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När 2018 inleddes var vi 
fortfarande lite omtöck
nade. I december 2017 

hade ICAN tagit emot Nobels 
fredspris i Oslo och fredsrörelsen 
hamnade för en gångs skull i ram
pljuset. Vi hade jublat och firat, och nu var det dags 
att kavla upp ärmarna igen och fortsätta det enträg
na arbetet för att få världens stater att ansluta sig 
till det kärnvapenförbud som ICAN prisats för. Det 
visade sig dock snabbt att vi inte stod ensamma i 
den här kampen. Förfrågningar om att komma ut 
och föreläsa strömmade in både från föreningar 
med långt engagemang i kärnvapenfrågan och från 
grupper med nyväckt intresse. Inom IKFF bubb
lade engagemanget och flera lokalkretsar gjorde 
kärnvapenförbudet till sin högsta prioritering. 
Demonstrationer, seminarier, debattartiklar och 
namninsamlingar avlöste varandra och vi såg hur 
allt fler organisationer slöt upp bakom vårt krav på 
en svensk signering och ratificering av kärnvapen
konventionen. 

Mitt i denna folkrörelse inleddes också en svensk 
valrörelse, men när året var slut hade vi fort
farande ingen ny regering. I media framställdes 
den utdragna processen ofta som ett misslyck
ande. Själv upplevde jag snarare det motsatta. 
Hösten 2018 visade att det i Sverige finns tydliga 
rutiner för hur ett oklart valresultat ska hanteras. 
Vi behövde inte oroa oss för upplopp eller en 
nedstängning av samhällets grundläggande funk
tioner. För våra systersektioner i Kamerun och 
DR Kongo, som också gick till val under 2018, 
såg situationen annorlunda ut. 

I Kamerun mobiliserade IKFF tusentals kvinnor för 
att arbeta våldsförebyggande inför, under och efter 
valet. 171 kvinnliga valobservatörer rapporterade in 
olika incidenter, våld och misstänkt fusk till valmyn
digheten, och ytterligare 30 kvinnor bemannade de 
dygnetrunt öppna telefonväxlarna i IKFF:s ”situ

ation room”. I november besökte 
IKFF Kameruns ordförande Sylvie 
Ndongmo Sverige. Vi fick då mö
jlighet att jämföra våra valupplev
elser och trots stora skillnader fann 
vi också viktiga likheter, så som 

den ökade förekomsten av hat och hot på sociala 
medier som ett sätt att tysta politiska motståndare. 
Det kanske är dags för oss att planera för vårt 
eget Women’s Situation Room 2022. 

2018 bjöd på viktiga framsteg, inte minst inom vår 
egen rörelse. Vid den internationella kongressen i 
Ghana valdes inte mindre än fem nya IKFFsektion
er in och det bildades nio nya nationella grupper. 
Samtidigt antogs också en ny organisationsstruktur 
med större fokus på regional representation och 
effektiv styrning. Jag tror att våra grundare från 
1915 skulle vara stolta över att IKFF fortsätter att 
växa och utvecklas, vill vi förändra världen måste vi 
också våga förändra oss själva.

Vi välkomnar er att ta del av berättelsen om IKFF:s 
verksamhet under 2018.

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 vars 
syfte är att sammanföra personer som enas i sin 
beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa 
de grundläggande orsakerna till konflikter och legi-
timeringen av krig. IKFF driver konfliktförebyggande 
arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet 
samt nedrustning genom politisk påverkan och opin-
ionsbildning. 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 Inter-
national League för Peace and Freedom (WILPF) 
som finns i nära 40 länder och med huvudkontor i 
Genève och New York. 

UNDER 2018 HAR IKFF ARBETAT FÖR ATT:
•	 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 ska betraktas som en ledande feministisk freds-
organisation i Sverige

•	 IKFF ska ha en hållbar finansiering

•	 IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in  
i organisationen

NÅGRA 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 
 Skiljedomsföreningen

2000 FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325 om 
 kvinnor, fred och säkerhet 

2013 FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT)

2015 IKFF firar 100 år

2017 FN antar ett internationellt avtal som förbjuder
 kärnvapen

2017 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
 (ICAN) tilldelas Nobels fredspris
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Kärnvapen 
Under året har vi noterat ett markant ökat och stärkt 
engagemang i kärnvapenfrågan runt om i samhället. 
Flera av IKFF:s lokalkretsar har haft kärnvapenkon
ventionen högst upp på dagordningen och bidragit 
till att informera och stärka opinionen till stöd för ett 
svensk tillträde. Runt om i landet har manifestationer 
och debatter hållits, namnlistor samlats in, insändare 
publicerats och föreläsningar anordnats. 

I skuggan av makten – en skuggutred-
ning om kärnvapenkonventionen

I september 2018 lanserade vi rapporten I skug
gan av makten. Slutsatsen: det finns inga juridiska 
hinder för Sverige att ansluta sig till kärnvapenkon
ventionen. Efter antagandet av FN:s konvention 
om kärnvapenförbud 2017 uppstod en livlig debatt 
i media och regeringen tillsatte en utredning om 
konsekvenserna av ett svenskt tillträde. Vi beslöt 
oss för att ta fram en skuggrapport tillsammans 
med Svenska Läkare mot Kärnvapen.  

Genom I skuggan av makten vill vi, genom en rad 
svenska och internationella experter, lyfta fram ny 
forskning och granska de frågor som ställts i debat
ten, men också bidra med vår expertis om avtalet, 
vars process vi följt och deltagit i sedan dag ett. 

För IKFF var det också viktigt att lyfta ett femi
nistiskt perspektiv i frågan. Därför bad vi Emma 
Rosengren, doktorand vid Institutionen för ekon
omisk historia och internationella relationer på 
Stockholms universitet, att göra en feministisk 
analys av debatten mot bakgrund av sin forskning 
av densamma på 50-talet. Rosengren identifierar 
stora likheter mellan då och nu, exempelvis kring 
vem som ses som rationell respektive känslostyrd i 
sina argument. Du hittar hennes text i I skuggan av 
makten.  

NEDRUSTNING

I skuggan av makten är en skuggutredning 
till Utredning av konsekvenserna av ett 
svenskt tillträde till kärnvapenförbudskon
ventionen som tillsattes av regeringen 
2017. Svenska och internationella experter 
analyserar relationen mellan FN:s konven
tion om kärnvapenförbud och exempelvis 
militära samarbeten, andra avtal och veri
fiering. I skuggan av makten är framtagen 
av Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet och Svenska Läkare mot Kärn
vapen som driver ICAN i Sverige. ICAN 
tilldelades 2017 Nobels fredspris.

I april besökte ICAN:s internationella styrgrupp Sverige. Vi träffade försvarsminis
ter Peter Hultqvist för att diskutera kärnvapenkonventionen. På bilden: represen
tanter från IKFF, ICAN: styrgrupp och Svenska Läkare mot Kärnvapen. 
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Den 25 augusti talade IKFF:s ordförande Elin Hed
kvist på en manifestation mot kärnvapen anordnad 
av IKFF Stockholm och Kvinnor för Fred.  

 I september 2018 lanserade vi tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen rap
porten “I skuggan av makten” där experter analyserar FN:s kärnvapenkonvention.

FN-förbundet stärker sitt arbete för FN:s 
kärnvapenkonvention

Som relativt liten organisation arbetar IKFF strat
egiskt med att påverka andra aktörer. Genom att 
förankra våra frågor i större organisationer och 
nätverk skapar vi ökad legitimitet för våra förslag, 
vilket stärker opinionen och ökar sannolikheten att 
de lyfts av beslutsfattare.

Inför FNförbundets nationella kongress 2018 
mobiliserade IKFF tillsammans med flera lokala 
FNföreningar för att driva fram ett tydligt ställn
ingstagande i frågan om en svensk anslutning till 
FN:s kärnvapenkonvention. IKFF skickade in en 
motion och har både före och efter kongressen 
besökt flera FN-föreningar runt om i landet och 
föreläst. Vid kongressen antogs ett starkt utta
lande om vikten av att Sverige tar en ledande roll 
i nedrustningsarbetet och snarast ratificerar FN:s 
kärnvapenkonvention. FNförbundet drev även 
igenom ett ställningstagande för konventionen på 
sin internationella kongress i oktober 2018. 

Dialog med beslutsfattare om 
kärnvapen 

Under året har arbetet för ett svenskt tillträde till 
kärnvapenkonventionen stått i fokus både genom 
att sprida kunskap och påverka politiskt. IKFF har 
fortsatt att träffa riksdagsledamöter, beslutsfattare 
och tjänstepersoner för att diskutera kärnvapen
frågan och för att lyfta slutsatserna i vår rapport I 
skuggan av makten. Vi har deltagit på seminarier, 
varav flera i riksdagen, fört dialog med majoriteten 
av riksdagspartierna samt haft möten med Utrikes
departementet. I april besökte ICAN:s internationel
la styrgrupp Sverige och flera aktiviteter genom
fördes, inklusive ett möte med försvarsminister 
Peter Hultqvist. 
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Den 28 februari 2018 röstade riksdagen igenom 
en ny vapenexportlagstiftning och den 15 april 
trädde regelverket i kraft. Den nya lagen säger att 
demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor 
och att allvarliga och omfattande kränkningar av 
mänskliga rättigheter, eller grava brister i mot
tagarens demokratiska status, utgör hinder för 
beviljande av tillstånd. Det är bra och något vi 
arbetat för under många år, men formuleringarna 
är inte tillräckligt starka och tydliga. Det öppnar 
för kryphål. Vårt fokus ligger nu på att granska im
plementeringen av lagen och verka för en så strikt 
tolkning som möjligt. 

