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INLEDNING

100 ÅR AV
FEMINISTISK
FREDSKAMP
Förord

Traditionell säkerhet har inte levererat det vi behöver - fred. Ett systemskifte
måste till, där vi går från att agera när katastrofen är ett faktum till att förebygga
väpnade konflikter. För att uppnå fred måste grundorsakerna till konflikt hanteras,
som kränkningar av mänskliga rättigheter, klimatförändringar, vapenspridning och
hot mot demokratin.
Som en feministisk fredsorganisation utmanar vi patriarkala och militaristiska
maktstrukturer som upprätthåller våld, krig, förtryck och exkludering. Vi sätter såväl
kvinnors kunskap och erfarenheter som en feministisk analys i centrum i den
offentliga debatten, i policyutveckling och i civilsamhället.
100 år efter att IKFF Sverige grundades vill vi synliggöra den kraft och det
inflytande som vår rörelse har. Vi är en internationell organisation med möjlighet
att påverka på alla nivåer. Som den svenska sektionen har vi ett särskilt uppdrag att
påverka den politik som Sverige för här hemma och i världen.
I denna rapport lyfter vi några av de processer som stått i fokus det senaste
decenniet. Vi har förbjudit kärnvapen, stärkt Sveriges arbete för kvinnor, fred och
säkerhet, fört in ett genusperspektiv i FN:s vapenhandelsavtal och synliggjort
målkonflikten mellan en feministisk utrikespolitik och svensk vapenexport. Vidare
vill vi visa den snabba utveckling som IKFF har upplevt i den afrikanska regionen, ett
arbete som vi har fått äran att vara en del av.
Vi önskar dig en inspirerande läsning på vägen mot en fredligare värld.
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Fred är inte bara avsaknaden av krig,
utan närvaron av rättvisa.
JANE ADDAMS (1860–1935)
IKFF:S FÖRSTA INTERNATIONELL A ORDFÖRANDE

Vi

lka vi är

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är en
internationell feministisk fredsorganisation. Vårt syfte är att
organisera människor och utifrån ett feministiskt perspektiv studera,
informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter
och legitimeringen av krig. IKFF:s mål är feministisk fred baserad på
jämställdhet, rättvisa och demilitariserad säkerhet. Vi anser att
definitionen av säkerhet måste utgå ifrån människors behov,
inte staters.
IKFF Sverige är den svenska sektionen av Women’s International
League for Peace and Freedom, WILPF.

•
•
•
•
•

•
•
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Grundades i Haag 1915 (WILPF).
Internationellt sekretariat i Genève samt FN-kontor i New York
Konsultativ status i FN.
Nationella sektioner och grupper i omkring 50 länder.
Två av grundarna, Jane Addams och Emily Green Balch,
har tilldelats Nobels fredspris.
Den svenska sektionen grundades 1919 (IKFF).
900 medlemmar och 7 lokalkretsar i Sverige.
Samarbetar med systersektioner i konflikt och postkonfliktländer
som Kamerun, Colombia och Nigeria samt bidrar till det
regionala samarbetet i den afrikanska regionen.
Driver ICAN i Sverige, som tilldelades Nobels fredspris 2017.
Sitter i utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation.

INLEDNING

Förändringsteori
ANALYS

AKTIVISM OCH ORGANISERING

IKFF använder sig av feministisk maktanalys för
att förstå grundorsakerna till krig och konflikt.
Vi analyserar såväl större politiska trender som
konkreta policyförslag och svenskt agerande
inom utrikes- och säkerhetspolitiken.
Vår verksamhet utvecklas och får legitimitet
genom våra samarbeten med IKFF-sektioner
runt om i världen, som delger oss sina erfarenheter och rekommendationer. Vi gör noggranna
analyser av politiska förslag på nationell och
internationell nivå då vi vet vilken betydelse
språket kan ha för utformandet av framtida
politik.

IKFF utför fredlig aktivism. 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. En livskraftig feministisk fredsrörelse är avgörande
för att nå vår vision om feministisk fred. Vi
fortsätter därför att stärka och bygga vår egen
organisation såväl i Sverige som globalt. Genom
stärkt organisering multiplicerar vi IKFF:s röst
idag och ser till att den finns kvar imorgon.

OPINIONSBILDNING

POLITISKT PÅVERK ANSARBE TE

Genom att dela våra analyser och informera en
bredare allmänhet om konfliktförebyggande
arbete, nedrustning och FN:s säkerhetsråds
agenda för kvinnor, fred och säkerhet skapar
vi ökad kunskap, debatt och engagemang.
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. Vi problematiserar enkla verklighetsbeskrivningar och bidrar med förslag på långsiktiga lösningar. Genom att ta plats i debatter
och samtal om utrikes- och säkerhetspolitik
breddar vi också synen på vilka som har rätt att
höras och ökar kvinnors deltagande i mansdominerade rum.

IKFF använder sig av politiskt påverkansarbete
för att skapa konkret förändring i policy,
praktik, lagar och normer. Vi för dialog med
svenska beslutsfattare på lokal nivå, i riksdag och
regering samt tjänstepersoner inom utrikesoch försvarsförvaltningen och på myndigheter.
Genom kontinuerlig dialog för vi fram våra
analyser, policyförslag och rekommendationer.
Genomarbetade och konkreta underlag är en
nyckelfaktor, liksom att koppla frågorna till
aktuella politiska processer och till arbetet i
våra systersektioner.
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ALLIANSBYGGANDE OCH SAMVERK AN

FINANSIERA FEMINISTISK FRED

IKFF samarbetar med andra organisationer
och rörelser samt inom nätverk och paraplyorganisationer för att maximera informationstillgång och påverkan. 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. Som relativt liten organisation arbetar
IKFF strategiskt med att påverka större 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 våra
rekommendationer plockas upp av beslutsfattare.

