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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2017
rörelsernas år
V

ar ska jag börja? Hur
sammanfattas ett år som
2017? För mig personligen
började det med att jag blev förälder
och slutade med att jag stod i
aftonklänning i stadshuset för att
kommentera Nobels fredspris. Båda
erfarenheterna lika nya, lika skräm
mande och lika fantastiska.

2017 års
Nobelpris
uppmärksammade
något som vi inom
IKFF alltid vetat, att
politisk förändring
sker genom att
vanliga människor
engagerar och
organiserar sig

Uppmärksamheten som fredspriset för med sig
är något vi i civilsamhället är rätt ovana vid. Vårt
arbete sker ofta i kulisserna. När det historiska för
budet mot kärnvapen antogs i FN den 7 juli hand
lade rubrikerna om att 122 stater röstat fram en
kärnvapenkonvention. Det är såklart sant, men ba
kom dessa 122 stater stod en global fredsrörelse.
Kärnvapenöverlevare. Aktivister. Människor.
Därför betydde Nobelkommitténs beslut att prisa
ICAN, den globala kampanjen som fungerat som
en motor i förbudsprocessen, så mycket. Inte bara
för oss som driver kampanjen utan för hela civil
samhället. 2017 års Nobelpris uppmärksammade
något som vi inom IKFF alltid vetat, att politisk
förändring sker genom att vanliga människor en
gagerar och organiserar sig.
För IKFF var 2017 ett år fyllt av både engagemang
och organisering. Vi protesterade mot vapenexport
till diktaturer och krigsövningar i Sverige. Vi demon
strerade tillsammans med kvinnor över hela världen
under Women’s March och hämtade kraft i syster
skapet som vällde fram under #metoo.
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Vi höll kongress och antog nya stad
gar, nya strategiska mål och en ny
styrelse för att leda arbetet framåt.

Allt arbete gav också resultat. Under
2017 syntes och hördes IKFF:s röst
såväl i media som i maktens kor
ridorer. Och vår röst behövs. Den
allt snävare debatten om säkerhet
kräver motfrågor och alternativ, och
IKFF kommer fortsätta att erbjuda dem.
Jag vill tacka alla er som bidragit till att göra 2017
till ett år utöver det vanliga. Tillsammans möter vi
de utmaningar 2018 har att bjuda på.
Vi välkomnar er att ta del av berättelsen om IKFF:s
verksamhet under 2017.

Malin Nilsson, generalsekreterare
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Fred Frihet Feminism
- det här är IKFF
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
(IKFF) är en feministisk fredsorganisation som
driver konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom
politisk påverkan och opinionsbildning. IKFF Sverige
samarbetar med IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun
och Colombia, samt med nya IKFF-grupper i den
afrikanska regionen.
IKFF är den svenska sektionen av Women’s Interna
tional League för Peace and Freedom (WILPF) som
finns i över 30 länder och med huvudkontor i Genève
och New York.
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Sverige ska bidra till internationell nedrustning
Sverige ska stärka och implementera FN:s agen
da för kvinnor, fred och säkerhet
Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat
våld och konflikt
IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra
IKFF-sektioners fredsbyggande och konfliktföre
byggande verksamhet
IKFF ska betraktas som en ledande feministisk
fredsorganisation i Sverige
IKFF ska ha en hållbar finansiering
IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga
trösklar in i organisationen

MILSTOLPAR
1915: IKFF grundas i Haag
1931: IKFF:s grundare Jane Addams tilldelas Nobels
fredspris
1947: IKFF får konsultativ status i FN
1985: Den stora fredsresan genomförs
1994: IKFF grundar stiftelsen Kvinna till Kvinna
tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedoms
föreningen
2000: FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325 om
kvinnor, fred och säkerhet
2013: FN antar ett internationellt vapenhandels
avtal (ATT)
2015: IKFF firar 100 år
2017: FN antar ett internationellt avtal som för
bjuder kärnvapen
2017: International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) tilldelas Nobels fredspris
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FN antar ett förbud
mot kärnvapen
Den 7 juli 2017 skrevs historia på FN:s högkvarter i
New York då konventionen om kärnvapenförbud an
togs. Det är ett enormt framsteg som vi arbetat för
i många år. IKFF var på plats under förhandlingarna.
När avtalet röstades igenom av 122 stater, inklusive
Sverige, utbröt ett jubel inne på FN. Efter decenni
er av stiltje har kärnvapenfrågan tagit plats på den
politiska dagordningen. Inom kampanjen ICAN har vi
lyckats vända diskussionen om kärnvapen som ett
maktredskap till en diskussion om vad dessa vapen
faktisk är: konstruerade för att urskillningslöst förinta
civila. ICAN har mobiliserat det globala civilsamhället
och betydande politiskt arbete och aktivism har skett
runt om i världen, många tusen har manifesterat,
kontaktat politiker och pressat regeringar. Vittnes
mål om kärnvapens konsekvenser för människor
och miljö från japanska kärnvapenöverlevare och
människor från områden där kärnvapen provsprängts
har varit avgörande för att driva arbetet framåt. 2017
visar att förändring kan ske när vi går samman.
Sverige var det enda nordiska och ett av få euro
peiska länder på plats i FN. IKFF hade tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen regelbundna
möten med Sveriges delegation under förhandling

4

”När vi samlas för att fira denna
makalösa bedrift, låt oss då stanna
upp ett ögonblick och känna in det
vittnesbörd som bärs av dem som
omkom i Hiroshima och Nagasaki,
både i augusti 1945 och under de
72 år som gått sedan dess. Varje
person som dog hade ett namn.
Varje person var älskad av någon.
Jag har väntat på den här dagen i
sju decennier. Detta är början på
slutet för kärnvapen!”
SETSUKO THURLOW, KÄRNVAPENÖVERLEVARE
FRÅN HIROSHIMA, 7 JULI 2017

arna för att diskutera våra ståndpunkter. IKFF har
länge verkat för att öka kvinnors deltagande och
drivit ett genusperspektiv i nedrustningsfrågor.
Därför blev vi glada över att Sverige, tillsammans
med Irland, drev in skrivningar i avtalet om vikten
av kvinnors deltagande i nedrustningsförhandlingar
och kärnvapens oproportionerliga konsekvenser för
kvinnors kroppar.

Sin et enimet mossin net harum soluptas doluptas voluptati volupta
tios doluptae remporem invel modion et audandaerunt pla cus, cu
mento rumqui il id mossit magni cus dolupta doluptam in eaturero int
et exerum re que aut quam vel ipienis ulpa con pro temporia consed

Stort fokus under förhandlingarna om kärnvapenförbudet på FN i New York sommaren
2017. På bilden: Elin Liss (IKFF), Clara Levin (Svenska Läkare mot Kärnvapen) och
Gabriella Irsten (IKFF).

Glädjen var total efter att staterna röstat igenom
konventionen om kärnvapenförbud den 7 juli på FN
i New York. På bilden: ICAN:s chef Beatrice Fihn.

– Vi är glada över att Sverige deltog i förhandlingarna
och drev ett genusperspektiv. Nu måste regeringen
ta nästa steg genom att signera och ratificera avtalet,
säger Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF.

sekvenserna samt stärker internationell humanitär
rätt. Nu finns ett effektivt instrument att arbeta med
för att nå vårt yttersta mål, en total eliminering av
de idag nära 15 000 kärnvapnen.

Avtalet är bra och belyser olika aspekter av kärn
vapen så som mänskliga rättigheter, genus, miljö,
urfolks rättigheter, socioekonomiska rättigheter
och den globala ekonomin. Det fördömer även det
enorma resursslöseri som kärnvapen bidrar till.
Förbudet är väl förankrat i de humanitära kon

Sverige beslutade 2017 att tillsätta en utredning
för att undersöka om det föreligger några hinder för
Sverige att signera och ratificera avtalet samt vilka
konsekvenser det skulle få om Sverige inte gör
det. Förslaget ska presenteras i oktober 2018.

Det är förbjudet
inom avtalet att:
– utveckla, testa, producera, till
verka, anskaffa, inneha, stationera
eller lagra kärnvapen,
– överföra, motta, använda eller
hota om att använda kärnvapen,
– assistera, uppmuntra eller
övertala andra att utföra någon av
dessa handlingar.
Avtalet träder i kraft när 50 stater
har signerat och ratificerat det.

Förbud mot
massförstörelsevapen:
1972
BIOLOGISKA VAPEN
1993
KEMISKA VAPEN
2017
KÄRNVAPEN

Schyssta
Pensioner
IKFF gick 2017 med i
kampanjen Schyssta
Pensioner som arbetar för
nya regler för AP-fonderna
så att våra pensionspengar
investeras med respekt
för mänskliga rättigheter,
miljö och internationella
klimatmål. Idag investerar
AP-fonderna exempelvis i
kärnvapenproduktion.
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Nobels fredspris
Chock och en enorm glädje är nog det som beskriver
6 oktober 2017 bäst. Då offentliggjorde den norska
Nobelkommittén att 2017 års fredspris tilldelades
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) som IKFF driver i Sverige tillsammans med
Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK). Motiverin
gen var ICAN:s arbete med att dra uppmärksamhet
till kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvens
er och kampanjens banbrytande insatser för att
förverkliga det avtal som förbjuder dem. Priset
delades ut den 10 december i Oslo.
– Vi är otroligt stolta över att det hårda arbete som vi
inom ICAN bedrivit belönas och att Nobelkommittén
uppmärksammar civilsamhällets centrala roll i anta
gandet av FN:s konvention om förbud mot kärnvap
en, säger Malin Nilsson, generalsekreterare.
Arbetet i civilsamhället består vanligtvis av motstånd.
Nobels fredspris har inneburit en stor uppmärksam
het och ökat fokus på kärnvapenfrågan under hösten
2017.

