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IKFF VERKSAMHETSPLAN 2019–2021 
Antagen på IKFF:s kongress den 7 april 2019 
 
SYFTE OCH SAMMANFATTNING 
IKFF:s styrelse, kansli, kretsar och medlemmar arbetar med de frågor som ryms inom det 
program och manifest som antagits av den internationella kongressen och i enlighet med 
organisationens stadgar. 

Syftet med verksamhetsplanen är att definiera de arbetsområden som IKFF kommer att 
prioritera under den kommande kongressperioden. Verksamhetsplanen har antagits av 
kongressen 2019 i Alvesta för perioden 2019–2021. Mål och metoder har identifierats med 
hänsyn till såväl de områden där IKFF idag har en upparbetad, erkänd kompetens och ser 
goda möjligheter att påverka politiken under 2019–2021, som de områden där 
organisationen behöver satsa mer på för att kunna fortsätta växa och utvecklas. 
 

MÅL OCH PRIORITERINGAR 2019–2021 

Politiska mål 
IKFF:s mål är feministisk fred baserad på jämställdhet, rättvisa och demilitariserad säkerhet. 
Vi anser att definitionen av säkerhet måste utgå ifrån människors säkerhetsbehov, inte 
staters. En av våra styrkor som en internationell organisation är vår möjlighet att påverka 
politik på alla nivåer och i olika delar av världen. Som IKFF Sverige har vi en särskild 
möjlighet att påverka den politik som förs i Sverige, men också den politik som Sverige för i 
världen, i en fredligare och mer jämställd riktning. 
 

Långsiktigt mål 1: Sverige bidrar till global nedrustning 

Mål för kongressperioden 

➢ Sverige har undertecknat och ratificerat FN:s kärnvapenkonvention. 
➢ Sveriges nya vapenexportlag implementeras utifrån en strikt tolkning som inte tillåter 

export till icke-demokratier, stater som kränker mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors 
rättigheter, stater som riskerar att hamna i väpnad konflikt eller stater som befinner 
sig i återuppbyggnad efter en konflikt. 

➢ 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 driver ett genusperspektiv inom FN:s handlingsprogram mot illegal 
vapenhandel (PoA). 
 

Långsiktigt mål 2: Kvinnor är självklara och aktiva deltagare i fredsprocesser 

Mål för kongressperioden 

➢ Sverige implementerar regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet med 
transparens, tydlig återrapportering samt stärkt fokus på konfliktförebyggande och 
stöd till kvinnorättsaktivisters arbete. 
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➢ Sverige kopplar samman arbetet kring kvinnor, fred och säkerhet med nedrustning, i 
internationella och nationella forum. 

➢ IKFF har synliggjort det konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete som kvinnor 
bedriver i Sverige och globalt. 

➢ IKFF har bidragit till att fler kvinnorättsaktivister aktivt deltar i lokalt och nationellt 
fredsarbete i de länder där vi bedriver samarbeten. 
 

Långsiktigt mål 3: Konfliktförebyggande arbete prioriteras i Sverige och globalt 

Mål för kongressperioden: 

➢ Sverige står utanför Nato i syfte att vara militärt alliansfria samt förebygga ökade 
spänningar och ökad risk för konflikt. 

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

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

➢ IKFF har verkat för att ekonomisk och social orättvisa samt rasism och nationalism 
debatteras i relation till militarism och mänsklig säkerhet. 

➢ IKFF har synliggjort kopplingen mellan militarism och miljöförstöring. 
➢ IKFF:s stöd har stärkt lokalt och nationellt konfliktförebyggande arbete i de länder där 

vi bedriver samarbeten. 
 

Organisatoriska mål 
Vi behöver en stark organisation för att tillsammans genomföra våra politiska mål. Vi behöver 
också en organisation för att ge varandra trygga och tillåtande utrymmen att arbeta 
tillsammans med fred, frihet och feminism. När vi organiserar oss fredligt och feministiskt 
utmanar vi patriarkala maktsystem och bygger en rörelse som genom sin egen organisation 
utforskar nya former för demokrati, jämlikhet och fredlig konfliktlösning. Att bygga vår egen 
rörelse är både ett medel och ett mål. 
 