Den 28 februari 2018 genomförde vi, tillsamman 
med flera andra organisationer, en manifestation 
utanför riksdagen för att påminna riksdagspoli
tiker om att de lovat att skärpa vapenexportlagen. 
Vi publicerade också en debattartikel i Svenska 
Dagbladet. 

Vapenexport och en feministisk 
 utrikes  politik 

Vi ser ofta att svensk vapenexport begränsar och 
försvagar andra politiska prioriteringar såsom 
mänsklig säkerhet, jämställdhet och hållbar ut
veckling samt åtaganden som Sverige har inom 
exempelvis FN:s vapenhandelsavtal (ATT) och FN:s 
agenda om kvinnor, fred och säkerhet. Under året 
som gått har vi lyft dessa målkonflikter i Sverige 
men också internationellt inom FN samt genom 
samarbeten med våra systersektioner och andra 
internationella organisationer. IKFF har även aktivt 
arbetat med att få in vapenexporten som en central 
fråga i rapporter och rekommendationer från CON
CORD Sverige. 

Vidare har IKFF under året träffat representanter 
från Inspektionen för strategiska produkter (ISP), 
som beviljar tillstånd för vapenexport. Vi har ställt 
frågor om deras genusanalys inför godkännandet 
av licenser. Vid flera tillfällen har ISP erkänt att 
deras kompetens vad gäller genus är bristfällig.
6/10 ”Nobels fredspris till kam – Annika Skogar 
intervjuas i JönköpingsPosten
10/

Vapenexport

NEDRUSTNING
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Den 28 februari 2018 röstade riksdagen efter sju års arbete igenom den 
nya vapenexportlagstiftningen som trädde i kraft den 15 april. Under en 
aktion utanför riksdagen påminde vi politikerna Karin Enström (M), Gustav 
Fridolin (Mp), Kerstin Lundgren (C) och Allan Widman (L) och statsminister 
Stefan Löfven (S) om deras tidigare uttalanden om en skärpt vapenexport.  

”Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart är 
diktaturer”  Stefan Löfven.
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Hur feministisk är 
utrikespolitiken?
Under året har IKFF både rosat och risat den fem
inistiska utrikespolitiken. Den feministiska utrikes
politiken är viktig och har bidragit till att synliggöra 
kvinnors rättigheter och bristen på deltagande. Vi är 
dock fortsatt kritiska till att den feministiska politiken, 
som ska vara hela regeringens ansvar, inte tycks nå 
varken säkerhets eller nedrustnings området. Vi har 
upprepande belyst målkonflikten med svensk vapen
export, men även att Sveriges feministiska analys i 
multilaterala nedrustningsforum varit bristfällig. Gen
om möten med beslutsfattare och tjänstepersoner i 
Sverige samt under möten i FN:s generalförsamlings 
första utskott har vi fört fram kritiken. 

Under året har vi också deltagit i en granskning av 
den feministiska utrikespolitiken i publikationen Hur 
feministisk är Sveriges utrikespolitik? genom CON
CORD Sverige. I arbetet framförde vi bland annat 
vikten av en fortsatt feministisk utrikespolitik efter 
valet, oavsett valresultat. 

Kvinnor, fred och säkerhet i EU

Under hösten har IKFF arbetat för att få in ett starkare 
genusperspektiv i EU:s nya långtidsbudget 2021
2027. De första utkasten nämnde varken kvinnor, 
fred och säkerhet eller EU:s egna Gender Action 
Plan. Kvinnor omtalades endast som offer och inte 
som aktörer. Vi har genom CONCORD Sverige ökat 
vår kunskap om EU och dess interna processer samt 
bidragit med ett genusperspektiv till rekommenda
tioner och möten med Utrikesdepartementet om hur 
Sverige kan driva på för starkare formuleringar. Vi 
författade ett underlag tillsammans med bland andra 
RFSU och Kvinna till Kvinna som skickades till Brys
sel. Beslut om långtidsbudgeten fattas under 2019.  

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

FN:s säkerhetsråd
Utvärdering av Sveriges första år i 
säkerhetsrådet

Under våren utvärderade vi Sveriges första år som 
medlem i FN:s säkerhetsråd tillsammans med vårt 
internationella program för kvinnor, fred och säkerhet, 
PeaceWomen, som följer rådets dagliga arbete på 
plats i New York. Vår utvärdering visade att Sveriges 
arbete i rådet har lett till ett ökat fokus på kvinnors 
rättigheter och ett flertal bra resultat, exempelvis 
stärkt språk om kvinnor, fred och säkerhet i FN-res
olutioner och FNinsatser. Dock kritiserade vi att 
Sverige valt att inte lyfta nedrustning och ickesprid
ning som ett centralt verktyg för att implementera den 
konfliktförebyggande delen av agendan för kvinnor, 
fred och säkerhet trots att detta tas upp i handling
splanen för den feministiska utrikespolitiken. Vi blev 
därefter inbjudna till Utrikesdepartementet för att di
skutera vår utvärdering och hur Sverige kunde stärka 
arbetet under sina sista månader i säkerhetsrådet. 

Demokratiska republiken Kongo 

Frågor som berör Demokratiska republiken Kongo 
(DRK) låg på den svenska agendan under tiden som 
medlem i FN:s säkerhetsråd vilket ledde till IKFF:s arbete 
i det svenska civilsamhällesnätverket för DRK intensi
fierades. IKFF har varit en viktig röst för att säkerställa 
att ett genusperspektiv har präglat de underlag och 
rekommendationer som nätverket har förmedlat till 
Utrikesdepartementet. På grund av den svåra säkerhets
situationen har dock vår möj lig het att synliggöra vår sys
tersektion i landet utåt varit begränsad.vapen export har 
fått en framträdande roll i CONCORD Sveriges arbete. 

Kommittén för Västsaharas Kvinnor

IKFF är medlem i Kommittén för Västsaharas 
Kvinnor som under året har uppmärksammat 
Utrikesdepartementet och svenska EUpar
lamentariker om risken för väpnat våld. EU 
måste ställa krav på Marocko att upphöra 
med den 30-åriga ockupationen av Västsaha
ra och förtrycket av befolkningen. Tyvärr har 
EU tecknat ett handelsavtal med Marocko 
vilket stödjer ockupationsmaktens exploater
ing av Västsaharas naturtillgångar.
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Vi sätter feministisk 
fred på agendan
I november besökte Sylvie Ndongmo, IKFF Kamer
un, och Amalkher Djibrine, IKFF Tchad, Sverige. 
Vi anordnade en rad olika möten för att informera 
om situationen i respektive land samt lyfta behovet 
av feministiskt fredsarbete. Vi hade möten med 
Postkodstiftelsen, Föreningen för Utvecklingsfrågor, 
FUF, Forum Syd och Sida, där Ndongmo och 
Djibrine pratade om konfliktförebyggande arbete 
och det minskade demokratiska utrymmet för 
civilsamhället, en fråga som är central i Sidas nya 
strategi. Med Folke Bernadotteakademien utbytte vi 
erfarenheter med fokus på regionalt samarbete samt 
medling och Women’s Situation Room. 

Vi träffade även representanter från flera enheter på 
Utrikesdepartementet. Sverige är en av de största 
humanitära biståndsgivarna till Tchadsjö-området 
och UD såg ett stort värde av lokalt förankrade 
analyser och att få information om vilka behov civil
samhället ser. 

Vi hade även ett möte med utrikesminister Margot 
Wallström där hon särskilt frågade om kvinnliga 
aktivisters utsatthet och uppmuntrade sektionerna 
att fortsätta kämpa. Ndongmo berättade om efterdy
ningarna av det nyligen genomförda presidentvalet 
och Djibrine lyfte vikten av att inkludera det lokala 
civilsamhället i arbetet kring Tchadsjön samt att 
krisinsatser kompletteras med långsiktiga satsningar 
på kvinnors ekonomiska och sociala situation.

Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun, och Amalkher Djibrine, IKFF Tchad, träffade 
utrikesminister Margot Wallström för att diskutera feministiskt fredsarbete. 
Wallström beskrev mötet efteråt som inspirerande på sin Twitter.
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IKFF växer så det 
knakar

Under året som gått har IKFF Sverige, på uppdrag 
av internationella IKFF, fortsatt att samarbeta med 
systersektioner i den afrikanska regionen, med 
huvudfokus att stötta det regionala samarbetet 
samt framväxten av nya grupper och sektioner. Vi 
arbetade hårt för att möjliggöra för så många repre
sentanter som möjligt från regionen att delta på den 
internationella kongressen i Ghana i augusti. Vi fick 
med stor glädje närvara när den afrikanska regionen, 
enligt beslut av kongressen, växte från fyra sektioner 
till 16 sektioner och grupper. Aldrig förr hade så mån
ga IKFF:are från den afrikanska regionen samlats för 
att skapa en starkare och mer representativ röst för 
fred och frihet inom vår globala organisation. 