Möte med utrikesminister
Margot Wallström
Den 23 oktober tog utrikesminister Margot Wall
ström emot IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson,
Beatrice Fihn, chef för ICAN, och Josefin Lind, gen
eralsekreterare för Svenska Läkare mot Kärnvapen,
SLMK, för att diskutera kärnvapenförbudet.

Möte med SIPRI:s ordförande
Jan Eliasson
Den 24 oktober inbjöds IKFF:s generalsekreterare
Malin Nilsson tillsammans med Beatrice Fihn, chef
för ICAN, och Josefin Lind generalsekreterare
för SLMK till möte med SIPRI:s ordförande Jan
Eliasson för att diskutera kärnvapenförbudet.

Fredsprisveckan
December blev intensiv med fullt fokus på kärnvap
en och Nobels fredspris. Förutom prisutdelningen
ordnade ICAN ett stort fackeltåg i Oslo för att stå
upp mot kärnvapen och en fest för att fira. Dagen
efter hölls den årliga fredspriskonserten i Oslo med
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”I den här frågan är det
verkligen kvinnor runt om i
världen, inte minst inom Läkare
mot Kärnvapen och IKFF, som
är drivande”
UTRIKESMINISTER MARGOT WALLSTRÖM OM
NOBELS FREDSPRIS DEN 6 OKTOBER.

artister som Zara Larsson och John Legend. Tillbaka
i Sverige inbjöds ICAN till Uppsala universitet för en
Nobelföreläsning och Nobellunch på Uppsala slott.
Riksdagen inbjöd till ett seminarium och Nobel
museet i Stockholm inbjöd till lunch. Beatrice Fihn
signerade där stol nummer 46 å ICAN:s vägnar och
vi överlämnade 1000 papperstranor till utställningen,
vikta av barn på den skola Setsuko Thurlow gick i
när bomben släpptes över Hiroshima. Fihn blev även
inbjuden till lunch med statsminister Stefan Löfven.

Medialt genomslag
Den 6 oktober satt IKFF:s kansli samlade för att
se tillkännagivandet av Nobels fredspris. Innan
hela ICAN:s namn hade uttalats var ljudnivån
öronbedövande. Victoria Frisk Garcia, praktikant,
fångade ögonblicket på film. Videon spreds och
plockades upp av flera medier. Jublet kunde höras
i Lantzkampen i P1, videon delades av Dagens
Nyheter och var med i SVT:s inslag om fredspriset.
Runt om i Sverige har IKFF uppmärksammats under
hösten för sitt arbete inom ICAN och det avslutades
med att IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson
kommenterade fredspriset under sändningen av
Nobelbanketten i SVT.

IKFF I MEDIA - NOBELS FREDSPRIS
6/10 ”Nobels fredspris till kampanj för att
avskaffa kärnvapen” – Feministiskt Perspektiv
citerar Malin Nilsson
6/10 ”Luleåkvinna i toppen för fredsprisorganisa
tion” – Norrländska Socialdemokraten intervjuar
Malin Nilsson 6/10 ”Elin Liss från Leksand firar
ICAN:s fredspris” – Elin Liss intervjuas i P4 Dalarna
6/10 ”Det var jubel och kramar” – Gabriella Irsten
intervjuas av Expressen-TV
6/10 ”Jag höll nästan på att svimma”
– Gabriella Irsten kommenterar Nobels fredspris
i Dagens Nyheter
6/10 ”ICAN får Nobels fredspris – leds av
göteborgare” – ETC Göteborg citerar Malin Nilsson

9/10 ”Luleåbo delaktig i Nobels fredspris”
– Malin Nilsson intervjuas i P4 Norrbotten
17/10 ”Elin från Vindeln en av årets fredspristagare”
– Västerbottens-Kuriren intervjuar Elin Hedkvist
1/11 ”Annika vill vara med och vara en motkraft”
– Annika Skogar intervjuas i Jönköpings-Posten
10/12 ”Sofia Tuvestad från Björkhaga får Nobels
Fredspris för arbetet mot kärnvapen”
– Sofia Tuvestad intervjuas i Nerikes Allehanda
10/12 ”En värld utan kärnvapen är möjlig”
– Malin Nilsson intervjuas i Feministiskt Perspektiv
10/12 Malin Nilsson kommenterar fredspriset på
SVT:s sändning från Nobelbanketten på Stadshuset
i Stockholm
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Återinförd värnplikt
Den 2 mars 2017 fattade regeringen beslut om att
återinföra värnplikten, som varit vilande sedan 2010.
IKFF motsätter sig beslutet. En feministisk regering
ska inte tvinga unga personer i Sverige att delta i
militär verksamhet genom utbildning i våldsutövning
och vapenanvändning. IKFF gjorde en genus
analys av kapitel 16 ”En jämställd försvarsmakt” i
utredningen som ligger till grund för beslutet. Utred
ningens perspektiv saknar en maktanalys. Frågor
om hur kvinnor upplever bemötande, utrustning
och utbildning lyfts men inte organisationskultur,
patriarkala strukturer och diskriminering. Frågor om
ledarskap eller mäns roll diskuteras inte. På grund
av utredningens direktiv ifrågasätts inte heller den
militära synen på säkerhet samt användandet av
våld och vapen som konfliktlösande metod.

Aurora 17 – den stora
militärövningen

Ingen verklig skillnad
i vapenexporten
I slutet av oktober lade regeringen fram vapenex
portpropositionen i riksdagen. Det nya lagförslaget
säger att allvarliga och omfattande kränkningar av
mänskliga rättigheter, eller grava brister i mot
tagarens demokratiska status, ska utgör hinder för
beviljande av tillstånd. Efter sex års diskussioner
är formuleringarna fortsatt luddiga, vilket öppnar
för kryphål. Hur lagen kommer att tolkas i praktik
en återstår att se men konsekvensen kan bli att
Sverige, genom sin vapenexport, fortsatt kan legiti
mera stater som förvägrar sin befolkning grundläg
gande rättigheter.
IKFF har under året publicerat flera artiklar med
fokus på svensk vapenexport. Vi har även drivit
frågan inom CONCORD Sverige vilket har lett till
att målkonflikten mellan en feministisk utrikespoli
tik och vapenexport har fått en framträdande roll i
CONCORD Sveriges arbete.

På den nationella kongressen i april
antog IKFF ett uttalande där vi mot
satte oss Aurora 17 då den militära
upprustningen inte ligger i linje med
en feministisk politik. Istället ska
Sverige verka för fredliga lösningar,
konfliktförebyggande och mänskliga
rättigheter och upphöra med den
smygande förskjutningen bort från
alliansfrihet och närmandet till Nato.
Under september hölls även manifestationer mot
Aurora 17 runt om i landet som IKFF deltog i.

8

FOTO: VICTOR SVEDBERG / REGERINGSKANSLIET

I september genomförde Försvars
makten Aurora 17, ”den första och
största övningen i sitt slag på mer
än 20 år”. Cirka 19 000 personer
deltog från Försvarsmakten, ett
40-tal myndigheter och förband från
Danmark, Estland, Finland, Frank
rike, Norge och USA.

19 000 personer deltog i militärövningen Aurora. IKFF demonstre
rade runt om i landet mot den ökade militariseringen av Sverige.

Svensk vapenexport
till bräcklig fred i
Colombia
IKFF:s nationella kongress antog i april ett uttalande
där vi uttryckte vår oro över att den svenska regerin
gen i början av 2017 tecknat ett militärt samförstånds
avtal med Colombias regering och över Saabs planer
för export av Jas Gripen till landet. Sverige har stöttat
fredsprocessen i Colombia som befinner sig i ett
mycket bräckligt läge efter undertecknandet av ett
fredsavtal 2016. Det militära samförståndsavtalet
och vapenexporten till Colombia står i strid mot den
feministiska utrikespolitiken, Agenda 2030 samt FN:s
agenda om kvinnor, fred och säkerhet.

ARTIKLAR:
13/3 ”Nytt regelverk måste innebära absolut för
bud mot vapenexport till diktaturer” – IKFF skriver
på Biståndsdebatten
7/4 ”Nu måste S bekänna färg om vapenexporten”
– IKFF skriver med flera andra organisationer i
Göteborgs-Posten
15/6 ”Oförsvarligt om Sverige går från fredsaktör
till vapenexportör” – IKFF skriver i Dagens Arena
om vapenexport till Colombia
20/6 ”Svensk vapenhandel försvårar för civil
samhällen” – IKFF Sverige skriver tillsammans
med våra afrikanska systersektioner om krym
pande demokratiskt utrymme och vapenexport på
Biståndsdebatten
5/7 ”Feministisk utrikespolitik fallerar på två om
råden” – IKFF skriver tillsammans med CONCORD
Sverige i Svenska Dagbladet
21/9 ”Vapenexporten strider mot en feministisk
utrikespolitik” – IKFF på Altinget

”Att investera i militära medel
gör att vi hamnar i samma
onda cirkel som har lett till att
konflikten förlängts. Då vi står
inför möjligheten till fred, vill vi att
Sverige ska vara en allierad istället
för att främja vapenhandeln”

17/10 ”Kvinnors rättigheter saknas i ny
vapenexportlag” - IKFF skriver med 4 andra
organisationer på SVT Opinion

KATHERINE RONDEROS,
ORDFÖRANDE IKFF COLOMBIA
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Feministisk
utrikespolitik
Under 2017 har IKFF, genom CONCORD Sverige,
deltagit i en granskning av regeringens feministiska
utrikespolitik i publikationen ”Hur feministisk är Sverig
es utrikespolitik?” som lanserades i juli. IKFF träffade
då ambassadör Olof Skog på den svenska FN-repre
sentationen i New York för att överlämna rapporten
och diskutera Sveriges arbete i säkerhetsrådet.
Regeringens satsningar på konfliktförebyggande
arbete och kvinnors deltagande är positivt. Samtidigt
ser vi tydliga konflikter i den förda politiken, mellan
departement och ministrar med olika ansvarsom
råden. Det saknas ett tydligt hel
hetsansvar. Ett tydligt exempel är
vapenexporten, som idag ligger på
justitieminister Morgan Johansson,
och som direkt motverkar arbetet
för demokrati, mänskliga rät
tigheter och kvinnors deltagande.
Ett annat område som vi inom
CONCORD Sverige har under
2017 fortsatt att kritiserat är
migrationspolitiken. Fokus har
legat på att EU verkar för ett nytt
gemensamt asylsystem som strid
er mot FN:s flyktingkonvention. Vi
deltog under hösten i en kampanj
för att stå upp för asylrätten inom
EU. Vi har även kritiserat det europeiska samarbetet
med Libyen som stoppar människor på flykt från
att ta sig till Europa. IKFF motsätter sig den förda
politiken där rätten till asyl sätts ur spel och inte är
förenlig med en feministisk politik.

