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STRATEGISK PLAN 2017-2019  
 

Antagen på IKFF:s kongress 8-9 april 2017 

SYFTE OCH SAMMANFATTNING  

IKFF:s styrelse, kansli, kretsar och medlemmar arbetar med de frågor som ryms 
inom det program och manifest som antagits av den internationella kongressen och i 
enlighet med organisationens stadgar. 

Syftet med den strategiska planen är att definiera de arbetsområden som 
förbundsstyrelsen och kansliet ska prioritera under kommande kongressperiod. Den 
föreslagna strategiska planen har tagits fram av förbundsstyrelsen 2015–2017 i 
samarbete med kansliet. Mål, strategier och prioriteringar har identifierats med 
hänsyn till såväl de områden där kansliet idag har en upparbetad, erkänd kompetens 
och ser goda möjligheter att påverka politiken under 2017–2019, som de områden 
där organisationen behöver stöd för att kunna fortsätta växa och utvecklas.  

Den strategiska planen är främst avsedd att leda kansliets arbete och är inte avsedd 
att täcka hela organisationens verksamhet. Kretsar är välkomna att inspireras av och 
arbeta för målen i den strategiska planen men det finns inte heller något hinder för 
kretsar eller andra sammansatta grupper att arbeta med andra frågor än de som 
nämns i den strategiska planen. 

 
MÅL, STRATEGIER OCH PRIORITERINGAR 2017-2019 
 
Politiska mål 
  
Långsiktigt mål 1: 
Sverige ska bidra till internationell nedrustning 
 
Strategier: 
Utarbeta policyrekommendationer 
 
Politiskt påverkansarbete (ta fram och sprida policyunderlag till beslutsfattare; 
anordna rundabordssamtal/möten; samarbeta med relevanta nätverk). 

 
Utåtriktad opinionsbildning (skriva debattartiklar; samarbeta med intresserade journalister; 
driva kampanjer/sprida information på sociala medier; anordna öppna seminarier och 
studiecirklar). 
 
Mål för kongressperioden: 

Ø Sverige har fått striktare regler för vapenexport som med ett uttalat 
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genusperspektiv förbjuder export till diktaturer och andra stater som allvarligt 
kränker de mänskliga rättigheterna. 

Ø Sverige har vid statspartsmöten inom Arms Trade Treaty (ATT)1 drivit på för 
starka tolkningar av avtalet som prioriterar mänskliga rättigheter, humanitär 
rätt, genusperspektiv och transparens.  

Ø Sverige har deltagit aktivt vid förhandlingar och implementeringen av ett 
internationellt avtal som förbjuder kärnvapen. 

Ø Sverige har en stärkt politik för nedrustning av små och lätta vapen som 
prioriteras i arbetet med säkerhetsrådet och i utvecklingssamarbetet, samt 
andra delar av implementeringen av Agenda 20302.  

  
 
Långsiktigt mål 2: 
Sverige ska stärka och implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och 
säkerhet3 
 
Strategier: 
Utarbeta policyrekommendationer 
 
Politiskt påverkansarbete (ta fram och sprida policyunderlag till beslutsfattare; 
anordna rundabordssamtal/möten; samarbeta med relevanta nätverk). 

 
Utåtriktad opinionsbildning (skriva debattartiklar; samarbeta med intresserade journalister; 
driva kampanjer/sprida information på sociala medier; anordna öppna seminarier och 
studiecirklar). 
  
Mål för kongressperioden: 

Ø Sverige driver en feministisk linje kring kvinnor, fred och säkerhet i 
säkerhetsrådet som stärker civilsamhällets insyn och deltagande samt betonar 
konfliktförebyggande.  

Ø Sverige kopplar samman arbetet med kvinnor, fred och säkerhet med 
nedrustning, i internationella och nationella forum.  

Ø Sverige implementerar regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och 
säkerhet med transparens, tydlig återrapportering samt stärkt fokus på 
konfliktförebyggande och stöd till kvinnorättsaktivisters arbete. 

Ø Verka för resolution 1325 inom folkrörelse- och utbildningsverksamhet. 
 