Kongressen i Ghana var också ett bra tillfälle att ska
pa utrymme för erfarenhetsutbyte och relationsbygge. 
I anslutning till kongressen samlade vi därför omkring 
60 kvinnorättsaktivister från 14 länder i den afrikans
ka regionen för att under två dagar diskutera allt från 
mördarrobotar, små och lätta vapen och säkerhet till 
det krympande demokratiska utrymmet för civilsam
hället och fredsinitiativet Women’s Situation Room. 
Vi har under året översatt publikationer om små och 
lätta vapen till franska för att tillgängliggöra informa
tion om FN:s verktyg för vapenkontroll i fler länder. 

IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

Fem nya sektioner och nio nya 
nationella grupper

På IKFF:s internationella kongress i Accra, 
Ghana, antogs fem nya sektioner och nio nya 
nationella grupper. De nya IKFFsektionerna: 
Afghanistan, Chad, Kenya, Zimbabwe och 
Uganda. De nya IKFF-grupperna: Argentina, 
Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska 
republiken, Elfenbenskusten, Nicaragua, Niger, 
Sierra Leone och Sudan. IKFF Sverige har 
under 2018 haft projektsamarbeten med IKFF 
i Nigeria, Kamerun, Demokratiska republiken 
Kongo, Burundi och Colombia.

Kamerun mobiliserade kvinnor inför 
oroligt presidentval  

Kamerun höll den 7 oktober 2018 presidentval, efter 
månader av spänningar. Enligt de officiella uppgifterna 
vann den sittande presidenten Paul Biya med 71 procent 
av rösterna. IKFF Kamerun bevittnade och samlade in 
information som visade att valet genomsyrades av fusk 
och korruption. Våldsamheter ägde också rum, särskilt i 
de engelsktalande regionerna. Efter valet trappades situ
ationen upp. Oppositionella kandidater sattes i husarrest 
och journalister arresterades. Regeringen tillät inga fredli
ga protester och användandet av internet försvårades. 

– Problemet är att regeringen använder militära medel 
och våld för att bemöta kraven på rättvisa och grundläg
gande behov, berättade Sylvie Ndongmo, ordförande 
IKFF Kamerun, på MR-dagarna i Stockholm i november. 

IKFF Kameruns konfliktförebyggande arbete, som 
fokuserar på kvinnor och val, har dock varit framgångs
rikt. Genom fredsinitiativet Women’s Situation Room 
(WSR), finansierat av Postkodstiftelsen och i samarbete 
med IKFF Sverige, utbildades 171 valobservatörer, vilka 
under valdagen närvarande i landets alla regioner. 30 
kvinnor utbildades också för att bemanna telefonväxlarna 
i IKFF:s ”situation room”, där de tog emot rapporter om 
våld och felaktigheter och sedan förde dialog med berör
da lokala myndigheter. Utöver detta anordnades utbild
ningar och kampanjer om valprocessen, röstregistrering 
och sociala medier för att öka kvinnors deltagande. 

– Regeringen försöker få kvinnor att backa från att delta 
i politiska processer. De arresteras och fängslas, sätts 
i husarrest. När de ser kvinnor som tar plats börjar de 
använda sig av desinformation och sprider rykten om 
dem, berättar Sylvie Ndongmo. 

IKFF Kamerun har fått stor uppmärksamhet från inter
nationella aktörer för sitt historiska arbete och deras 
”situation room” besöktes av representanter från EU, 
UN Women och FN:s utvecklingsorgan UNDP. Under 
hösten intensifierade IKFF Sverige sitt samarbete med 
systersektionen i Kamerun, bland annat med målet att 
synliggöra situationen i landet, vilken varit underrap
porterad i svensk media. Vi följde utvecklingen kring 
presidentvalet, dess konsekvenser och IKFF Kameruns 
arbete genom ett antal bloggar och möten. 



Fredsarbete i Kamerun på 
Mänskliga Rättighetsdagarna 

2018 års Mänskliga Rättighetsdagar 
ägde rum i Stockholm i november. 
IKFF deltog under året i MRdagarnas 
referensgrupp för att lyfta freds och 
konfliktperspektiv på temat våld. 
IKFF genomförde tre seminarier 
med fokus på konsekvenserna av 
återinförandet av värnplikten, so
ciala medier som ett verktyg för 
fred i Kamerun och feministiskt 
fredsarbete. Under de två sist
nämnda deltog Sylvie Ndong
mo, ordförande IKFF Kamer
un. Vidare deltog Ndongmo 
i Kvinna till Kvinnas semi
narium om det krympande 
demokratiska utrymmet för 
kvinnorättsaktivister samt 
i programmet All set for 
action. Även Amalkher 
Djibrine, ordförande 
IKFF Tchad, var på 
plats. Hon var inbjud
en av Föreningen för 
Utvecklingsfrågor (FuF), 
som höll ett samtal om 
hållbar fred.
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Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun 
Sylvie Ndongmo är lärare, jämställdhetsexpert och en erkänd fredsak
tivist som verkat inom civilsamhället i över 20 år. Hon är ordförande för 
IKFF Kamerun, medlem i Afrikanska Unionens kommitté för fonden för 
afrikanska kvinnor och ledde arbetet för att ta fram Kameruns första 
handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. Sylvie har varit instrumen
tal i att lyfta vikten av konfliktförebyggande arbete i Kamerun och under 
2018 har hon lett arbetet med Women’s Situation Room för att före
bygga våld och öka kvinnors deltagande inför presidentvalet i landet.
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Colombia

I början av november besökte IKFF Sverige 
vår systersektion i Colombia. Resan sam
manföll med firandet av IKFF Colombias 
20årsjubileum. Samma dag lanserade IKFF 
Colombia rapporten Kampen för en återinte
grering med värdighet för kvinnor, en studie 
som delvis baseras på intervjuer med kvinn
liga före detta FARCkombattanter och som 
innehåller en rad rekommendationer för att 
skapa en hållbar och värdig återintegrering. 

IKFF Colombia genomför utbildningar genom 
sin feministiska fredsskola. Under besöket 
fick vi vara med på ett utbildningstillfälle 
och examinering i Mesetas, ett tidigare 
FARCockuperat område cirka sju timmars 
bilresa från huvudstaden Bogotá. Vidare 
fortsätter IKFF Colombia aktivt sitt arbete 
med försoningsdialoger och för att öka 
kvinnors delaktighet i implementeringen av 
fredsavtalet.

IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

Nigeria 

IKFF Nigerias arbete fortsätter att växa och under året har de yt
terligare stärkt sin närvaro runt om i landet. IKFF Sverige besökte 
Nigeria i december och fick lära sig mer om hur sektionen mobil
iserar inför president och parlamentsvalet 2019. Sedan 2014 har 
IKFF Nigeria ansvarat för koordineringen av Women’s Situation 
Room (WSR) i landet. IKFF Nigerias mobilisering har varit så 
framgångsrik att sektionen nu är den största i världen, med över 
9000 kvinnor organiserade i kampen för fred, frihet och feminism.

Besök hos syster sektioner

Women’s Situation Room (WSR) är en metod för 
att förebygga våld och väpnad konflikt i relation till politiska 
val. WSR är dels en långsiktig 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. WSRmodellen har blivit erkänd som ”best 
practice” inom konfliktförebyggande arbete av FN och 
andra internationella aktörer.

På IKFF Colombias (LIMPAL) kontor diskuteras vårt samarbete. Från vänster: Marie Sjögren, internationell projekthandläggare IKFF Sverige, 
Melissa I Torres, vice internationell ordförande, Daniella Johnson, kassör IKFF Sverige, och Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia.
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Den 20-22 augusti 2018 hölls IKFF:s 32:a inter
nationella kongress i Accra, Ghana. Det var en 
historisk kongress på flera sätt. Det var första 
gången som kongressen hölls i Afrika och för 
första gången valde IKFF en afrikansk represen
tant till internationell ordförande, Joy Onyesoh 
från Nigeria. Vår organisation växte snabbt när 
fem nya sektioner och hela nio nya nationella 
grupper valdes in, varav majoriteten i Afrika. Det 
stärker det regionala samarbetet och skapar bät
tre representation inom organisationen. 

Det fattades även beslut om en omorganisering. 
Det högsta beslutande organet, den internatio
nella kongressen, beslutade att anta nya stadgar. 
Syftet med den nya styrelseformen är att få en 
styrelse som är kapabel, beslutsmässig och 
transparent. 