CONCORD Sverige
CONCORD Sverige är en plattform som samlar
62 organisationer. Tillsammans vill vi påverka
Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar
och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.
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IKFF:s Elin Liss och Gabriella Irsten överlämnade “Hur Feministisk är Sveriges
Utrikespolitik” till ambassadör Olof Skog på den svenska FN-representationen
i New York.

Agenda 2030
Under 2017 gjorde IKFF en särskild satsning
på Agenda 2030. Från och med den 1 januari
2016 fungerar agendan som
en övergripande inriktning för
det internationella samfundets
arbete för hållbar utveckling.
Den innehåller 17 mål som ska
uppfyllas till år 2030. IKFF har
valt att fokusera arbetet på jäm
ställdhet (mål 5) och fredliga och
inkluderande samhällen (mål 16).
I juli deltog IKFF under FN:s High
Level Political Forum (HLPF) i
New York där 44 stater, inklusive
Sverige, rapporterade om sitt
arbete. IKFF deltog i två semi
narier där vi lyfte vapenexporten
som målkonflikt. IKFF fick även
chansen att, tillsammans med
CONCORD Sverige, formulera och ställa en fråga
om målkonflikten till civilminister Ardalan Shekarabi
som var på plats i FN. Under veckan i New York
deltog IKFF också i strategimöten med Women’s
Major Group, för att knytta an till andra feministiska
organisationer runt om i världen.
Under 2017 höll IKFF en workshop med medlem
mar från olika delar av landet för att öka kunskapen
inom organisationen om Agenda 2030 och för att
diskutera hur agendan kan användas på lokal nivå.
Vi tog även fram ett material för arbetet med agen
dan inom organisationen på alla nivåer.

Krympande demo
kratiskt utrymme
Det krympande demokratiska utrymmet eller
”shrinking space” är ett uttryck som kommit att
beskriva de ökade begränsningarna inom mötes-,
yttrande- och föreningsfriheten runt om i världen.
Detta genom exempelvis tilltagande övervakning,
krav på registrering av organisationer och indragna
bidrag, men också genom direkta hot och våld.
Inskränkningarna används för att tysta civilsam
hället. Det krympande utrymmet är ofta förknippat
med förtryckande regimer, men det är också en
indirekt effekt av andra sociopolitiska fenomen som
ökad militarisering, vapenspridning, populism och
nationalistiska rörelser.

När det demokratiska utrymmet begränsas
drabbas grupper som redan utsätts för strukturell
diskriminering och förtryck först, till exempel kvin
nor. På grund av patriarkala strukturer och brist på
tillgång till officiell makt, är det civila samhället en
central plats att organisera sig. Därmed blir det
krympande utrymmet en direkt fråga om kvinnors
rättigheter och deltagande.
IKFF har under 2017 gått med i CONCORD
Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt ut
rymme och har tillsammans med våra
systersektioner i den afrikanska regionen
tagit fram rekommendationer till Sverige
för att bemöta problemet, deltagit i
Sipri Forum on Peace and Develop
ment samt haft möten med Sida.
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IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

Konfliktförebyggande
samarbete
Sedan 2011 driver IKFF Sverige projekt tillsammans
med våra systersektioner i Colombia, DR Kongo,
Nigeria och Kamerun. Utöver dessa har IKFF Sverige
under 2017 fått i uppdrag av den internationella organi
sationen att samordna och ge stöd till nya grupper i
den afrikanska regionen genom att bidra till kapacitets
byggande, projektprocesser och förbättra kommu
nikationsrutinerna i regionen. IKFF Sverige medarrang
erade två regionala konferenser under 2017.
Vårt samarbete med systersektionerna stärker det
politiska arbetet i Sverige då opinions- och påver
kansarbete i frågor som rör svensk utrikes- och
utvecklingspolitik utgår ifrån deras analyser om de
egna kontexterna, vilket ökar vår trovärdighet. IKFF
Sverige har även ett nära samarbete med de interna
tionella kontoren i Genève och New York.

IKFF
IKFF region
region Afrika
Afrika
SEKTIONER: Kamerun, DR Kongo, Nigeria, Ghana.
GRUPPER: Zimbabwe, Tchad, Burundi, Sydafrika,
Uganda, Kenya, Centralafrikanska Republiken.

”Workshopen var exakt vad vi
behövde! Jag lärde mig att göra
en säkerhetsanalys och inser nu
att jag har tagit en hel del risker,
men jag kommer fortsättningsvis
analysera min omgivning”
MICHELINE MUZANEZA, IKFF SYDAFRIKA

Regionala möten
Under 2017 har två afrikanska regionala konferenser
ägt rum, en i Stockholm och en i Kinshasa. Under
dessa utbytte deltagarna erfarenheter och idéer och
identifierade gemensamma utmaningar och strate
gier. Teman som organisering, kommunikation och
finansiering, medling, Women’s Situation Room och
krympande demokratiskt utrymme diskuterades.
Under året som gått har IKFF internationellt ökat
fokus på att stärka säkerhetsarbetet inom sektioner
na. Därför hölls även en säkerhetsworkshop under
konferensen i Stockholm. Riskanalys, självförsvar,
första hjälpen och digital säkerhet var ämnen som
stod på agendan.

Regionalt samarbete i Afrika
Många av de utmaningar som länderna i den afrikans
ka regionen där IKFF finns står inför är regionala och
kräver därmed regionala lösningar. Utmaningar som
terrorism, fattigdom, vapenspridning och människor
på flykt är alla exempel på fenomen som inte tar hän
syn till nationella gränser. IKFF har vuxit snabbt och
med stor framgång genom sitt samarbete i regionen.
I flera länder pågår arbetet för att bli antagna som
officiella sektioner på IKFF:s internationella kongress
i Ghana 2018. Det stora intresset är ett kvitto på
det enorma arbete som de etablerade sektionerna i
regionen har gjort för att skapa plattformar för femi
nistiskt fredsarbete.
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– Workshopen var exakt vad vi behövde! Jag lärde
mig att göra en säkerhetsanalys och inser nu att
jag har tagit en hel del risker, men jag kommer
fortsättningsvis analysera min omgivning, Micheline
Muzaneza, IKFF Sydafrika.

IKFF Demokratiska republiken Kongo
I december 2017 firade IKFF DR Kongo 10 år. Trots
att de arbetar i en svår säkerhetsmässig och politisk
kontext har de lyckats sätta frågor om kvinnor, fred
och säkerhet på agendan. Under året har sektionen
gjort insatser för att nå ett stort antal unga personer
med kunskap om konfliktförebyggande, fredsbeva

I november besökte IKFF Sveriges vice ordförande och internationella handläggare IKFF Nigeria. Tillsammans med 16 regionala samordnare
från olika delar av landet medverkade de på en intern utbildning.

rande och kvinnors roll. De har också etablerat ett
nätverk för kvinnliga medlare och påbörjat arbetet
med Women’s Situation Room, som ska lanseras så
snart ett demokratiskt val utlyses i landet. 10-årsju
biléet firades med konferens och gala med deltagare
från civilsamhälle, myndigheter och regering samt
andra IKFF-sektioner och grupper, inklusive IKFF
Sverige. Händelsen fick synlighet i nationell TV och
Sveriges utrikesminister Margot Wallström skickade
en videohälsning för att gratulera.
Genom att dela med sig av erfarenheter och kom
petens har IKFF DR Kongo haft stor betydelse för
etableringen av IKFF i andra länder och de fortsät
ter att ha en stöttande roll i hela den afrikanska
regionen.

IKFF Kamerun
IKFF Kamerun har under flera år arbetat för att
regeringen ska anta en nationell handlingsplan för
kvinnor, fred och säkerhet och i november 2017 blev
det verklighet. Sektionen har spelat en nyckelroll
i processen genom sitt påverkansarbete och sin
kompetens. IKFF Kameruns nationella studie av hur

kvinnor drabbats av väpnad konflikt ligger till grund
för utformningen av handlingsplanen. Vid lanser
ingsceremonin i Yaoundé uppmärksammades deras
viktiga bidrag i närvaro av ministrar, representanter
från ambassader och internationella organisationer.
Under 2017 har Kamerun drabbats av ökade våld
samheter, bland annat på grund av Boko Haram, och
IKFF Kamerun har därför initierat ett medlingsnätverk
för kvinnor som ett sätt att öka kapaciteten att lösa
konflikter på lokal nivå. Medlingsnätverket kommer
att utgöra en del av sektionens arbete med Women’s
Situation Room inför valet 2018.

