. 
Jag var projektledare och vi arbe-
tade fram

 hur m
an kunde använ-

da pengarna istället. Det gav oer-
hört m

ycket att m
öta alla dessa 

m
änniskor och kvinnor. Både i 

USA, m
en också på andra platser 

dit vi reste, som
 till exem

pel Sri 
Lanka, Bolivia och Costa Rica. 

Kirsti Kolthoff arbetade även 
som

 koordinator för de libane-
siska, israeliska och palestinska 
sektionerna inom

 W
ILPF. Genom

 
sam

tal, diskussioner och m
öten 

kunde de kom
m

a överens i vik-
tiga freds- och policyfrågor. Ett 
råd som

 hon gett sig själv är att 
alltid lyssna. M

en lyssna handlar 
även om

 att ge sig tid att verkligen 
förstå den andra parten även om

 
m

an inte håller m
ed. 

– Att lyssna är också ett förhåll-
ningssätt som

 handlar om
 att visa 

respekt och kärlek till den m
an 

talar m
ed. Det är först då m

an 
kan få till en bra dialog.  

Ronald Reagan var president 
i USA under denna tid och Kirsti 
berättar att även om

 han inte vi-
sade det lika tydligt som

 Donald 
Trum

p var hans åsikter inte långt 
från den nuvarande presidentens 
syn på hot om

 krig. W
ILPFs freds-

arbete var kontroversiellt och det 
var aktiva kvinnor på gräsrotsni-
vå som

 gjorde m
ycket i det tys-

ta. En stor drivkraft för Kirsti 
blev alla dessa kvinnor som

 gav 
så m

ycket inspiration och kraft. 
H

on fick tillsam
m

ans m
ed andra 

kvinnor inom
 fredsrörelsen m

öj-
lighet att lyfta frågor inom

 FN-or-
ganet som

 på den här tiden var 
väldigt m

ansdom
inerat.  

– Tack vare W
ILPF bildades 

också organisationen ICAN (In-
ternational cam

paign to abolish 
nuclear w

eapons). De fick ju No-
bels fredspris förra året. Då blir 

det väldigt tydligt att den tid m
an 

lägger ner på fredsfrågorna har 
betydelse, säger Kirsti Kolthoff.

På frågan hur fredsrörelsen 
har förändrats under hennes tid 
m

enar Kirsti att den blivit m
er 

professionaliserad. 
– Det är något vi ville bli, vi 

käm
pade för att få resurser. Det 

har m
öjliggjort att m

ånga i dag 
kan anställa personal och ha ett 
kansli m

ed expertis. Det behövs 
professionalism

, m
en det m

edför 
även en risk att det blir centralise-
rat på bekostnad av det m

er akti-
vistiska.

Från krigets Finland
Kirsti berättar om

 hur hennes 
start i livet har präglat m

ånga av 
de livsval som

 hon gjort. Om
 hur 

hon som
 en liten arton m

ånaders 
flicka kom

 till Sverige som
 krigs-

barn från Åbo i Finland. H
ur fa-

m
iljen i Ystad som

 hon kom
 till 

blev hennes fam
ilj efter adop-

tion. H
ur hennes finska ensam

-
stående m

am
m

a M
aire känt sig 

tvungen att skicka iväg sin lilla 
dotter efter att hennes dagis ut-
satts för bom

bningar. Kontakten 
m

ed sin biologiska m
am

m
a har 

hon haft kvar och Kirsti Kolthoff 

berättar att hon alltid känt kärlek 
till båda sina m

am
m

or.
– M

in biologiska m
am

m
a flyt-

tade till Sverige så sm
åningom

. Vi 
hade inte kontakt under m

ånga 
år, m

en när jag m
ötte henne visa-

de det sig att även hon var enga-
gerad i fackföreningen och hade 
utvecklat 

prick 
sam

m
a 

typ 
av 

stickningar som
 jag själv höll på 

m
ed, ler Kirsti. 
Hon berättar att hennes svens-

ka m
am

m
a var engagerad politiskt 

och var en känd profil i Ystad m
ed 

ett brett sam
hällsengagem

ang.
– Sam

tidigt har alltid vetskapen 
funnits där att det var kriget som

 
avgjorde att jag sändes iväg. Att 
m

in finska m
or M

aire tvingades ta 
ett beslut m

an inte önskar någon.
H

on hoppas att vi om
 tio år 

kom
m

er ha större förståelse för 
olikheter i sam

hället, inte m
inst 

för m
änniskor som

 kom
m

it till 
vårt land för att de behövt fly från 
krig och elände. Kirsti har själv 
haft en ensam

kom
m

ande pojke 
från Afghanistan boende hos sig. 
Efter två år i Sverige blev han ut-
visad. Det är en fråga som

 berör 
henne starkt. 