Alla sektioner kommer fortsatt att ha rösträtt på 
kongresserna men organisationen har region
aliserats. Styrelsen består nu av en ordförande, 

två vice ordförande, en kassör och sex ledamöter. 
De sex ledamöterna är regionala representanter. 
De väljs av sektionerna i respektive region under 
ett regionalt möte, och utgör sedan kontakt
punkten mellan sin region och den internationella 
styrelsen. Varje ledamot har en suppleant från 
samma region. För Europa valdes Heidi Meinholtz, 
Tyskland, till ledamot och svenska Lina Hjärtström 
till suppleant. 

Vidare antogs två uttalanden, ett om migration och 
ett om militarism, samt ett internationellt program 
för de kommande tre åren.

Internationell kongress i Ghana

IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

“Det var första gången som 
kongressen hölls i Afrika och 
för första gången valde IKFF 

en afrikansk representant 
till internationell ordförande, 
Joy Onyesoh från Nigeria.”

På IKFF:s internationella kongress i Accra, Ghana, antogs fem nya sektioner och nio nya nationella grupper varav majoriteten i den afrikanska regionen. 
I anslutning till kongressen samlade vi därför omkring 60 kvinnorättsaktivister från 14 länder i regionen för att under två dagar diskutera allt från mördar
robotar, små och lätta vapen och säkerhet till det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället och fredsinitiativet Women’s Situation Room. 
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Kärnvapenfrågan har fortsatt legat i fokus under 2018 
med målet att sprida kunskap och skapa opin ion för 
FN:s kärnvapenkonvention. Vidare har vi fokuser
at på att belysa den allt mer osäkra utvecklingen i 
Kamerun och på att fortsatt synliggöra, bland annat i 
SVT:s Morgonstudion, hur svensk vapenexport direkt 
motverkar den feministiska utrikespolitiken. 

Under året har vi särskilt lyft fredlig konfliktlösning 
genom publikationen Grejen med konfliktförebyg
gande, ett temanummer av Fred & Frihet samt en 
kampanj på Facebook och Instagram som nådde 
över 11 000 personer. Vi spred Grejen med konflik
tförebyggande till lärare genom en beställningstjänst 
där våra 1000 exemplar tog slut på en vecka. 

Val 2018 #hjärtavärlden

Inför valet 2018 lanserades kampanjen #hjär
tavärlden genom paraplynätverket CONCORD 
Sverige och IKFF var en av 51 organisationer som 
stod bakom. Syftet var att tydligt ta ställning för att 
#hjärtavärlden i en tid då tongångarna är hårda och 
nationalistiska. När människors lika värde ifrågasätts 
försvarar vi gemensamma överenskommelser för att 
skapa en bättre värld. Krav vi samlades bakom var 
en politik som:

• Står upp för människors rätt att göra sina röster 
hörda.

• Skapar en hållbar, fredlig och rättvis utveckling 
så att de Globala målen uppfylls till 2030.

• Påskyndar arbetet för att minska våra utsläpp.
• Ökar jämställdheten och står upp för allas lika 

rättigheter genom en feministisk utrikespolitik.
• Fortsätter att lägga 1 procent av BNI på interna

tionellt bistånd.
• Står upp för en human migrations- och flykting

politik. 

Publikationer 2018

I skuggan av makten – en skuggutredning till ”Utred
ning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till 
kärnvapenförbudskonventionen” 
Grejen med konfliktförebyggande – en skrift om 
vad konfliktförebyggande innebär med exempel på 
metoder och verktyg för att förebygga, hantera och 
lösa konflikter. 
Grejen med kärnvapen – uppdaterad version med 
information om kärnvapen kopplat till historia, klima
tet, medicinska konsekvenser, ekonomi, genus och 
internationella regelverk
Mobilising for sustainible peace – en konferensrap
port från det afrikanska regionala mötet 2017
 

CONCORD Sverige

Världen i politiken  en  kartläggning av partiers 
politik för hållbar och fredlig utveckling
Tag plats! – om det minskade demokratiska utrym
met för civilsamhället runt om i världen
Barometer 2018  granskar regeringens genom
förande av Sveriges politik för global utveckling, 
PGU
Civilsamhällets deklaration för en feministisk 
utrikespolitik  rekommendationer till den kommande 
regeringen 

Fred och Frihet

Verktyg för fred 
Demokrati i militariseringens tid 
Kärnvapen – patriarkatets 
förlängda arm

Följare på sociala medier
Facebook 5408 (5198 år 2017)
Instagram 966 (764 år 2017)
Twitter 3208 (3138 år 2017)

Publiceringar

Artiklar: 28 stycken
Bloggar och artiklar på hemsidan: 26 stycken 
Pressmeddelanden: 9 stycken

Kommunicera fred, 
frihet, feminism

GRAFISK VERKTYGSLÅDA
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Styrelsens arbete
IKFF:s styrelse har under 2018 haft fyra styrelsemöten – två 
under vårterminen och två under höstterminen. Arbets  ut
skottet har totalt under året haft sex protokollförda möten. 

ARBETSGRUPP KOPPLING TILL DEN 
STRATEGISKA PLANEN

AKTIVITETER UNDER 2018

Resolution 1325 och 
folkbildning

Mål 2: Sverige ska stärka och 
implementera FN:s agenda för 
kvinnor, fred och säkerhet där 
en av strategierna är att verka 
för kunskap om 1325 inom 
folkrörelse och utbildningsverk
samhet
Mål 7: IKFF ska ha ett brett 
medlemskap och låga trösklar 
in i organisationen med strate
gin att göra medlemskap enkelt 
och attraktivt.

• En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga 
vad som redan gjorts/görs på området folkbildning och 
1325 inom IKFF

• En sammanställning har gjorts över det befintliga material 
som redan finns och som kan användas i det fortsatta 
arbetet.

• Arbete kring utarbetande av en lathund/guide och en 
idébank, samordning av en grupp av resurspersoner och 
att skapa ett nätverk av organisationer och aktörer som 
arbetar med fredsfrågor och lokala samarbeten.

IB-gruppen 
(internationella)

Mål 4: IKFF ska arbeta strat
egiskt med att stärka andra 
IKFFsektioners fredsbyggan
de och konfliktförebyggande 
verksamhet

• Internationell kongress i Accra, Ghana i augusti 2018. I 
förberedelsearbetet inför kongressen har gruppen bl.a. 
varit involverade i arbetet med att ta fram nya stadgar och 
lämna feedback i processen. 

• Engagemang i olika IKFF-nätverk, däribland deltagande i 
europeiska och nordiska IKFFmöten. 

Organisationsgruppen Mål 7: IKFF ska ha ett brett 
medlemskap och låga trösklar 
in i organisationen med strat
egierna att göra medlemskap 
enkelt och attraktivt samt att 
stärka kommunikationen mellan 
lokalkretsar, styrelse och kansli

• Samrådsmöte 5 maj 2018 i Göteborg. Temat var 
”Demokrati – externt och internt”. Diskussioner kring 
hur IKFF kan bli en mer inkluderande organisation samt 
organisationsutveckling.

• Fortsatt arbete med organisationsutveckling: förslag på 
nya stadgar, revidering av policy kring arbets- och ans
varsfördelning i organisationen. 

Kommunikationsgruppen Mål 5: IKFF ska betraktas som 
en ledande feministisk fredsor
ganisation i Sverige

Mål 6: IKFF ska ha en hållbar 
finansiering

• Krönika i Historiskan om IKFF:s arbete mot kärnvapen.
• Fyra nummer av Fred & Frihet
• 3 medlemskampanjer (8 mars, september, jul) via sociala 

medier vilka totalt resulterade i cirka 40 nya medlemmar.
• Planering och diskussioner kring IKFF Sveriges 100årsju

bileum samt möjligheterna att skapa en webbutik.

Ekonomigruppen Mål 6: IKFF ska ha en hållbar 
finansiering

• Stöd och rådgivning till FS och kansli, bland annat i fråga 
om WILPF:s förändrade modell för uttag av medlemsav
gift. 

• Delaktighet i processen som nu gjort det möjligt att skän
ka pengar till IKFF via Facebook.

Gruppen för den strate-
giska planen

• Arbete med att ta fram en ny strategisk plan/verksam
hetsplan för 20192021

Valberedning Kvinna till 
Kvinna

• Arbete för att ta fram ny styrelse till Kvinna till Kvinnas i 
maj 2019.

Däremellan har arbetet fortlöpt i styrelsens olika 
arbetsgrupper vilka alla är formade utifrån syftet att 
uppnå de mål som finns uppställda i den strategiska 
planen för 20172019. Styrelsen har under året haft 
sju arbetsgrupper som regelbundet haft möten.
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Samrådsmöte i Göteborg
I maj samlades IKFF:s medlemmar för ett samråds
möte i Göteborg. Temat för mötet var demokrati och 
organisering. I en tid då oron ökar och där mänskliga 
rättigheter ifrågasätts måste vi arbeta för att stärka 
och hitta vägar att lyfta demokratin, den oersättliga 
grunden för fred. Dagen inleddes med föreläsningen 
”Demokrati i vår tid – intern och extern demokrati, en 
utmaning för folkrörelseorganisationer?” om hotet mot 
demokratin, om lärdomar från 1900-talet och patriar
katets uppbyggnad och uttryck samt hur civilsamhället 
formas av rådande samhällsstrukturer. Tillsammans 
med våra medlemmar diskuterade vi sedan hur fred
sarbetet kan stärkas på lokal nivå och hur vi på bästa 
sätt kan engagera, mobilisera och stärka vårt arbete. 