Colombia
Sedan fredsavtalet mellan regeringen och Farc-geril
lan slöts hösten 2016 har IKFF Colombia arbetat för
att freden ska bli hållbar. De har fortsatt att utbilda
kvinnor i agendan för kvinnor, fred och säkerhet,
bygga nätverk med andra civilsamhällesaktörer och
påverka beslutsfattare. Under 2017 har sektionen
inlett försoningsdialoger, där de genom välutveck
lade metoder skapar trygga mötesplatser för offer,
ex-kombattanter och andra kvinnor för att samtala
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och hitta vägar framåt. Inom ramen för vårt samar
bet var IKFF Sveriges internationella handläggare
på besök i Colombia i mars för att ta del av deras
arbete.
– Vi pratar om 50-60 år av konflikt. Människor känner
stor förbittring. Vi måste arbeta med försoning och
det kommer att ta åratal, Katherine Ronderos, ord
förande IKFF Colombia.

IKFF Nigeria
Under 2017 har IKFF Nigeria arbetat för att stärka
demokratin inför valet 2019. De har fortsatt sitt
framgångsrika arbete med att öka kvinnors deltagan
de i politiska processer och fredsinitiativ. De utbildar
valobservatörer och har påbörjat arbetet med att
identifiera kvinnor som kan bli politiska kandidater
som de utbildar i kvinnor-, fred- och säkerhetsagen
dan, kommunikation, sociala medier, politiska struk
turer och insamling.

Women’s Situation Room
Women’s Situation Room (WSR) är en metod
för att förebygga våld och väpnad konflikt i
relation till politiska val. WSR är dels en lång
siktig process för att öka kvinnor deltagande
som väljare, politiska kandidater eller aktörer,
informatörer eller observatörer, dels ett fysiskt
rum, ett callcenter, dit våld och oroligheter kan
rapporteras under valprocessen. IKFF har även
etablerat kvinnliga medlingsnätverk som en del
av WSR. WSR-modellen har blivit erkänd som
”best practice” inom konfliktförebyggande
arbete av FN och andra internationella aktörer.

Under året har IKFF Nige
ria fortsatt att bygga upp
en effektiv kommunikation
och stärka den struktur av
nära 800 kvinnor runt om i
landet som är engagerade
inom sektionen. Genom
lokala samordnare har
de närvaro i stora delar
av landet och information
flödar i tydliga kanaler
mellan nationell och lokal
nivå – en struktur som är
ovärderlig i arbetet med
Women’s Situation Room.
I november besökte IKFF
Sveriges vice ordförande
och internationella hand
läggare Nigeria. Tillsam
mans med 16 regionala
samordnare från olika delar av landet medverkade
de på en intern utbildning. På temat säkerhet fick
de ta del av erfarenheter om hot och våld i freds
arbetet samt utmaningar i landets olika regioner.
Andra teman som diskuterades var den nationella
handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet,
röstlängdsregistrering och system för tidiga varnings
signaler.
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Joy Onyesoh är ordförande för IKFF Nigeria och har drivit arbetet
med Womens’s Situation Room. Sektionern har byggt upp en
imponerande struktur för att förebygga våld.

STORA EVENEMANG 2017

Stockholm Forum om
Fred och Utveckling
I maj deltog IKFF från nio länder i Stockholm Forum
on Peace and Development som arrangerades
av SIPRI och Utrikesdepartementet. IKFF Sverige
var partner i forumet och arrangerade tillsammans
med andra organisationer seminarier om konflikt
förebyggande, hur vi bygger fred konkret, det
minskade utrymmet för civilsamhället, kvinnors
deltagande på alla nivåer, med mera. med experter
från olika delar av världen.

MR-dagarna i Jönköping

Fredsprisfirande i Stockholm

Under MR-dagarna i Jönköping i november 2017
arrangerade IKFF två seminarium. Ett om femi
nistiskt fredsarbete med fokus på att förebygga
väpnade konflikter och ett om FN:s konvention om
förbud mot kärnvapen. Jönköpingskretsen deltog
under dagarna.

Ett Nobels fredspris förtjänar givetvis inte bara ett utan
flera firanden. Den 24 oktober anordnade IKFF och
Svenska Läkare mot Kärnvapen ett firande på ett full
proppat Kåken i Stockholm då vi hade besök av ICAN:s
chef Beatrice Fihn. Många glada medlemmar och repre
sentanter från andra organisationer var på plats.
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KOMMUNICERA FRED, FRIHET,
FEMINISM

När hela världen
pratar kärnvapen
IKFF:s kommunikation 2017 har dominerats av kärn
vapnen. Under våren och sommaren låg fokus på
förhandlingarna på FN i New York. Hösten inleddes
med debatt i media och den 6 oktober tilldelades vi
inom kampanjen ICAN Nobels fredspris. Vårt mål
har hela tiden varit att flytta fokus till kärnvapens
katastrofala humanitära konsekvenser. Som feminis
tisk organisation har vi även lyft kärnvapen som ett
patriarkalt maktmedel och verkat för att synliggöra
kvinnors ledande arbete för att förbjuda dem genom
#womenbanthebomb på sociala medier och i artiklar.

Att utmana kärnvapen är att utmana
patriarkatet - den svenska debatten
Efter att konventionen om kärnvapenförbud antogs
i FN följde en hätsk debatt i svensk media. Inläggen
har visat på en allt mer militariserad debatt. Istället för
kärnvapenförbudet har fokus legat på hur ett svenskt
undertecknande skulle kunna påverka relationen
till USA samt hur det skulle påverka ett eventuellt
Nato-medlemskap. Kärnvapen är starkt kopplade till
idéer om maskulinitet och makt. När nedrustning dis
kuteras hotas den makten. Trots att expertisen inom
civilsamhället varit avgörande för att åstadkomma
kärnvapenförbudet har vi som driver kärnvapenned
rustning anklagats för att vara naiva och idealistiska,
samtidigt ses vi som farliga. Förminskande och
förlöjliganden, ofta med en sexistisk underton, har
varit frekventa. På debatt- och ledarsidor skrevs det
om den ”naiva” och ”världsfrånvända” utrikesminis
ter Margot Wallström. Detta trots att försvarsminister
Peter Hultqvist 2016 uttalat att det aldrig skulle bli
aktuellt med kärnvapen på svensk mark.

Nobels fredspris
Nobels fredspris har skapat en ny plattform. Plötsligt
pratade hela världen om kärnvapen. IKFF har under
hösten synts såväl i lokalmedia som i SVT:s sändning
från Nobelbanketten. Fler människor har fått infor
mation om kärnvapen och dess konsekvenser vilket
har resulterat i fler medlemmar vilket stärker oss i det
fortsatta arbetet. Det har således varit ett intensivt,
utmanande och fantastiskt år. Kärnvapenförbudet vis
ar att vi i civilsamhället kan förändra och fredspriset är
ett enormt erkännande av det.
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”Män, inte kvinnor, tillverkade
kärnvapen för att kontrollera andra.”
BEATRICE FIHN, CHEF FÖR ICAN, I NOBELTALET DEN
10 DECEMBER 2017

Kommunikationspolicy
Under 2017 har IKFF:s styrelse antagit en kommu
nikationspolicy. Den ska vara till hjälp för att fatta
kommunikativa beslut samt i arbetet med att skapa
kommunikativt innehåll som bidrar till att uppnå
IKFF:s övergripande mål.

Publikationer
Fred Frihet Feminism – fickfolder om IKFF
Förbjud kärnvapen (våren 2017)
Förbjud kärnvapen (hösten 2017)
Globala målen för hållbar utveckling
- diskussionsmaterial för Agenda 2030
Inom CONCORD Sverige
Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?
FRED OCH FRIHET
2017 publicerade IKFF Sverige
fyra nummer av medlemstid
ningen Fred och Frihet, inklus
ive ett dubbelnummer. Teman
för dessa var: Agenda 2030;
Fredsaktivister jorden runt;
samt Kärnvapen och Nobels
fredspris.

Statistik
Artiklar i media: 80
Pressmeddelanden: 7
Blogginlägg och artiklar på hemsidan: 11
Följare på Facebook: 5198 (År 2016: 4612)
Följare på Instagram: 764 (År 201: 529)
Följare på Twitter: 3138 (År 2016: 2911)

Ordförande Annika Skogar avtackar Anna-Brita Hägglöf som varit orförande för Umekretsen i många år.

MEDLEMSFOKUS

Nationell kongress i
Jönköping
Den 8-9 april hölls IKFF:s nationella kongress i
Jönköping. Två dagar fylldes av diskussioner och
beslut om såväl fredsfrågor som om hur vi bäst ut
vecklar vår organisation. En ny styrelse valdes och nya
stadgar, en strategisk plan och fyra uttalanden antogs.

BESLUT:
- Ny förbundsstyrelse för 2017-2019
- Nya stadgar
- Strategisk plan för 2017-2019
- Uttalande om militariseringen av Vättern
- Uttalande om militärövningen Aurora 17
- Uttalande om militärt samarbete och vapen
export till Colombia
- Uttalande med anledning av attentatet
i Stockholm

Göteborgskretsen
Göteborgskretsen har under året fokuserat på, tillsam
mans med andra föreningar, kampanjen mot krigsövning
en Aurora 17. Vidare har föreläsningar och diskussioner
på teman som vapenexport, kärnvapenförbudet, icke-
våld och Nato hållits och det har funnits möjligheter
för medlemmarna att delta i Fredsams studiecirklar om
massmedias roll i rapportering av krig och om kärnvap
ensituationen i världen. Flera medlemmar har också varit
aktiva i att dela ut flygblad, samla in namn och prata med
människor på gator och torg i kampanjen Nej till Nato.
Vidare deltog kretsen i manifestationer på Internationella
kvinnodagen, Klimatmarsch och Hiroshimadagen.
Göteborgskretsen hade en bemannad monter på Bok
mässans Internationella torg. Även om det var stökigt
utanför på grund av Nordiska Motståndsrörelsen var
stämningen god på Torget och många namn samlades
in till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Vidare genomförde kretsen FN-rollspel om kvinnor,
fred och säkerhet tillsammans med två olika gym
nasieskolor i Göteborg. Drygt 200 elever deltog.