– De flyktingar som
 kom

m
er 

hit behövs i vårt sam
hälle och jag 

önskar att m
edkänslan för deras 

”Våga gå i m
otvind”
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Kirsti Kolthoff har en lång och gedigen bakgrund inom
 freds- 

och kvinnorörelsen. H
on började 1983 m

ed ett uppdrag i Inter-
nationella kvinnoförbundet för fred och frihet och har sedan 
dess jobbat m

ed frågorna i en rad organisationer både i Sverige 
och ute i världen. När ICAN fick Nobels fredspris förra året – för 
sin kam

p m
ot kärnvapen – ser hon det som

 ett kvitto på att det 
enträgna fredsarbetet kan ge frukt.

situation väcks i större utsträck-
ning och att de får en tydlig plats 
här, säger hon m

ed eftertryck.

M
iljö och fred i vår tid

En viktig fråga i vår tid tycker 
Kirsti Kolthoff är att koppla ihop 
m

ilitarism
en m

ed m
iljöfrågorna 

och hon är även engagerad i or-
ganisationen Östersjöfred – W

o-
m

en's Baltic peacebuilding initia-
tive, som

 vill främ
ja sam

förstånd 

m
ellan länderna runt Östersjön, 

både för fredliga relationer och 
större m

iljöhänsyn.
– M

edia ger inform
ation om

 att 
ökad m

ilitärt stöd skulle öka vår 
säkerhet. M

en istället behöver vi 
öka säkerheten genom

 att m
ins-

ka m
ilitarism

en och öka kunska-
pen om

 hur vi kan hantera kon-
flikter och våld och hur vi kan 
rädda m

iljön. Det är den fem
inis-

tiska lösningen. Globalt är det fler 
kvinnor som

 dör i sam
band m

ed 
barnafödande än m

än som
 dör i 

krig, påpekar hon. 
Nyligen höll hon en föreläs-

ning i Uppsala om
 sina erfaren-

heter 
av 

fredsarbete, 
arbetet 

m
ot kärnvapen och en jäm

ställd 
värld. 

Det 
var 

organisationen 
Östersjöfred som

 höll i det och 
även andra kända fredsprofiler 
har lyfts, bland annat Kaj Fölster, 
Alva M

yrdals dotter. 
– Det är viktigt att lyfta alla de 

berättelser och erfarenheter som
 

fredskvinnor i den äldre genera-
tionen bär på. Dessa kvinnors 
livsgärning är en del av vårt kul-
turarv och kan tjäna till att in-
spirera fler kvinnor och m

än till 
engagem

ang och att våga och få 
kraft att gå i m

otvind. 
A

nne C
asparsson

Foto: Pirjo Talvite

”Att lyssna är också ett 
förhållningssätt som

 
handlar om

 att visa re-
spekt och kärlek till den 
m

an talar m
ed. Det är 

först då m
an kan få till 

en bra dialog.”

A
ktuell m

ed (bland 
annat): 
• Aktiv i kam

panjen att 
Sverige ska skriva under 
FN-konventionen för för-
bud av kärnvapen som

 
kom

m
unikatör i Interna-

tionella Kvinnoförbundet 
för fred och frihet, IKFF, 
Uppsala. 

• Slutföra projektet Kvin-
noperspektiv på slutförva-
ret av kärnavfall i Forsm

ark 
som

 projektledare i Sveri-
ges Quinnoråd, Sw

e Q.

O
m

 K
irsti K

olthoff:
Född: 1942 i Åbo.

B
akgrund: Civilekonom

, 
om

budsm
an i Göteborg 

och Stockholm
 m

ed ut-
bildning och ledarskapsin-
satser som

 specialiteter. 
Lång bakgrund inom

 freds 
– och kvinnorörelsen. 

B
or: I Botarsbo, Österby-

bruk, Östham
m

ars kom
-

m
un.

Fam
ilj: Två söner och två 

barnbarn.

D
et är viktigt att lyfta alla de berättelser och erfarenheter som

 fredskvinnor i den äldre generationen bär på, m
enar K

irsti K
olthoff.