Integritet och dataskydd
Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) i kraft. Under våren 2018 tog IKFF fram en 
integritetspolicy som redogör för hur vi hanterar per
sonuppgifter inom organisationen. Vi har tagit fram 
mallar för samtycke samt ett dokument som redogör 
för våra rutiner vad gäller personuppgiftsärenden. 
Vi har skrivit personuppgiftsbiträdeavtal med de 
leverantörer och samarbetspartners som kan komma 
att behandla våra medlemmars personuppgifter samt 
med våra lokalkretsar då dessa behandlar personup
pgifter för kretsmedlemmar. 

Kretsarna
Göteborg
Göteborgskretsen har under 2018 till stor del fokuser
at på projektet Göteborgskampanjen för ett kärn
vapenfritt Sverige. Projektets huvudmål är opinions
bildning om vikten av att Sverige skriver under och 
ratificerar FN:s kärnvapenkonvention. 
Under hösten påbörjade de ett nytt projekt, Mili
tariseringen och Miljön, som ska belysa militärens 
påverkan på miljön och undersöka om det finns några 
analyser av hur militären arbetar med klimatmålen. 
Extra stolta är Göteborgskretsen över att ha fått en 
IKFFskolförening på Ingrid Segerstedtsgymnasiet. De 
vill sprida kunskap bland eleverna med olika projekt, 
gärna tillsammans med kretsen. Som utgångspunkt 
har de tagit IKFF:s manifest. 

 

Jönköping
Jönköpingskretsen har under året fördjupat sig 
i de globala målen och anordnat en föreläsning i 
anslutning till internationella kvinnodagen på temat 
feministisk säkerhetspolitik. De har också deltagit i 
andra föreningars integrationsarbete. Vidare fick de 
besök av en kvinnlig åklagare från Afghanistan som 
berättade om sitt arbete och varför hon inte kunde 
stanna kvar i landet.

Växjö
Under hela året har Växjökretsen samlat in namn 
för att Sverige ska underteckna FN:s kärnvapen
konvention och tillsammans med Kronobergare för 
Fred och Alliansfrihet arbetat med en vykortskam
panj med samma mål. Under Kulturnatten i januari 
deltog kretsen med bokbord där kärnvapenfrågan 
stod i fokus och på Hiroshimadagen anordnade de, 
tillsammans med andra föreningar, ett lyckat event 
med föreläsning, musik och dikter vilket lockade 
många besökare. På grund av sommarens torka 
och eldningsförbud sattes symboliska ljusbåtar utan 
levande ljus i vattnet.

Under valrörelsen genomförde kretsen en frågerun
da i valstugorna på Storgatan och frågade partierna 
hur de ställde sig till FN:s kärnvapenkonvention. De 
fann att kunskapsnivån var låg men att det fanns lo
kala företrädare som inte delade sitt partis åsikt utan 
var för att Sverige skulle skriva under konventionen. 

Medlemsfokus
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På FNdagen 24 oktober hölls en ljusmanifestation 
på Vattentorget tillsammans med KFA mot kärnvap
en. Under året genomförde Växjökretsen också en 
studiecirkel om Latinamerika med föreläsningar om 
Bolivia, Paraguay, Argentina och Colombia. Vidare 
hölls ett medlemsmöte där en medlem, efter att ha 
varit har varit följeslagare, delade med sig av sina 
erfarenheter. Vidare har kretsen deltagit i flera mani
festationer mot främlingsfientlighet och rasism.

Motala 
Under året har Motalakretsen genomfört en studie
cirkel om Agenda 2030 där de bland annat läst Hans 
Roslings bok Factfulness – tio knep som hjälper dig 
att förstå världen. Årets WILPFafton fokuserade 
på samma ämne precis som anordnandet av en 
föreläsning om agendan på Platengymnasiet tillsam
mans med FNföreningen MotalaMjölby. Kretsen har 
även bevakat militärens övningar kring Vättern och 
deltagit i planeringsmöten inför projektet Motala för 
jämlikhet 2019 samt under Förintelsens minnesdag. 
Under Kulturnatten och den internationella festen 
på biblioteket deltog de med en utställning, sålde 
IKFFprodukter och informerade besökare. Vidare 
anordnades ett välbesökt kretsmöte med Gunnela 
Björk som föreläste om Kata Dalström och Ellen Key 
och vid ett annat möte redogjorde Renée Frangeur 
för svenskt kvinnobiografiskt lexikon som hon själv 
också bidragit till. 

Stockholm 
Stockholmskretsen har under året fokuserat på FN:s 
kärnvapenkonvention. I april ordnade kretsen ett 
seminarium på ABF om förbudsprocessen med IKFF:s 
Gabriella Irsten och Sara Nes från Nei til Atomvåpen i 
Norge, där många är för FN-förbudet trots medlemska
pet i Nato. En namninsamling genomfördes i augusti vid 
”Världens längsta bokbord” under Stockholm stads 
kulturvecka. Många av de som flanerade förbi skrev 
på och flera ville veta mer om verksamheten. I augusti 
ordnade kretsen tillsammans med Kvinnor för Fred även 
en manifestation på Sergels torg under parollen Förbjud 
kärnvapen – skriv på FNkonventionen. Förutom IKFF:s 
Elin Hedkvist medverkade flera fredsorganisationer. 
Därefter har studiecirkeln i kretsen fortsatt med IKFF:s 
och SLMK:s skuggutredning. Kretsen har även medver
kat i Nätverket för kärnvapennedrustning som ordnar 
seminarier kring kärnvapenförbudet. 

Uppsala 
Hösten inleddes med några möten och samtal om 
medlemmars egen historia och erfarenheter av fred
sarbete. Kretsen anordnade även en diskussionskväll 
på temat ”Fredsrörelsens historia och utmaningar” 
där framväxten av fredsrörelser i Sverige och interna
tionellt, hur olika frågor varit aktuella vid olika tidpunk
ter och IKFF:s och SLMK:s skuggutredning lyftes. 
Diskussionskvällarna kommer att fortsätta under 2019 
på olika teman med syftet att öka kunskapen, utbyta 
erfarenheter, engagera och få idéer.



Aktiviteter 2018 uppdelade på mål i den strategiska planen 
 
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. Sverige ska bidra till internationell nedrustning 
2. Sverige ska stärka och implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet 
3. Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat våld och konflikt 
4. IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra IKFF-sektioners fredsbyggande och 
konfliktförebyggande verksamhet 
5. IKFF Sverige ska betraktas som en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige 
6. IKFF Sverige ska ha en hållbar finansiering 
7. 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 
verksamhetsplanering 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 implementeringen 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: 
8/1 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen  
15/1 Möte om Barometern med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
17/1 Möte med regeringens utredare om kärnvapenkonventionen, Lars-Erik Lundin, och 
Svenska Läkare mot Kärnvapen 
20/1 IKFF föreläste om kärnvapen på SSU:s jämställdhetsdagar i Linköping 
22/1 Möte med utrikesminister Margot Wallströms politiskt sakkunniga tillsammans med 
Svenska Läkare mot Kärnvapen  
24/1 Strategimöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen  
25/1 IKFF:s ordförande föreläste om kärnvapen i Vindeln  
30/1 Möte med finländsk fredsaktivist 
30/1 IKFF modererade seminarium om kärnvapen på ABF Stockholm 
2/2 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om skuggutredningen 
3/2 IKFF föreläste för S-Kvinnor i Nacka om kärnvapen 