Långsiktigt mål 4: IKFF är en stark global rörelse 

Mål för kongressperioden: 

➢ IKFF har en fortsatt tydligt formulerad roll inom organisationen internationellt vad 
gäller kapacitetsbyggande arbete med IKFF-sektioner och grupper, med specifikt 
ansvar för att koordinera det regionala IKFF-samarbetet i Afrika. 

➢ IKFF har verkat för att svenskt bistånd och resurser går till att stärka kvinnorätts- och 
fredsaktivister i IKFF-sektioners lokala och nationella konfliktförebyggande arbete. 

➢ Kontaktytorna mellan sektionerna har blivit fler och samarbete sker på flera nivåer 
inom organisationen. Medlemmar, kretsar, förbundsstyrelse och kansli har alla utbyte 
av att IKFF är en global organisation. 

 

Långsiktigt mål 5: IKFF är en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige 

Mål för kongressperioden: 

➢ IKFF har stärkt sin profil som en feministisk fredsorganisation. 
➢ IKFF har stärkt sin roll som expert på fredsfrågor ur ett feministiskt perspektiv inom 

svenskt civilsamhälle. 
➢ IKFF har bidragit till ökad kunskap om feministiska perspektiv på fred och säkerhet 

bland våra medlemmar, inom svenskt civilsamhälle, bland beslutsfattare och 
tjänstepersoner samt en bredare allmänhet. 
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➢ IKFF betraktas som en viktig aktör i freds- och säkerhetspolitiska frågor vars analyser 
och kommentarer efterfrågas i media. 
 

Långsiktigt mål 6: IKFF har en hållbar finansiering  

Mål för kongressperioden: 

➢ IKFF har minskat sitt beroende av kortsiktiga projektmedel. 
➢ IKFF får ökade intäkter från medlemsavgifter, gåvor och gräsrotsfinansiering. 
➢ IKFF har utforskat olika möjligheter för gåvokampanjer.  
➢ IKFF tar emot medel för strategiskt kapacitetsbyggande med andra IKFF-sektioner. 

 

Långsiktigt mål 7: IKFF är en folkrörelse med ett brett och aktivt medlemskap 

Mål för kongressperioden: 

➢ Fler personer väljer att organisera sig genom IKFF. 
➢ IKFF har stärkt sina demokratiska strukturer. 
➢ IKFF:s organisatoriska struktur är känd i hela föreningen och IKFF:s medlemmar vet 

hur de kan använda sitt demokratiska inflytande för att påverka organisationen. 
➢ IKFF:s medlemmar har stärkt kapacitet att bedriva lokalt opinions- och 

påverkansarbete. 
➢ IKFF har undersökt möjligheter till nya former för kretsorganisering för att möjliggöra 

olika sätt att vara aktiv som medlem och bygga en inkluderande rörelse. 
➢ IKFF har utvecklat riktlinjer till stöd för föreningens medlemsarbete. 
➢ IKFF har undersökt möjligheter till nya former för organisering för att möjliggöra olika 

sätt att vara aktiv som medlem och bygga en inkluderande rörelse. 

 
METODER 

Analys 

IKFF använder sig av feministisk maktanalys för att bättre förstå grundorsakerna till krig och 
konflikt. Vi analyserar såväl större politiska trender som konkreta policyförslag och svenskt 
agerande inom försvars- och utrikespolitiken. För att stärka vårt analytiska arbete samarbetar 
vi med experter såväl inom som utanför organisationen. Vår analys utvecklas och får 
legitimitet genom våra samarbeten med IKFF-sektioner runt om i världen, som delger oss 
sina erfarenheter och analyser. 
 