Jönköpingskretsen

Nedslag i den lokala
verksamheten
Genom lokala kretsar runt om i landet arbetar IKFF
Sveriges medlemmar för att främja ett brett perspek
tiv på fred och säkerhet och motverka militarisering
och upprustning.

2017 års arbete har präglats av medlemsmöten och
samarbeten med andra föreningar. IKFF:s nationella
kongress var förlagd till Jönköping och samlade ett stort
antal delegater från de olika kretsarna. Intressanta och
givande föreläsningar har hållits på teman som: Mel
lan avspänning och avskräckning, Ryssland och Putin
och Några fredskvinnor i den svenska kvinnohistorien.
Kretsen har även hållit en studiecirkel om Agenda 2030
samt deltagit i MR-dagarna.
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Malmö/Lundkretsen

Umeåkretsen

Malmö/Lund-kretsen har under 2017 fortsatt att
hålla träffar i form av fredsfika, där de tillsammans
har diskuterat ämnen som kärnvapenförbudet,
#metoo och sexualiserat våld, den nya vapen
exportlagstiftningen och olika typer av feminism
och intersektionalitet. En medlem medverkade
på Feministisk Festival Malmö som panellist i ett
samtal om kvinnors roll i kärnvapennedrustning inför
en fullsatt sal. Kretsen firade Nobels fredspris när
beskedet kom och avslutade IKFF-året med en egen
Nobelfest under prisutdelningen där kretsen bjöd på
nobelquiz och mycket glitter.

Umekretsen har under 2017 lagts ner. Kretsen bildades
1944 med en årsavgift på 3,50 kr. Gruppen hade då
25 medlemmar. De har genom åren haft studiecirklar,
föreläsningar och samarbetat med andra organisationer
kring demonstrationer och Hiroshimadagen. 1985 sålde
IKFF en halv miljon fredsblommor för att finansiera Den
stora fredsresan. De packades och distribuerades av
Umekretsen. Under kriget 1995 samlade de in gåvor
till kvinnor i Bosnien. Många i styrelsen har varit aktiva i
kretsen sedan 80-talet. Till sitt 60-års jubileum sam
manställde de en historik över kretsen och när organi
sationen fyllde 100 år gjorde de en utställning. Sista
årsmötet hölls den 23 mars 2017. Kretsen hoppas att
fredsarbetet tas upp igen av en yngre generation.

Motalakretsen
Fokus för Motalakretsen 2017 har legat på milita
riseringen av Vättern och kretsen lämnade in en
motion i frågan till IKFF:s nationella kongress som
antogs som ett uttalande. Vidare deltog kretsen i
upptaktsmöte för att Aktion Rädda Vättern Motala
ska bildas. En föreläsning om “Hoten mot Vättern”
hölls och brev har skickats till samtliga ledamöter i
kommunfullmäktige och en lokal riksdagspolitiker.
Under året har Motalakretsen även deltagit i en rad
lokala aktiviteter som Förintelsens minnesdag, Inter
nationella kvinnodagen med föreläsning om kvinnoda
gens historia, Föreningsmässan där en utställning om
IKFF:s arbete lokalt och globalt visades, FN-dagen
samt Internationella veckan. Kretsen bjöd även in
till sin årliga WILPF-afton där Leymuun Farah från
Kvinna till Kvinna berättade om verksamheten. Året
avslutades med firande av Nobels fredspris.

Stockholmskretsen
Under 2017 har Stockholmskretsen fortsatt sin
cirkelverksamhet kring Linda Åkerströms bok ”Den
svenska vapenexporten” och Lars Ingelstams bok
”Grannlaga” om civilt samarbete mellan Sverige
och Ryssland samt Kalle Kniiviläs bok ”Tanjas gata”
om ryskt vardagsliv 1917-2017. Kretsen har även
haft en namninsamling, bland annat på universitetet,
för att regeringen ska skriva under FN:s kärnvapen
förbud. Medlemsmöten har hållits med berättelser
om ordförandens pilgrimsvandring till Santiago de
Compostela samt hennes resa till Iran. Seminarier
har hållits på ABF i samarbete med andra förening
ar om säkerhetspolitik och om processen om ett
kärnvapenförbud.
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Uppsalakretsen
2017 fyllde Uppsalakretsen 95 år vilket firades med
tårtkalas och genom att lyfta historiska fredskvinnor i
Uppsala i en skrift och en föreläsning. Kretsen firade
även Ingegerd ”heliga Anna av Novgorod” Olofsdotter,
den första fredskvinnan i Sverige som på 1000-talet
medlade fred mellan Norge och Sverige. Vidare har de
samverkat med Östersjöfred, lyft Alva Myrdals arbete,
uppmärksammat berättelser om att vara krigsbarn med
anledning av Finlands självständighetsdag samt deltagit
i Dockprojektet som syftar till att göra sin röst, sina
önskningar och krav om framtiden hörda genom att
göra en docka.

Växjökretsen
Under 2017 har Växjökretsen deltagit i Kulturnatten
med tema Kärlek och Fred, på Internationella dagen
mot kvinnlig könsstympning med en föreläsning av en
gynekolog som arbetat många år i Nordafrika samt på
Internationella Kvinnodagen med en föreläsning av en
kvinnlig aktivist och entreprenör från Pakistan. De har
även genomfört studiecirkeln Fred, Frihet, Feminism
med diskussioner om militarism, feminism, icke-våld,
orättfärdiga krig och säkerhet. En studieresa till Ellen
Keys Strand vid Vättern genomfördes också. Hiroshi
madagen uppmärksammades med en föreläsning av
Gabriella Irsten, IKFF, som deltagit i förhandlingarna
om kärnvapenförbudet i FN. Kretsen deltog även i en
manifestation mot rasism och under ett medlemsmöte
berättade Gullan Hammar Andersson om sitt arbete
med Den stora fredsresan på åttiotalet.

Mål och aktiviteter
IKFF Sveriges strategiska plan antogs av kongressen i april 2017.
Den fungerar som en nationell implementering av det internationella
program som antogs av IKFF:s internationella kongress i Haag i
april 2015. IKFF Sverige kommer under 2017-2019 att arbeta med
följande övergripande mål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sverige ska bidra till internationell nedrustning
Sverige ska stärka och implementera FN:s agenda för
kvinnor, fred och säkerhet
Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat våld och
konflikt
IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra IKFF-sektioners fredsbyggande och konfliktförebyggande verksamhet
IKFF Sverige ska betraktas som en ledande feministisk freds
organisation i Sverige
IKFF Sverige ska ha en hållbar finansiering
IKFF Sverige ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in
i organisationen

För att tydligt definiera och prioritera IKFF Sveriges arbete bryts de
övergripande målen i den strategiska planen ned till mätbara mål
för kongressperioden (två år). I organisationens årliga verksam
hetsplanering fattas beslut om vilka mål som ska prioriteras under
olika perioder, utifrån aktuella politiska processer och tillgängliga
resurser.

LÅNGSIKTIGT MÅL 1:
Sverige ska bidra till internationell nedrustning
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•

•

•
•

Sverige har fått striktare regler för vapenexport som med ett
uttalat genusperspektiv förbjuder export till diktaturer och andra
stater som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna.
Sverige har vid statspartsmöten inom Arms Trade Treaty
(ATT) drivit på för starka tolkningar av avtalet som prioriterar
mänskliga rättigheter, humanitär rätt, genusperspektiv och
transparens.
Sverige har deltagit aktivt vid förhandlingar och implementerin
gen av ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen.
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 2030.

AKTIVITETER:
10/1 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen och
ICAN Week of Action
11/1 Möte med CONCORD Sverige om verksamheten
19/1 Möte med Utrikesdepartementet om Agenda 2030
19/1 Möte med CONCORD Sverige om Agenda 2030
20/1 Skypemöte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram
Reaching Critical Will och Utrikesdepartementet om hur säkerhetsrådet kan inkludera genus och kvinnors rättigheter i sanktioner
24/1 Möte med SAV-gruppen om vapenexport
25/1 Möte med Anna Ek om tidigare förbudsförhandlingar
25/1 Möte med Schyssta Pensioner om AP-fonderna
30/1 IKFF modererade seminarium om kärnvapenförbud på
ABF Stockholm
3/2
Möte med nedrustningsambassadör Eva Walder tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen
8/2
Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om
nedrustning och genus
8/2
Möte med CONCORD Sverige inför FN:s högnivåmöte om
Agenda 2030 (HLPF)
10-17/2 Global week of action – kampanj i sociala medier inför
förhandlingar om ett kärnvapenförbud (ICAN)
14/2 Möte med Utrikesdepartementet om Agenda 2030