7/2 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om genus och det FN:s 
vapenhandelsavtal (ATT) 
8/2 Möte på Utrikesdepartementet om Agenda 2030 
15/2 Möte med Utrikesdepartementet inför förberedande konferens om icke-spridningsavtalet 
(NPT) 
18/2 IKFF föreläste om kärnvapen för FN-föreningen i Falun 
19/2 IKFF föreläste om kärnvapen för FN-föreningen i Ludvika 
22/2 IKFF föreläste om kärnvapen för Utrikespolitiska Föreningen på Stockholms universitet 
28/2 Demonstration mot svensk vapenexport på Mynttorget i Stockholm inför debatt i riksdagen 
1/3 Skypeföreläsning om kärnvapen för Concordia University, Montreal  
5/3 Möte med kampanjen Schyssta Pensioner 
6/3 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 
6/3 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen  
10/3 Kansliet föreläste för IKFF Göteborg om kärnvapen 
13/3 Kansliet föreläste för IKFF Jönköping om kärnvapen 
16/3 Möte med Röda Korset och ICRC om kärnvapen 
18/3 IKFF föreläste om kärnvapen för FN-förbundets Daladistrikt 
23/3 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet 
28/3 IKFF medarrangerade riksdagsseminarium om kärnvapen med ICAN:s internationella 
styrgrupp 
28/3 Möte med Försvarsminister Peter Hultqvist om kärnvapen tillsammans med ICAN:s 
internationella styrgrupp  
28/3 Möte med S-kvinnor om kärnvapen med ICAN:s internationella styrgrupp  
28/3 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet tillsammans med IKFF:s 
internationella nedrustningsprogram (Reacing Critical Will) om FN:s vapenhandelsavtal (ATT) 
och programmet för illegal vapenhandel (PoA)  
9/4 Möte med sjunde AP-fonden om kärnvapen tillsammans med Svenska Läkare mot 
Kärnvapen 
11/4 IKFF deltog på civilsamhällsmöte på Utrikesdepartementets nedrustningsenhet 
12/4 IKFF föreläste om kärnvapen på Kvinnor för Freds seminarium på ABF Stockholm 
16/4 Möte med Moderaterna om kärnvapen tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen 
17/4 IKFF:s generalsekreterare deltog i SVT Morgonstudio och talade om vapenexport och 
feministisk utrikespolitik 
17/4 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om kärnvapen 
20/4 IKFF föreläste om kärnvapen för Vänsterpartiet Sundbyberg 
21-22/4 IKFF deltog på ICAN:s kampanjmöte i Genève 
23-27/4 IKFF deltog på icke-spridningsavtalets förberedande konferens (NPT Prep-Com) på FN 
i Genève 
4-5/5 IKFF deltog i workshop om vapenexport på European Ideal Lab i Köpenhamn anordnat 
av de gröna inom EU 
8/5 Möte med europaparlamentariker Malin Björk (V) om kärnvapen tillsammans med Svenska 
Läkare mot Kärnvapen 
9/5 Möte med Centerpartiet om kärnvapen tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen 
24/5 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen  
30/5 IKFF deltog i panelen under riksdagsseminarium anordnat av Parlamentarikerforum för 
små och lätta vapen om ett genusperspektiv på små och lätta vapen 
28/5 Kansliet modererade samtal med politiker om kärnvapen anordnat av Fredsam/IKFF 
Göteborg 
30/5 Avtackning av nedrustningsambassadör Eva Walder tillsammans med Svenska Läkare mot 
Kärnvapen 



4/6 IKFF:s generalsekreterare deltog i möte med Folkrätts- och nedrustningsdelegationen på 
Utrikesdepartementet 
4/6 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om internationella verktyg och svensk 
vapenexport 
4/6 Skypemöte med lokala FN-föreningar inför FN-förbundets kongress  
12/6 Telefonmöte med Kvinnor för Fred 
12/6 Skypemöte med lokala FN-föreningar inför FN-förbundets kongress om kärnvapen 
13/6 Skypemöte med ICAN Europa 
26/6 IKFF deltog i möte med PeaceBoat om kärnvapen 
4/7 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
14/8 Möte med med Svenska Läkare mot Kärnvapen om skuggutredningen  
25/8 IKFF:s ordförande Elin Hedkvist talade på manifestation mot kärnvapen i Stockholm 
anordnad av IKFF Stockholm och Kvinnor för Fred  
30/8 Möte med FN-förbundet om kärnvapen 
31/8 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 
7/9 Projektmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen 
13/9 Workshop med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 
13/9 Möte med Lars-Erik Lundin, regeringens utredare om kärnvapenkonventionen 
25/9 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om lanseringen av skuggutredningen  
27/9 Lansering av skuggutredningen ”I skuggan av makten” om FN:s konvention om 
kärnvapenförbud tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen 
30/9 IKFF:s generalsekreterare deltog i Göteborgskretsens samtal om FN:s 
kärnvapenkonvention tillsammans med Palmecentret på Bok- och biblioteksmässan 
1/10 Dialogmöte med Utrikesdepartementet om utvecklingsfrågor inom EU genom 
CONCORD Sverige  
11/10  Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 med fokus på EU 
2/10 IKFF deltog i möte mellan Utrikesdepartementets nedrustningsenhet och civilsamhället 
13-14/10 IKFF deltog på Humanitarian Forum med det globala civilsamhället om humanitär 
nedrustning i New York 
15-18/10 IKFF deltog under mötet i första kommittén på FN i New York 
17/10 IKFF Sverige höll IKFF:s internationella uttalande om genus och nedrustning i första 
kommittén på FN i New York 
22/10 IKFF:s generalsekreterare mottog FN-förbundets pris för Årets FN-vän å Beatrice Fihns, 
chef ICAN, vägnar under firandet av FN-dagen i Konserthuset 
23/10 IKFF anordnade riksdagsseminarium om kärnvapen tillsammans med Svenska Läkare mot 
Kärnvapen 
24/10 IKFF föreläste på Platengymnasiet om Agenda 2030 
26/10 Möte med SAV-gruppen om vapenexport 
5/11 Möte med Kvinnor för Fred och Svenska Läkare mot Kärnvapen om 
kärnvapenkonventionen 
13/11 Möte med Inspektionen för strategiska produkter om vapenexport 
14/11 IKFF deltog i panel om kärnvapen på ABF Stockholm anordnat av nätverket för 
kärnvapennedrustning 
15/11 IKFF:s generalsekreterare deltog i miniseminarium på MR-dagarna om värnplikt 
tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
22/11 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om Agenda 2030 och vapenexport 
27/11 IKFF föreläste på Örebro universitet om kärnvapen anordnat av Föreningen för 
Utvecklingsfrågors, FuF, Örebro 
28/11 Möte med Utrikesdepartementet om Agenda 2030, vapenexport och Barometern 2018 
4/12 IKFF föreläste på Linköpings universitet om kärnvapen anordnat av Föreningen för 
Utvecklingsfrågors, FuF, Linköping 



5-6/12 Stuart Casey-Maslen, ansvarig för policy och research på ICAN i Genève på besök i 
Stockholm 
5/12 Möte med Moderaterna, Stuart Casey-Maslen och Svenska Läkare mot Kärnvapen om 
kärnvapen 
5/12 Möte med Liberalerna, Stuart Casey-Maslen och Svenska Läkare mot Kärnvapen om 
kärnvapen 
5/12 Möte med Vänsterpartiet, Stuart Casey-Maslen och Svenska Läkare mot Kärnvapen om 
kärnvapen 
5/12 Möte med Lars-Erik Lundin, regeringens utredare för kärnvapenkonventionen, Stuart 
Casey-Maslen och Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen 
5/12 Möte med nedrustningsambassadör Ann-Sofie Nilsson, Stuart Casey-Maslen och Svenska 
Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen 
6/12 Möte med Socialdemokraterna, Stuart Casey-Maslen och Svenska Läkare mot Kärnvapen 
om kärnvapen 
6/12 Möte med Christer Ahlström, direktör för Utrikespolitiska Institutet, Stuart Casey-Maslen 
och Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen 
6/12 Möte med aktörer ur civilsamhället, Stuart Casey-Maslen och Svenska Läkare mot 
Kärnvapen om kärnvapen på FN-förbundet 
6/12 Möte med Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt, Stuart Casey-Maslen och 
Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen 
6/12 IKFF föreläste om kärnvapen på Folk och Försvars utbildning på Uppsala universitet  
7/12 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen  
8/12 IKFF föreläste för FN-förbundet Göteborg om kärnvapen 
11/12 Skypemöte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram (Reaching Critical Will), 
IKFF Kamerun och IKFF Colombia om FN:s vapenhandelsavtal (ATT) och genus 
13/12 Möte med Miljöpartiet och Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapen 
15/12 IKFF föreläste om kärnvapen för Vänsterpartiet i Oxelösund    
18/12 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Amnesty International Sverige 
om fackförbunds investeringar i vapenindustrin 
19/12 Möte med Unionen tillsammans med Amnesty International Sverige om investeringar i 
vapenindustrin 
 
PUBLICERINGAR: 
27/2 ”Risk att Sverige fortsätter sälja vapen till diktaturer” – IKFF tillsammans med fyra andra 
organisationer om vpx i SvD 
2/5 ”En feministisk regering måste leva som den lär” – IKFF m.fl. om att delegationen för 
Agenda 2030 saknar jämställdhetskompetens 
15/5 "Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut" – CONCORD:s arbetsgrupp för 
Agenda 2030 i Altinget, lansering Barometern 
11/6 ”Villkora inte vårt bistånd, politiker. 40 organisationer i upprop: Vi kräver en hållbar och 
rättvis utveckling och politik” – IKFF skriver inom CONCORD Sverige #hjärtavärlden 
15/6 ”Skepsis mot löften om nedrustning” – generalsekreterare Malin Nilsson kommenterar 
toppmötet mellan USA och Nordkorea i tidningen Syre 
3/7 Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i Almedalen av Biståndsdebatten om 
vapenexport och feministisk utrikespolitik 
4/7 Nobelpristagaren: ”USA kommer inte straffa Sverige” – artikel från intervju med Beatrice 
Fihn i CNN Talk i Almedalen, IKFF omnämns, Expressen 
23/7 Sommar i P1 med Beatrice Fihn, IKFF omnämns 
30/7 Hur går Sveriges roll som humanitär supermakt ihop med vår vapenexport? Referat från 
intervju med generalsekreterare Malin Nilsson av Föreningen för Utvecklingsfrågor 