Aktivism och organisering 

IKFF utför fredlig aktivism på lokal, nationell och internationell nivå. Vi initierar och deltar i 
upprop, manifestationer och kampanjer för att stärka opinion och skapa engagemang. Vi 
organiserar människor, främst personer med erfarenhet av att leva och/eller identifiera sig 
som kvinna, som enas i sin kamp för att avskaffa grundorsakerna till krig och konflikt. Vi ser 
att en livskraftig feministisk fredsrörelse är en central förutsättning för att nå vår vision om  
 
feministisk fred och arbetar därför för att fortsätta stärka och bygga vår egen organisation, 
såväl i Sverige som globalt. 

 
Opinionsbildning 

Genom att dela med oss av våra analyser och informera en bredare allmänhet om hur 
konfliktförebyggande arbete, nedrustning och förverkligandet av FN:s agenda för kvinnor, 
fred och säkerhet bidrar till hållbar fred skapar vi ökad kunskap, debatt och engagemang i 
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våra frågor. Vi fokuserar på att lyfta frågor och perspektiv som saknas eller är 
marginaliserade i den offentliga debatten, att synliggöra dem som berörs av en viss 
utveckling eller politiska beslut, att problematisera enkla verklighetsbeskrivningar och att 
bidra med förslag på långsiktiga lösningar. De erfarenheter och analyser vi får från våra 
systersektioner är en viktig utgångspunkt i detta arbete. Genom att ta plats i debatter och 
samtal om freds- och säkerhetspolitik breddar vi också synen på vilka som har rätt att höras 
och ökar kvinnors deltagande. 

Vi opinionsbildar genom att anordna och delta i öppna seminarier och föreläsningar, 
producera debattartiklar och material, sprida analyser i sociala medier och rapportera om 
vapenkontroll och nedrustning utifrån ett feministiskt perspektiv. 
 

Politiskt påverkansarbete 

IKFF använder sig av politiskt påverkansarbete för att skapa konkret förändring i policy, 
praktik, lagar och normer. Vi fokuserar på svenska beslutsfattare på lokal nivå, riksdag och 
regering samt tjänstepersoner inom utrikes- och försvarsförvaltningen. Genom möten, 
seminarier, referensgrupper och kontinuerlig kontakt för vi fram våra analyser, policyförslag 
och rekommendationer. Ett genomarbetat och konkret underlag är en nyckelfaktor i metoden, 
liksom att koppla frågorna till aktuella politiska processer samt till arbetet i våra 
systersektioner. 

Som relativt liten organisation arbetar IKFF också strategiskt med att påverka större 
organisationer och detta utgör en viktig del i vår förändringsteori. 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 plockas upp av beslutsfattare. 

 
Alliansbyggande och samverkan 

IKFF samarbetar med andra organisationer och rörelser samt inom nätverk och 
paraplyorganisationer för att maximera informationstillgång och inflytande. Vi prioriterar att 
delta i sammanhang där gemensamma budskap blir starkare och där vårt perspektiv är 
avgörande, stärker arbetet och skulle saknas om vi inte deltog. 
 

Local-to-global 
IKFF:s styrka ligger i vår förmåga att länka internationellt, nationellt och lokalt arbete inom 
vår organisation. Vi säkerställer att analyser och rekommendationer från lokala 
kvinnorättsaktivister förs fram till beslutsfattare i nationella och internationella fora. Samtidigt 
säkerställer vår närvaro i multilaterala fora att analyser och information om vad som pågår 
inom dessa når nationella sektioner och kvinnorättsaktivister lokalt. Nationella sektioner kan 
också samordna sina krav och rekommendationer gentemot nationella beslutsfattare för att 
nå resultat på internationell nivå. 
 

Finansiera feministisk fred 

IKFF stärker den globala feministiska fredsrörelsen genom att söka och vidareförmedla 
resurser till IKFF-sektioner i konflikt, post-konflikt och sviktande stater. För att skapa 
hållbarhet i vår egen finansiering upprätthåller och utvecklar vi vårt insamlings- och 
kampanjarbete. Vi utforskar kontinuerligt nya bidragsgivare och bidragsformer, samt 
upprätthåller goda relationer till våra befintliga givare. 