15/2

Möte med Palmecenter om kärnvapen och förbudsförhandlingar tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen
20/2 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
28/2 Möte med Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) om
vapenexport
1/3
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför förbudsförhandlingar om kärnvapen
4/3
IKFF medarrangerade visningen av ”National Bird” på Stockholms Feministiska Filmfestival
8/3
Möte med utrikesministerns politiska sakkunnige om FN:s
vapenhandelsavtal (ATT) och genus
8/3
Möte med SAV-gruppen om vapenexport
16/3 Möte med SAV-gruppen om vapenexport
17/3 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
30/3 Möte med SAV-gruppen om vapenexport
6/4
Möte med SAV-gruppen om vapenexport
6/4
Möte på Utrikesdepartementet med Small Arms Survey
8/4
Workshop om Agenda 2030 under kongressen i Jönköping
11/4 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
26/4 IKFF deltog i CONCORD Sveriges policyforum
27/4 Möte med Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och
mänskliga rättigheter (FMR) om kärnvapen
16/5 Konsultationsmöte med Utrikesdepartementet om
Agenda 2030
17/5 Möte med Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och
mänskliga rättigheter (FMR) om kärnvapen
19/5 Möte med Utrikesdepartementet om Agenda 2030
21/5 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om förbudsförhandlingarna om kärnvapen
23/5 Möte med Schyssta Pensioner om AP-fonderna
30/5 IKFF modererade seminarium om kärnvapenförbud på
ABF Stockholm
31/5 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om
kärnvapen
9/6
Skypemöte med ICAN inför förhandlingarna i FN om kärnvapenförbud
12/6 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför
förbudsförhandlingarna om kärnvapen
13/6 IKFF deltog på Utrikesdepartementets lansering av Agenda
2030-rapport
13/6 IKFF medarrangerade riksdagsseminarium om kärnvapen
21/6 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
25/6-7/7 IKFF deltog under förhandlingarna på FN i New York om
ett kärnvapenförbud
26/6 Kampanjmöte med ICAN i New York
28/6 IKFF deltog i IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomens webinar om Agenda 2030
från New York
29/6 Möte med svenska delegationen tillsammans med Svenska
Läkare mot Kärnvapen under förhandlingarna om kärnvapen
förbud på FN i New York
2/7
Kampanjmöte med ICAN i New York
15/7 IKFF deltog i ett side-event till FN:s högnivåmöte om
Agenda 2030 och lyfte svensk vapenexport
10-15/7 IKFF deltog på FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 (HLPF)
i New York
6/8
IKFF:s kansli pratade om kärnvapen och förbudsförhandlingarna på Hiroshimadagen i Växjö
22/8 Möte med Schyssta Pensioner om AP-fonderna
28/8 Möte med Röda Korset om kärnvapen
30/8 IKFF:s generalsekreterare i möte med utrikesministerns
Folkrätts- och nedrustningsdelegation
31/8 Informationsfrukost för journalister med Schyssta Pensioner
om AP-fonderna
7/9
Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om
vapenhandelsavtalet (ATT)
13/9 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
21/9 IKFF modererade seminarium om kärnvapenförbud på
ABF Stockholm
26/9 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om
kärnvapen inför Första Kommittén i FN om kärnvapen
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28/9

20

Arbetsgruppsmöte i Folkrätts- och nedrustningsdelegationen
om miljö i relation till väpnade konflikter
29-30/9 IKFF deltog på Bokmässan i Göteborg
3/10 Kansliet deltog på IKFF Stockholms frukostseminarium om
kärnvapenförbudet
6/10 ICAN tilldelades Nobels fredspris
6/10 IKFF:s generalsekreterare i möte med Folkrätts- och
nedrustningsdelegationen
8-15/10 IKFF deltog under Första kommittén på FN i New York
om kärnvapen
11/10 IKFF:s generalsekreterare talade på Parlamentarikerforums
15-års jubileum i riksdagen om små och lätta vapen och
genus
19/10 Möte med Vänsterpartiet om kärnvapenförbudet tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen
23/10 Möte med utrikesminister Margot Wallström tillsammans
med ICAN:s chef Beatrice Fihn och Svenska Läkare mot
Kärnvapen om kärnvapenförbudet
23/10 Möte med Försvarsdepartementet tillsammans med ICAN:s
chef Beatrice Fihn och Svenska Läkare mot Kärnvapen om
kärnvapenförbudet
23/10 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
24/10 Möte med Sipris ordförande Jan Eliasson tillsammans med
ICAN:s chef Beatrice Fihn och Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenförbudet
24/10 Öppet firande av Nobels fredspris i Stockholm tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen och ICAN:s chef
Beatrice Fihn
26/10 Möte med SAV-gruppen om vapenexport
31/10 Möte med Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) om
kärnvapen
9/11 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
9/11 IKFF höll seminarium på MR-dagarna i Jönköping om
kärnvapen
10/11 IKFF:s generalsekreterare talade på Model UN Stockholm
om små och lätta vapen och genus
15/11 IKFF medarrangerade riksdagsseminarium om kärnvapen
16/11 IKFF talade på kärnvapenseminarium tillsammans med
Svenska Läkare mot Kärnvapen på Föreningen för
Utvecklingsfrågor (FuF)
23/11 Möte med SAV-gruppen om vapenexport
28/11 Möte med Centerkvinnor tillsammans med Svenska Läkare
mot Kärnvapen om kärnvapenförbudet
29/11 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030
29/11 Möte med Vänsterpartiet tillsammans med Svenska Läkare
mot Kärnvapen om kärnvapenförbudet
30/11 Skypemöte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram
Reaching Critical Will
1/12 Möte med Utrikesdepartementet om Agenda 2030
13/12 Nobelföreläsning på Uppsala universitet om kärnvapen och
ICAN
13/12 IKFF deltog i Uppsala universitets Nobellunch på Uppsala
slott
13/12 Riksdagsseminarium med anledning av att ICAN tilldelats
Nobels fredspris
14/12 Möte med Sipri om kärnvapenförbudet och ICAN
14/12 Möte med Nobelmuseet om ICAN och Nobels fredspris
19/12 Kärnvapenseminarium på Röda Korset om kärnvapenförbudet och ICAN
21/12 IKFF föreläste på Stockholms universitet om kärnvapen

17/2

PUBLICERINGAR:
14/2 ”Låt oss skriva historia – förbjud kärnvapen” – Annika
Skogar skriver tillsammans med en rad andra organisationer
på Aftonbladet Debatt
16/2 ”Orangea kuvert med en mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Dalarnas Tidningar
16/2 ”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Sundsvalls Tidning
16/2 ”Orangea kuvert med en mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Avesta Tidning
16/2 ”Orangea kuvert med en mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Östersunds-Posten

24/6

17/2

22/2
24/2
25/2
27/2
27/2
1/3

1/3
5/3
9/3
9/3
9/3
10/3
10/3
11/3
13/3

15/3
23/3
23/3
7/4
7/4
14/6
15/6

15/6
15/6
16/6

20/6
20/6

28/6
3/7
5/7
8/7
11/7

”Upprop: AP-fonderna måste investera mer etiskt” – IKFF
skriver med kampanjen Schyssta Pensioner i Vestmanlands
Läns Tidning
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Norrländska
Socialdemokraten, papperstidning
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Gefle Dagblad
”Orangea kuvert med en mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner på ETC
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Folkbladet
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Norrköpings Tidning
”Kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med kampanjen
Schyssta Pensioner i Corren
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Eskilstuna-Kuriren/
Strengnäs Tidning
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Jönköpings-Posten
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Nerikes Allehanda
”Kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med kampanjen
Schyssta Pensioner i Barometern
”Kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med kampanjen
Schyssta Pensioner i Borås Tidning
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Skaraborgs Allehanda
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Kristianstadsbladet
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Ystad Allehanda
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Norra Skåne
”Nytt regelverk måste innebära absolut förbud mot vapenexport till diktaturer” – Gabriella Irsten skriver på Biståndsdebatten
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Hallandsposten
”Orange kuvert med mörk baksida” – IKFF skriver med
kampanjen Schyssta Pensioner i Nya Wermlandstidningen
”Kärnvapen ska vara oattraktiva” – IKFF omnämns i intervju
med Beatrice Fihn på Mänsklig Säkerhet
”Nu skriver vi historia och förbjuder kärnvapen” – Gabriella
Irsten skriver i Feministiskt Perspektiv
”Nu måste S bekänna färg om vapenexporten” – IKFF
skriver med flera andra organisationer i Göteborgs-Posten
”Förbjud alla kärnvapen” – IKFF skriver med SLMK i
Skånska Dagbladet
”Oförsvarligt om Sverige går från fredsaktör till vapenexportör” – Annika Skogar skriver i Dagens Arena om
Colombia
”Dags att skriva historia – och förbjuda kärnvapen”
– IKFF skriver med SLMK i Sundsvalls Tidning
”I sommar skriver vi historia och förbjuder kärnvapen”
– IKFF skriver med SLMK i Nerikes Allehanda
”När får vi hållbara regler för AP-fonderna, Per Bolund?”
– IKFF skriver i DN tillsammans med kampanjen Schyssta
Pensioner
”Nu skriver vi historia och förbjuder kärnvapen”
– IKFF skriver med SLMK i Borås Tidning
”Dags att förbjuda kärnvapen” - IKFF skriver med
SLMK i Corren
”I sommar skriver vi historia och förbjuder kärnvapen”
– IKFF skriver med SLMK i Geffle Dagblad
”I sommar skriver vi historia” - IKFF skriver med SLMK
i Barometern
”I sommar skriver vi historia” - IKFF skriver med SLMK
i Nya Wermlands Tidning
”Feministisk utrikespolitik fallerar på två områden”
– IKFF skriver tillsammans med CONCORD Sverige i SvD
”Just nu: FN har antagit ett historiskt kärnvapenförbud”
– Aftonkuriren publicerar IKFF:s pressmeddelande
”Kärnvapen förbjuds – en stor dag i mänsklighetens historia”
– Feministiskt Perspektiv intervjuar Gabriella Irsten
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24/7

4/8
6/8
8/8
10/8
1/9
5/9

5/9

6/9

6/9
7/9
11/9

13/9
18/9
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21/9
24/9
6/10
6/10

6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
9/10
9/10
13/10
17/10
17/10