27/8 ”Vinsten ska inte vara viktigast för AP-fonder” – IKFF skriver på SvD Näringsliv 
tillsammans med Schyssta Pensioner 
4/9 "Politiker, världen är ert ansvar!" – vi skriver tillsammans med organisationer inom Concord 
Sverige på Altinget 
25/9 ”Inga hinder för Sverige att skriva på FN:s kärnvapenkonvention” – IKFF skriver på DN 
debatt tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen om ”I skuggan av makten” 
25/9 ”Sverige kan skriva på FN:s kärnvapenkonvention” – Omni plockade upp vår DN 
debattartikel och länkade till rapporten 
26/9 ”Kärnvapnen har inte blivit mer humana sedan 1994” – ordförande Elin Hedkvist skriver 
tillsammans med FN-förbundet och Svenska Läkare mot Kärnvapen på SVT Opinion 
26/9 ”Misogyn debatt om kärnvapen döljer osaklig argumentering” – Emma Rosengren 
intervjuas i Feministiskt Perspektiv om sin text i vår skuggutredning ”I skuggan av makten”  
26/10 ”Sveriges dubbelmoral gentemot Saudiarabien måste upphöra” – generalsekreterare Malin 
Nilsson skriver i Feministiskt Perspektiv 
 
HEMSIDAN: 
9/3 Nedrustning är feministisk utrikespolitik 
15/3 Mer liv, färre vapen! 
20/4 Att utmana vapenexporten är att utmana patriarkatet 
23/4 På plats i FN för att diskutera kärnvapen 
26/4 Nuclear weapons are the ultimate patriarchal tool 
27/4 Historien om upprustning upprepar sig 
12/6 Kan nedrustning på Koreahalvön bli verklighet? 
12/7 Visa ledarskap i kärnvapenfrågan Löfven 
4/10 Ett år som nobelpristagare 
19/10 Genusspråk gör kärnvapenstat nervös under FN-möte 
 
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 säkerhet 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 
kvinnorättsaktivisters arbete. 
• Verka för resolution 1325 inom folkrörelse- och utbildningsverksamhet. 
 
AKTIVITETER: 
16/1 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet  
17/1 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space 
9/2 Skypemöte med IKFF:s internationella program för kvinnor, fred och säkerhet 
(PeaceWomen) om Agenda 2030 och WPS-agendan 
12/2 Möte med Utrikesdepartementet inför CSO-forum 
13/2 Skypemöte med forskare från Uppsala universitet om minskande demokratiskt utrymme 
16/2 IKFF modererade seminarium om samverkan på Utrikesdepartementets CSO-forum  
23/2 Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för resolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet  



7/3 IKFF deltog i panel på CONCORD Sveriges lansering av Deklaration för en feministisk 
utrikespolitik 
7/3 IKFF föreläste om kvinnor, fred och säkerhet för Södertälje kommun 
19/3 IKFF deltog i CONCORD Sveriges utfrågning av politiker om migration 
26/3 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space 
11/4 Möte med Ingvar Rönnbäck, Another Development Foundation 
12/4 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 
19/4 IKFF deltog på dialogmöte med Åsa Rigné, vice chef för UN Women 
20/4 IKFF anordnade samtal på ETC bokcafé i Stockholm med aktivist från Mexiko 
16/5 Möte med Kristdemokraterna tillsammans med CONCORD Sverige om feministisk 
utrikespolitik inför valet 
22/5 IKFF intervjuades av student från Försvarshögskolan om kvinnor, fred och säkerhet 
22/5 Möte FN-förbundet om kommande UPR-process (Universal Periodic Review) 
24/5 IKFF deltog i lanseringen av och rundabordssamtal om publikation Tag plats! CONCORD 
Sveriges arbetsgrupp för civic space 
24/5 IKFF föreläste på Stockholms Universitet om feministisk säkerhetspolitik   
25/5 IKFF intervjuades av gymnasiestudent om kvinnor, fred och säkerhet 
13/6 Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 
29/8 IKFF deltog på workshop om civic space på CONCORD Sverige 
16-17/6 IKFF deltog i FN-förbundets kongress i Örebro 
20/9 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 
21/9 Möte med Utrikesdepartementet om hur Sverige kan förbättra sitt arbete för kvinnor, fred 
och säkerhet i säkerhetsrådet 
26/9 Möte med CONCORD Sverige om EU:s långtidsbudget 
23/10 Möte med Hannah Bond från GAPS UK, erfarenhetsutbyte om arbetet med kvinnor, fred 
och säkerhet i UK och Sverige 
24/10 IKFF föreläste på Linköpings flygvapenmuseum om feministisk säkerhetspolitik 
31/10 Möte med CONCORD Sverige om EU:s långtidsbudget 
31/10 IKFF föreläste för PeaceWoks om feministisk säkerhetspolitik  
13/11 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space 
17/11 IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo deltog i Kvinna till Kvinnas seminarium 
”Suffocating the movement – shrinking space for women’s rights” på MR-dagarna 
19/11 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 
20/11 Kansliet föreläste för IKFF Växjö om Colombia 
22/11 Möte med Sida om deras nya jämställdhetsstrategi  
30/11 IKFF deltog i panel på Tensta Tesalong tillsammans med andra kvinnoorganisationer 
13/12 IKFF deltog i rundabordssamtal på Utrikesdepartementet med årets mottagare av Nobels 
fredspris Denis Mukwege  
14/12 Möte med Kvinna till Kvinnas internationella partners  
 
PUBLICERINGAR: 
7/3 ”A feminist foreign policy challenges power” – kommunikationsansvarig Elin Liss skriver på 
OpenCanada i deras satsning 10 reasons why we need feminist foreign policy 
16/4 "Fullständig jämställdhet kräver radikala förändringar" – IKFF:s internationella 
generalsekreterare Madeleine Rees intervjuas i DN Global Utveckling 
17/4 Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i SVT Morgonstudion om feministisk 
utrikespolitik  
9/10 ”Årets fredspris stärker kampen mot sexuellt våld” – Malin Nilsson kommenterar Nobels 
fredspris 2018 i Feministiskt Perspektiv 
30/10 ”Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar” – IKFF skriver tillsammans med 45 andra 
organisationer inom Concord Sverige på Aftonbladet debatt 



16/11 Feministiskt Perspektiv intervjuar Sylvie Ndongmo och Amalkher Djibrine på MR-
dagarna 
17/11 MR-DAGARNA2018: Kvinnorna som kämpar mot våldet i Kamerun – Amnesty Press 
skriver om vårt seminarium Feminists preventing war 
18/11 ”Hot om våld på sociala medier efter valet i Kamerun” – IKFF Kameruns ordförande 
Sylvie Ndongmo intervjuas i Sveriges Radio 
23/11 ”Dags för feministisk utrikespolitik” – IKFF skriver med 18 andra organisationer om 
samtalen om Jemen som ska äga rum i Sverige 
5/12 ”En feministisk utrikespolitik viktigare nu än någonsin” – IKFF skriver med ett antal andra 
organisationer om samtalen om Jemen som ska äga rum i Sverige 
 
HEMSIDAN: 
6/2 Vi är ledarna vi väntat på! 
14/2 IKFF kommenterar den utrikespolitiska deklarationen 2018 
3/7 Sveriges arbete i säkerhetsrådet har satt kvinnors rättigheter i fokus – men mer kan göras 
13/12 Nigeria – täckt av ett nätverk av kvinnliga fredsaktivister 
17/12 Kvinnors gemenskap – en källa till gemensam kamp 
 
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: 
13/2 Möte med Utbudet.se 
14/3 Möte med Utrikesdepartementet och det svenska nätverket för Demokratiska republiken 
Kongo 
10/4 IKFF deltog på möte i Bryssel om militarisering i EU  
10/4 Möte med europaparlamentariker Malin Björk (V) i Bryssel 
12/4 IKFF deltog i referensgruppsmöte för MR-dagarna 2018 
4/5 Möte med Utrikesdepartementet om situationen och det svenska nätverket för DRK om 
läget i landet och Sveriges arbete i säkerhetsrådet 
4/5 Möte med det svenska nätverket för DRK 
7-9/5 IKFF:s generalsekreterare deltog på Sipri forum 
8/5 Möte med MR-dagarna om fredstorget 
2/7 IKFF:s generalsekreterare deltog i samtal om feministisk säkerhet på Feministiskt Initiativs 
torgmöte i Almedalen 
17/9 Möte med det svenska nätverket för DR-Kongo 
21/9 Kansliet deltog i Stockholmskretsens Frukost för Fred om kongressen i Ghana 
30/9 IKFF:s generalsekreterare deltog i samtal om fred med Sven Ruin, Köpings FN-förening, 
på Bok- och biblioteksmässan 
9/10 Möte med Utrikesdepartementet och det svenska nätverket för DR Kongo  
26/10 IKFF deltog rundabordssamtal med Feministiskt Initiativ om EU-frågor 
5-9/11 IKFF:s ordförande deltog på FN-förbundets studieresa i New York 