 
Långsiktigt mål 3: 
Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat våld och konflikt 
 
Strategier: 
Utarbeta policyrekommendationer 
 
Politiskt påverkansarbete (ta fram och sprida policyunderlag till beslutsfattare; 
anordna rundabordssamtal/möten; samarbeta med relevanta nätverk). 
 
Utåtriktad opinionsbildning (skriva debattartiklar; samarbeta med intresserade journalister; 
																																																								
1 FN:s vapenhandelsavtal 
2 De globala målen för hållbar utveckling 
3 FN:s resolution 1325 och efterföljande resolutioner	
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driva kampanjer/sprida information på sociala medier; anordna öppna seminarier och 
studiecirklar). 
 
Lyfta vikten av konfliktförebyggande arbete i diskussioner om människor på flykt 
 
Mål för kongressperioden: 

Ø Relevanta beslutsfattare inom svensk politik och förvaltning har kunskap om 
konkreta konfliktförebyggande strategier som främjar kvinnors säkerhet och 
deltagande.  

Ø Sveriges övergripande policy liksom specifika strategier för 
utvecklingssamarbete prioriterar konfliktförebyggande med ett tydligt 
genusperspektiv. 

Ø Sverige ska stå utanför Nato i syfte att vara militärt alliansfria samt förebygga 
ökade spänningar och ökad risk för konflikt. 

 
 
Organisatoriska mål 
  
Långsiktigt mål 4: 
IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra IKFF-sektioners 
fredsbyggande och konfliktförebyggande verksamhet 
  
Strategier: 
Implementera systersektionsstrategin 
Samarbeta med relevanta IKFF-sektioner 
Samordna arbetet med IKFF internationellt 
  
Mål för kongressperioden: 

Ø IKFF har tagit en större roll i att koordinera det regionala IKFF-samarbetet i 
Afrika.  

Ø IKFF har en tydligare formulerad roll inom organisationen internationellt vad 
gäller kapacitetsbyggande arbete med IKFF-sektioner. 

Ø IKFF har bidragit med projekthanteringsstöd och finansiella resurser för att 
stärka IKFF-sektioners lokala och nationella konfliktförebyggande arbete. 

  
 
Långsiktigt mål 5: 
IKFF ska betraktas som en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige 
 
Strategier: 
Synliggöra att IKFF Sverige och IKFF internationellt är en organisation 
Stärka samarbetet med IKFF:s internationella kommunikationsavdelning 
Upprätthålla och utveckla kompetensen inom våra expertområden  
Delta i relevanta debatter kopplat till våra politiska mål, med särskilt fokus på 
valet 2018. 
  
Mål för kongressperioden: 

Ø IKFF har implementerat den nya grafiska profilen i alla kanaler 
Ø IKFF har stärkt sin profil som en feministisk fredsorganisation 
Ø IKFF har ökad synlighet i traditionella och sociala medier 
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Långsiktigt mål 6: 	
IKFF ska ha en hållbar finansiering 
 
Strategier: 
Utveckla insamlings-/kampanjarbete 
Utforska nya bidragsgivare/bidragsformer  
Upprätthålla goda relationer till existerande givare 
Fortsätta stärka vår roll i IKFF:s internationella programfinansiering 
 
Mål för kongressperioden: 

Ø IKFF har minskat sitt beroende av kortsiktiga projektmedel 
Ø IKFF får ökade intäkter från medlemsavgifter och gåvor 
Ø IKFF tar emot medel för strategiskt kapacitetsbyggande med IKFF-sektioner 

 
 
Långsiktigt mål 7: 
IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in i organisationen   
 
Strategier: 
Göra medlemskap enkelt och attraktivt 
Stärka kommunikationen mellan lokalkretsar, styrelse och kansli 
  
Mål för kongressperioden: 

Ø IKFF har ett ökat antal medlemmar 
Ø IKFF har genomfört en inventering av demokratiska strukturer i lokalkretsarna 
Ø IKFF:s medlemspolicy är känd i organisationen och implementeras på alla 

nivåer 
Ø IKFF har tagit fram riktlinjer till stöd för kretsarnas medlemsarbete, särskilt 

gällande mångfald 
Ø IKFF har kartlagt det ideella arbete som utförs lokalt och nationellt  