20/10

”FN-avtalet banar väg för en värld utan kärnvapen”
– Gabriella Irsten och Andreas Tolf (SLMK) skriver på
DN-debatt
”Att ändra normer tar tid och möts alltid av motstånd”
– Gabriella Irsten och Andreas Tolf (SLMK) svarar på replik
på DN-debatt om kärnvapenförbudet
”Framgångsrik kamp mot kärnvapen” – IKFF omnämns i
intervju med ICAN:s chef Beatrice Fihn i ETC Göteborg
”Stämningsfull markering mot kärnvapen” – Gabriella Irsten i
Smålandsposten
”Japanska borgmästare kräver kärnvapenstopp”
– Gabriella Irsten kommenterar i ETC
”Arbete för en varaktig fred” – Gabriella Irsten intervjuas i
Växjöbladet Kronobergaren på Hiroshimadagen
”Därför bör Sverige skriva under FN:s avtal” – Malin Nilsson
tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i SvD
”Menar oppositionen att Sverige ska anpassa sin utrikespolitik efter Trump - och tillåta kärnvapen på svensk mark?”
– Malin Nilsson tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i
Dalarnas Tidningar
”Felaktigheter sprids i debatten om förbud mot kärnvapen”
– Malin Nilsson tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i
Kristianstadsbladet
”Upprustningen i världen: Menar Alliansen på allvar att
kärnvapen är legitima?” – Malin Nilsson tillsammans med
Andreas Tolf (SLMK) i Nerikes Allehanda
”Missförstånd om FN:s kärnvapenavtal” – Malin Nilsson
tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i Norrköpings Tidningar
”Sverige bör skriva på avtalet mot kärnvapen” – Malin
Nilsson tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i Corren
”Vi förväntar oss att Sverige skriver på avtalet om att
förbjuda kärnvapen” – Malin Nilsson tillsammans med
Andreas Tolf (SLMK) i Dala-Demokraten
”Felaktigheter i debatten om kärnvapen” - Malin Nilsson
tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i Piteå-Tidning
”Anpassa inte svensk politik efter Trump” - Malin Nilsson
tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i Östra Småland
”Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!”
– IKFF skriver med 23 andra organisationer och opinionsbildare i Göteborgs-Posten
”Vapenexporten strider mot en feministisk utrikespolitik”
– Gabriella Irsten på Altinget
”Felaktigheter sprids om förbud mot kärnvapen” – Malin
Nilsson tillsammans med Andreas Tolf (SLMK) i Norran
”Nobels fredspris till kampanj för att avskaffa kärnvapen”
– Feministiskt Perspektiv om ICAN, citat från Malin Nilsson
”Luleåkvinna i toppen för fredsprisorganisation”
– Norrländska Socialdemokraten intervjuar Malin Nilsson om
Nobels fredspris
”Elin Liss från Leksand firar ICAN:s fredspris” – P4 Dalarna
intervjuar Elin Liss om Nobels fredspris
Gabriella Irsten: ”Det var jubel och kramar” – Gabriella Irsten
intervjuas av Expressen-TV om Nobels fredspris
”Jag höll nästan på att svimma” – Gabriella Irsten
kommenterar Nobels fredspris i Dagens Nyheter
”Detta är ICAN” – IKFF omnämns på SVT Nyheter om ICAN
ICAN får Nobels fredspris: ”Ett hedrande och erkännande”
– IKFF omnämns i Aftonbladet om ICAN
”ICAN får Nobels fredspris – leds av göteborgare” – ETC
Göteborg om fredspriset, citerar Malin Nilsson
”Årets fredspris till ICAN” – Kristna Freds generalsekreterare
nämner IKFF i en intervju med Sändaren
”Luleåbo delaktig i Nobels fredspris” – Malin Nilsson
intervjuas av P4 Norrbotten
IKFF:s jubel vid offentliggörandet av Nobels fredspris i
Lantzkampen i P1
”Elin från Vindeln en av årets fredspristagare”
– Västerbottens-Kuriren intervjuar Elin Hedkvist
”Kvinnors rättigheter saknas i ny vapenexportlag”.
– IKFF skriver med 4 andra organisationer på SVT Opinion
om det nya lagförslaget
”AP-fonderna måste få en grönare profil” – IKFF tillsammans
med en rad andra organisationer 24/10 ICAN:s chef Beatrice
Fihn intervjuas om fredspriset i SVT Morgonstudion, IKFF
omnämns

26/10 ICAN:s Beatrice Fihn intervjuas om fredspriset i Malou
efter 10, IKFF omnämns
1/11 ”Annika vill vara med och vara en motkraft” – Annika Skogar
intervjuas i Jönköpings-Posten angående Nobels fredspris
9/11 ”Sverige vill köpa vapen från USA” – Gabriella Irsten kommenterar Sveriges köp av Patriot från USA i Fria tidningen
17/11 ”Att utmana kärnvapen är att utmana patriarkatet”
– Malin Nilsson skriver tillsammans med Josefin Lind
(SLMK) och ICAN:s chef Beatrice Fihn i Dagens Arena
10/12 Sofia Tuvestad från Björkhaga får Nobels Fredspris för
arbetet mot kärnvapen: “Det absurda med atombomberna
är ju att de kan utplåna hela planeten” – Sofia Tuvestad
intervjuas i Nerikes Allehanda
10/12 Fredspristagaren: ”En värld utan kärnvapen är möjlig”
– Malin Nilsson intervjuas i Feministiskt Perspektiv
10/12 Malin Nilsson kommenterar fredspriset på SVT:s sändning
från Nobelbanketten på Stadshuset i Stockholm
12/12 Agenda 2030: “Sverige är inte bäst i klassen”
– IKFF tillsammans med en rad andra organisationer inom
CONCORD Sverige på Altinget
HEMSIDAN:
Mot nya mål – Sverige och Agenda 2030
Besvikelse över regeringens förslag om ny vapenexportlagstiftning
Första veckan för oss på FN i New York
Senaste nytt från New York – steg i rätt riktning men kryphål
kvarstår
På fredag beslutar FN om ett förbud mot kärnvapen
Vi har just skrivit historia! Vi har ett förbud mot kärnvapen!
Debattens alla missförstånd om kärnvapenförbudet

LÅNGSIKTIGT MÅL 2:
Sverige ska stärka och implementera FN:s agenda
för kvinnor, fred och säkerhet
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•

•
•

•

Sverige driver en feministisk linje kring kvinnor, fred och
säkerhet i säkerhetsrådet som stärker civilsamhällets insyn
och deltagande samt betonar konfliktförebyggande.
Sverige kopplar samman arbetet med kvinnor, fred och säker
het med nedrustning, i internationella och nationella forum.
Sverige implementerar regeringens handlingsplan för kvinnor,
fred och säkerhet med transparens, tydlig återrapportering
samt stärkt fokus på konfliktförebyggande och stöd till kvin
norättsaktivisters arbete.
Verka för resolution 1325 inom folkrörelse- och utbild
ningsverksamhet.

AKTIVITETER:
21/1 IKFF deltog i Women’s March Stockholm
25/1 Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomen
27/1 Skypemöte med Ett helt Malmö inför föreläsning
31/1 IKFF föreläste om agendan för kvinnor, fred och säkerhet
och Agenda 2030 på konferensen Ett helt Malmö
31/1 IKFF:s kansli föreläste om agendan för kvinnor, fred och
säkerhet för IKFF Malmö/Lund
1/2
Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomen om Agenda 2030
3/2
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet
7/2
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för ”Civic
Space” - det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
8/2
IKFF föreläste för Centerstudenter om feministisk säkerhetspolitik
16/2 Möte med Kvinna till Kvinna och Dag Hammarskjöld
Foundation inför Sipri Forum
22/2 Möte med Kvinna till Kvinna inför Sipri Forum
7/3
Möte med Sipri inför Sipri Forum
7/3
Möte med Utrikesdepartementet om handlingsplanen för
resolution 1325
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28/3
4/4

28/4
2/5
3-4/5

8/5
8/5
8/5

19/5
24/5
31/5
8/6

9/6
15/6
13/7
5/9
7/9
8/9
25/9
6/10

19/10
24/10
28/10
10/11
10/11
13/11
13/11
13/11
4/12
6/12
7/12
15/12

Möte med Kvinna till Kvinna och Dag Hammarskjöld
Foundation inför Sipri Forum
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för ”Civic
Space” - det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
Möte med Kvinna till Kvinna och Dag Hammarskjöld
Foundation inför Sipri Forum
IKFF Ghana deltog på Sipris event på Södra teatern
i Stockholm
IKFF Colombia, Kamerun, DR Kongo, Ghana, Sydafrika,
Zimbabwe, Burundi och Tchad deltog på Sipri Forum on
Peace and Development i Stockholm
IKFF:s systersektioner deltog på seminarium på Sida om
IKFF:s arbete i den afrikanska regionen
IKFF Sverige och systersektionerna möte med Sida om det
krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
Workshop på CONCORD Sveriges arbetsgrupp för ”Civic
Space” - det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet
IKFF föreläste på Stockholms universitet om feministisk
säkerhetspolitik
IKFF deltog på workshop på Utrikesdepartementet om
handlingsplanen för resolution 1325
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för ”Civic
Space” - det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
Möte med Operation 1325 om kvinnor, fred och säkerhet
Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för kvinnor,
fred och säkerhet
Möte med ambassadör Olof Skog på den svenska FNrepresentationen i New York om feministisk utrikespolitik
Möte med Sida om kvinnor, fred och säkerhet
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet
Möte med Utrikesdepartementets kvinnliga medlingsnätverk
Konsultationsmöte med Utrikesdepartementet om
feministisk utrikespolitik
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för ”Civic
Space” - det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället
Möte med Per Anger-pristagaren, Gégé Katana Bukuru,
på Kvinna till Kvinna
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet
IKFF:s generalsekreterare deltog i IKFF Uppsalas lansering
av Historiska fredskvinnor
IKFF höll i seminarium på MR-dagarna om feministiskt fredsarbete
Möte på Utrikesdepartementet med arbetsgruppen för
kvinnor, fred och säkerhet
IKFF deltog under Kanadas ambassads seminarium om
kvinnor, fred och säkerhet
IKFF:s generalsekreterare på lunchmöte med Kanadas
ambassadör
Aktörsmöte med Sida om den globala jämställdhetsstrategin
Möte med det svenska nätverket för DR Kongo
IKFF föreläste för Södertälje kommun om kvinnor, fred och
säkerhet
IKFF besökte svenska ambassaden i Kinshasa
Möte med Sida om utvecklingen i Afghanistan