13/11 IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo föreläste för Postkodstiftelsen om 
sektionens arbete 
13/11 Möte med Sida tillsammans med IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo och IKFF 
Tchads ordförande Amalkher Djibrine  
14/11 Möte med Utrikesdepartementets enheter för Afrika, Agenda 2030, Resolution 1325 med 
IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo och IKFF Tchads ordförande Amalkher Djibrine 
14/11 Möte med utrikesminister Margot Wallström med IKFF Kameruns ordförande Sylvie 
Ndongmo och IKFF Tchads ordförande Amalkher Djibrine 
14/11 Föreläsning för Forum Syd med IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo och IKFF 
Tchads ordförande Amalkher Djibrine 
14/11 Avstämningsmöte med Föreningen för Utvecklingsfrågor, FuF, IKFF Tchads ordförande 
Amalkher Djibrine och IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo  
15/11 Föreläsning av IKFF Tchads ordförande Amalkher Djibrine för studenter inom 
Föreningen för Utvecklingsfrågor, FuF, på Sida 
16/11 IKFF anordnade miniseminarium på MR-dagarna med IKFF Kameruns ordförande Sylvie 
Ndongmo om fredsarbete med sociala medier som verktyg  
16/11 IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo pratade på MR-dagarnas stora scen om 
aktivism  
17/11 IKFF anordnade seminariet ”Feminist preventing war” på MR-dagarna med IKFF 
Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo och IKFF Sveriges generalsekreterare Malin Nilsson  
17/11 IKFF Tchads ordförande Amalkher Djibrine talade på Föreningen för Utvecklingsfrågors, 
FuF, seminarium ”What does it take to make peace last” på MR-dagarna 
5/12 IKFF deltog i panel om jämställdhet som en säkerhetsfråga på Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningens lansering av magasinet Säkert 
18/12 IKFF föreläste om konfliktförebyggande på Rudbecks gymnasium i Sollentuna 
 
PUBLICERINGAR: 
19/3 ”Kommer regeringen gömma sig bakom EU?” – IKFF skriver tillsammans med en rad 
andra organisationer inom CONCORD Sveriges migrationsgrupp i SvD 
12/6 ”Militarism kan aldrig skydda oss mot katastrofer” – Maria Pilar Reyes i Dagens Arena 
4/7 ”Därför är vi både rädda och förbannade” – IKFF skriver med 40 andra organisationer 
angående NMR i Almedalen, i Expressen 
20/11 ”#mrdagarna: När framgångsrikt gräsrotsinitiativ blir institution” – Maria-Pilar Reyes 
skriver i Feministiskt Perspektiv 
 
HEMSIDAN: 
16/3 30 år sedan de kemiska attackerna i Halabja 
2/7 Vi fördömer våldet i Nigeria och står i solidaritet med vår systersektion i landet 
2/10 Spänningarna ökar i Kamerun inför valet på söndag 
17/10 Presidentval i Kamerun – så gick IKFF:s fredsarbete 
25/10 Rapporter om fusk och korruption i presidentvalet i Kamerun 
 
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: 
17/1 Skypemöte med Genèvekontoret, vårplanering 
22/1 Skypemöte med den internationella styrelsen 
24/1 Skypemöte med IKFF Kenya 
7/2 Möte med Sida 
13/2 Skypemöte med IKFF Colombia 
13/4 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève 
28/5 Skypemöte men IKFF:s internationella sekretariat i Genève om kongressen i Ghana 
30/5 Skypemöte med IKFF Kamerun och personal från IKFF internationellt för en uppdatering 
om läget och aktiviteter i Kamerun.  
4/6 Skypemöte med IKFF Kamerun 
8/6 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève 
11/6 Skypemöte med IKFF Kamerun om projekt från Postkodlotteriet 
13/6 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève om kongressen i Ghana 
18/6 Skypemöte med IKFF Nigeria 
27/6 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève om kongressen i Ghana 
6/8 Skypemöte med IKFF Nigeria och IKFF:s internationella program för kvinnor, fred och 
säkerhet (PeaceWomen) inför kongressen i Ghana 
7/8 Skypemöte med svenska delegationen (styrelseledamöter) som deltog i Ghana för 
uppdatering inför den internationella kongressen.  
13/8 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève om kongressen i Ghana 
18/8 IKFF Sverige deltog i African forum feminist peace i Accra, Ghana 
23-24/8 IKFF Sverige höll workshops i anslutning till internationella kongressen i Ghana om 
SALW, Säkerhet, WSR och Shrinking Space? 
14/9 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève 
18/9 Möte om WSR med FBAs expert på gränssnittet genus och val, Cecilia Bylesjö 
18/9 Möte med Folke Bernadotteakademien om Afghanistan 
20/9 Skypemöte med grupperna och sektionerna i IKFF Afrika   
21/9 Möte med Claudia Arenas på Forum Syd angående möjligheten för IKFF att få 
programstöd. 
12/10 Projektmöte med Postkodstiftelsen 
24/10 Skypemöte med IKFF Kamerun  
7-13/11 IKFF Sverige besökte IKFF Colombia för projektuppföljning 
8/11 IKFF Sverige deltog på IKFF Colombias 20 årsfirande  
9/11 Möte med Grimur Magnusson handläggare för Forum Syd på Sida Civsam för att utvärdera 
vårt samarbete med Forum Syd.  
13/11 Projektmöte med Postkodstiftelsen och IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo 
15/11 Möte med Folke Bernadotteakademien, IKFF Tchads ordförande Amalkher Djibrine och 
IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo 
16/11 Möte med företrädare från Folke Bernadotteakademien, IKFF Tchads ordförande 
Amalkher Djibrine och IKFF Kameruns ordförande Sylvie Ndongmo under MR-dagarna 
3-7/12 IKFF Sverige besökte IKFF Nigeria 
7/12 Skypemöte med IKFF:s internationella program för mänskliga rättigheter om CEDAW och 
UPR samt vårt samarbetet med systersektionerna  
 
HEMSIDAN: 
20/4 IKFF nätverket fortsätter att växa – IKFF Kenya 2018 
 



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: 
8/2 Möte med IKFF:s kommunikationsgrupp 
13/2 Uppstartsmöte inför valet med CONCORD Sverige 
20/2 Skypemöte med redaktionsgruppen för Fred och Frihet  
9/3 Möte med Bok- och biblioteksmässan 
4/4 Möte med Bok- och biblioteksmässan  
13/4 Möte med Make Equal 
23/4 IKFF:s generalsekreterare intervjuades för Lund Alumni 
24/4 IKFF deltog på CONCORD Sveriges årsmöte 
24/4 IKFF deltog på CONCORD Sveriges policyforum 
26/4 Möte med Bok- och biblioteksmässan och Make Equal 
29/5 Möte Make Equal  
29/8 Möte med Bok- och biblioteksmässan och Make Equal 
20/9 Möte med PWC om impact report 
3/10 IKFF deltog i CONCORD Sveriges policyforum  
8/11 Möte med PWC om impact report 
4/12 Workshop med PWC om impact report 
 
PUBLICERINGAR: 
8/3 ”Hon jobbar för jämställdhet” – generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i Norrbottens 
Affärer 
15/12 ”En myndighet för jämställdhet behövs!” – IKFF skriver tillsammans med en rad andra 
organisationer med anledning av nedläggningen av Jämställdhetsmyndighet 
 
HEMSIDAN: 
5/4 Till minne av Ruth Fröland – En inspiration för vårt fortsatta arbete 
21/11 På studieresa till FN 
 
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: 
19/2 IKFF deltog i dialogmöte för civilsamhället på Folke Bernadotteakademien  
27/4 Möte med Utrikesdepartementet om Fredsmiljonen 
29/5 Uppföljningsmöte med Folke Bernadotteakademien om Fredsmiljonen 
31/8 IKFF deltog på stormöte med civilsamhället på Folke Bernadotteakademien 



IKFF har under 2018 registrerat sig för att ta emot gåvor genom insamlingar på Facebook 
 
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 lokalkretsarna 
• 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: 
7/2 Skypemöte med IKFF:s internationella vice president Margrethe Tingstad, uppdatering om 
IKFF Sveriges verksamhet 
4/4 Skypemöte med internationella ExCom och IKFF Spanien om ny organisationsstruktur och 
sektioners ägandeskap 
5/5 IKFF:s samrådsmöte i Göteborg 
31/5 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat i Genève om GDPR 
20-22/8 IKFF Sverige deltog i IKFF:s internationella kongress i Accra, Ghana 
 
HEMSIDAN: 
6/9 Feministiskt, fredligt och festligt – IKFF:s internationella kongress 
22/11 Steg mot en starkare internationell fredsrörelse 
 
Möten med förbundsstyrelsen 
Uppsala, 17 februari 2018 
Göteborg, 6 maj 2018 
Stockholm, 22-23 september 2018 
Stockholm, 1 december 2018 
 
Möten med arbetsutskottet 
Stockholm, 30 januari 2018 
Stockholm, 20 mars 2018 
Stockholm, 26 april 2018 
Stockholm, 5 juni 2018 
Stockholm, 23 augusti 2018 
 
 
