PUBLICERINGAR:
Kvinnor på toppen – ledarskap och motstånd. BBC-dokumentär
(Sofia Tuvestad kommenterar)
23/2 ”Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar”
– IKFF skriver med CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
på Biståndsdebatten
21/9 ”Margot Wallström får pris av FN för jämställdhetsarbete”
– IKFF omnämns i Expressen angående rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?
HEMSIDAN:
Women, a key factor to sustainable peace
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LÅNGSIKTIGT MÅL 3:
Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat våld
och konflikt
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•

•

•

Relevanta beslutsfattare inom svensk politik och förvaltning
har kunskap om konkreta konfliktförebyggande strategier som
främjar kvinnors säkerhet och deltagande.
Sveriges övergripande policy liksom specifika strategier för
utvecklingssamarbete prioriterar konfliktförebyggande med ett
tydligt genusperspektiv.
Sverige ska stå utanför Nato i syfte att vara militärt alliansfria
samt förebygga ökade spänningar och ökad risk för konflikt.

AKTIVITETER:
7/2
Dialogmöte med utrikesminister Margot Wallström om
regeringens nya MR-skrivning
8/2
Möte med Utrikesdepartementet om Sverige i säkerhetsrådet
13/2 IKFF deltog på regeringens forum om gemensamma åtaganden
16/2 Möte med Folke Bernadotteakademien om Nigeria
31/3 Möte med FN-Förbundets MR-nätverk
26/4 Möte med Utrikesdepartementet om nya MR-rapporter
7/6
IKFF föreläste på Kvinna till Kvinna om värnplikt
16/6 Möte med Utrikesdepartementet om Sverige i säkerhetsrådet
9/8
Möte med Sida om MR-skrivelsen
7/9
Möte med MR-dagarna
15/9 Möte med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FuF)
15/9 Möte med Utrikesdepartementet om Sverige i säkerhetsrådet
19/9 IKFF deltog på Forum Syds möte om hot mot freden i Colombia
20-22/9 IKFF deltog Civil Society Days på Sida
27/9 IKFF deltog i civilsamhällets utfrågning statssekreteraren om
bistånd och Agenda 2030
17/10 IKFF deltog i Utvecklingsforum på Sida
17/10 IKFF deltog i Utrikesutskottets utfrågning om Sverige i säkerhetsrådet på Utrikesdepartementet
25/10 IKFF modererade samtal med Cynthia Enloe på Föreningen för
Utvecklingsfrågor (FuF)
25/10 IKFF deltog i workshop på Sipri om militarisering
13/12 Möte med Utrikesdepartementet om Sverige i säkerhetsrådet
PUBLICERINGAR:
9/3
”Sverige får inte svika de som söker asyl” – IKFF skriver med
CONCORD Sveriges migrationsgrupp på Aftonbladet Debatt
11/3 ”Att återinföra värnplikten är ett beslut ovärdigt en feministisk
regering” – Annika Skogar skriver i Dalarnas Tidningar
18/4 ”Hot mot Vättern” – IKFF:s kongressuttalande publiceras i
Motala Vadstena Tidning
20/6 ”Svensk vapenhandel försvårar för civilsamhällen” – IKFF
Sverige skriver tillsammans med våra afrikanska systersektioner om minskande demokratiskt utrymme för civilsamhället och vapenexport
24/8 ”Kvinnoorganisationer kritiska: Mer militär ger mindre trygghet” - Malin Nilsson kommenterar försvarsuppgörelsen i
Feministiskt Perspektiv
7/12 ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen” – IKFF skriver
med CONCORD Sverige om migrationspolitik i Aftonbladet
HEMSIDAN:
Cynthia Enloe, Militarisering och Clean War
Tal på manifestation mot Aurora 17
IKFF om en återinförd värnplikt 2017
Dags att ändra riktning på EU:s flyktingpolitik – uttalande från Concord
Sverige

LÅNGSIKTIGT MÅL 4:
IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra IKFF-sektioners fredsbyggande och konfliktförebyggande verksamhet
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
•

•

IKFF har tagit en större roll i att koordinera det regionala
IKFF-samarbetet i Afrika.
IKFF har en tydligare formulerad roll inom organisationen
internationellt vad gäller kapacitetsbyggande arbete med
IKFF-sektioner.
IKFF har bidragit med projekthanteringsstöd och finansiella
resurser för att stärka IKFF-sektioners lokala och nationella
konfliktförebyggande arbete.

AKTIVITETER:
30/1 Skypemöte med IKFF Colombia (LIMPAL)
1/2
Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomen och IKFF Colombia (LIMPAL)
1/2
Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomen om samarbete
15/2 Möte mellan IKFF:s styrelse och Kvinna till Kvinna för
informationsutbyte
16/2 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat och IKFF
Colombia (LIMPAL)
18-19/2 Nordiskt IKFF-möte i Köpenhamn
15/3 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat
25-26/3 Europeiskt IKFF-möte i Rom
28/3-3/4 IKFF Sverige på besök hos IKFF Colombia
30/3 Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor,
fred och säkerhet PeaceWomen och IKFF Nigeria om
Agenda 2030
5/4
Skypemöte med IKFF Colombia (LIMPAL)
28/4 Skypemöte med IKFF Nigeria
2/5
Möten med systersektionerna i Stockholm
3/5
Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat
5-7/5 Regional konferens IKFF Afrika i Stockholm
6/5
Säkerhetsworkshop på regionala konferensen
26/6 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat
30/8 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat
6/9
Besök av IKFF Sydafrika
27/9 Skypemöte med IKFF Uganda
28/9 IKFF:s styrelse presenterade IKFF Sveriges arbete på
internationella sekretariatets webinar
19/10 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat
24/10 Möte med IKFF:s internationella sekretariat i Stockholm
15/11 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariatet
16/11 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariatet och det
internationella program för kvinnor, fred och säkerhet Peace
Women inför resa till DR Kongo
20/11 Skypemöte med IKFF Nigeria och Forum Syd inför projektresa
23/11 Skypemöte med IKFF Burundi
27/11 – 4/12 Projektresa till Nigeria
2-3/12 IKFF Sverige deltog i den afrikanska regionala konferensen
i Kinshasa
4-5/12 IKFF Sverige deltog i konferens i Kinshasa i samband med
IKFF DR Kongos 10-årsjubiléum
6/12 IKFF Sverige besökte DR Kongo-sektionens kontor i Kinshasa

LÅNGSIKTIGT MÅL 5:
IKFF ska betraktas som en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
•
•

IKFF har implementerat den nya grafiska profilen i alla kanaler
IKFF har stärkt sin profil som en feministisk fredsorganisation
IKFF har ökad synlighet i traditionella och sociala medier

AKTIVITETER:
7/2
Möte med datasupport om hemsidan
15/2 Redaktionsråd på Globalportalen
1/3
Möte med IKFF:s redaktionsgrupp för Fred och Frihet
3/5
Möte med IKFF:s redaktionsgrupp för Fred och Frihet
17/5 Möte med journalist om IKFF:s internationella arbete
19/5 IKFF deltog på Forum Syds kommunikationsworkshop om civila
samhällets roll inför valet 2018
8/9
Möte med datasupport om hemsida
13/9 Redaktionsråd på Globalportalen
14/9 Kommunikationsmöte med CONCORD Sverige inför Valforum
25/9 Möte med redaktionsgruppen för Fred och Frihet
28/9 Möte om utveckling av kampanjfilm om kärnvapen
11/10 Möte med redaktionsgruppen för Fred och Frihet
11/10 IKFF deltog i CONCORD Sveriges Valforum

LÅNGSIKTIGT MÅL 6:
IKFF ska ha en hållbar finansiering
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
•
•

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

AKTIVITETER:
9/4
Nationell kongress: beslut om höjd medlemsavgift
9/10 Signerat avtal om sektionssamordning med IKFF internationellt (WILPF)
6/11 Möte i styrelsens ekonomigrupp om 90-konto
18/12 Möte med styrelsens ekonomigrupp och kanslipersonal om insamling

LÅNGSIKTIGT MÅL 7:
IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in i
organisationen
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
IKFF har ett ökat antal medlemmar
•
IKFF har genomfört en inventering av demokratiska strukturer i lokal
kretsarna
•
IKFF:s medlemspolicy är känd i organisationen och implementeras på
alla nivåer
•
IKFF har tagit fram riktlinjer till stöd för kretsarnas medlemsarbete,
särskilt gällande mångfald
•
IKFF har kartlagt det ideella arbete som utförs lokalt och nationellt
AKTIVITETER:
7/3
Möte med leverantörer för medlemsregister
24/3 Möte med IKFF Jönköping inför den nationella kongressen
8-9/4 IKFF:s nationella kongress i Jönköping
6/5
Öppet mingel för medlemmar med systersektionerna i Stockholm
16/5 Möte med leverantörer för medlemsregister
24/8 Möte med Studiefrämjandet i Stockholm om möjliga samarbeten
FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTEN:
11/2 Styrelsemöte
28/2 Styrelsemöte (Skype)
9/4
Konstituerande styrelsemöte
3/9
Styrelsemöte
18/11 Styrelsemöte
ARBETSUTSKOTTSMÖTEN:
24/1 AU-möte
7/3
AU-möte
1/6
AU-möte
17/10 AU-möte
6/12 AU-möte