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 utvecklar vi vårt insamlingsoch kampanjarbete. Vi utforskar kontinuerligt
nya bidragsgivare och bidragsformer, samt
upprätthåller goda relationer till våra befintliga
givare.

LOCAL-TO-GLOBAL

IKFF:s styrka ligger i vår förmåga att länka
arbetet globalt, nationellt och lokalt.
Vi säkerställer att analyser och rekommendationer från kvinnorättsaktivister som verkar i
konfliktkontexter förs fram till beslutsfattare
i nationella och internationella fora. Samtidigt
säkerställer vår närvaro i FN att information når
sektioner och kvinnorättsaktivister nationellt
och lokalt. Sektioner samordnar också sina krav
gentemot sina beslutsfattare för att nå resultat
på internationell nivå.
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ATT FÖRBJUDA
KÄRNVAPEN
Det kan verka omöjligt,
tills det är gjort.

Beatrice Fihn håller ICAN:s nobeltal vid prisutdelningen i Oslo 2017.
Foto: Ralf Schlesener

SIDA 9

KAPITEL 1

Kärnvapen är skapade för att förinta människor och
städer. Om ett kärnvapen detonerar över Eiffeltornet
skulle glasrutor skallra i London, blixten ses i Berlin
och människor skulle dö av tredje gradens brännskador
1,5 mil utanför Paris. Idag har 9 länder tillsammans
över 14 000 kärnvapen varav 1800 kärnvapen står
redo att avfyras inom loppet av några minuter. Deras
sprängstyrka motsvarar 50 000 Hiroshimabomber.
I Japan vårdas fortfarande tusentals människor för
kärnvapenrelaterade sjukdomar vilka också drabbar
de som utsatts för provsprängningar. IKFF är en av få
feministiska rörelser som i generationer arbetat för
en kärnvapenfri värld genom att vägra acceptera en
falsk och patriarkal illusion om säkerhet som tillåter
att några har makten att förinta mänskligheten.
Vi kräver att kärnvapenstaterna lever upp till sina
åtaganden och sätter sig vid förhandlingsbordet och
nedrustar. Tillsammans i den globala kampanjen
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
(ICAN) satte vi kärnvapens humanitära konsekvenser
i centrum och gjorde det omöjliga - förbjöd dem.
I den här frågan är det verkligen kvinnor runt om i
världen, inte minst inom Läkare mot Kärnvapen och
IKFF, som är drivande.
DÅVARANDE UTRIKESMINISTER MARGOT WALLSTRÖM
EF TER TILLKÄNNAGIVANDET AV NOBELS FREDSPRIS TILL ICAN
DEN 6 OKTOBER 2017.
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EN KÄRNVAPENFRI
VÄRLD

Vision

Mål 2011–2018

Ett förbud mot kärnvapen

Att ett sådant
förbud har ett
genusperspektiv

Att Sverige verkar
för ett förbud mot
kärnvapen på
humanitär grund

Att Sverige
ansluter sig till FN:s
konvention om ett
kärnvapenförbud

Sverige tog ställning för
ett kärnvapenförbud i FN
VÅRA MÅL
Den 7 juli 2017 förbjöds kärnvapen genom att 122 stater antog den historiska
konventionen om ett kärnvapenförbud vid FN i New York. Framgången hade
föregåtts av en global mobilisering av civilsamhället där de katastrofala humanitära
konsekvenserna av kärnvapen ställdes i centrum. Äntligen tog medlemsstaterna i
FN ett steg i rätt riktning efter decennier av ofruktbara förhandlingar. IKFF var en
del av den globala rörelsen, genom kampanjen International Campaign to Abolish
SIDA 11
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Nuclear Weapons (ICAN), som gjorde att vi nådde vårt mål – förbjuda kärnvapen.
IKFF spelade en avgörande roll för att Sverige deltog i förhandlingarna och drev
krav på ett genusperspektiv i avtalet. Sverige röstade ja till konventionen i FN
men har fortfarande inte anslutit sig.

De av oss som överlevde
blev övertygade om att
ingen människa någonsin
ska behöva uppleva det
omänskliga och ofattbara
lidande som följer
av kärnvapen.
SE TSUKO THURLOW
KÄRNVAPENÖVERLEVARE FRÅN HIROSHIMA

Foto: Clare Conboy

F
IK
•
•

•

F har
:

Satt kärnvapen på agendan hos större organisationer som
Svenska FN-förbundet.
Förankrat frågan om ett kärnvapenförbud inom dåvarande
största oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Bara veckor
efter regeringsskiftet 2014 anslöt sig regeringen till det
humanitära initiativet för kärnvapennedrustning.
Drivit ett genusperspektiv på kärnvapen gentemot
Utrikesdepartementet. Sverige la sedan fram förslag kring
detta under förhandlingarna om FN:s kärnvapenförbud.
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En ny debatt om kärnvapen
KONTEXTEN I SVERIGE OCH GLOBALT
Efter tröga nedrustningsförhandlingar som mer eller mindre hade stått stilla i
decennier blev det tydligt att de existerande internationella verktygen inte var
tillräckliga. Kärnvapen diskuterades utifrån tekniska aspekter med ett abstrakt
språk som saknade förankring i kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser.
Samtidigt såg vi hur kärnvapenstaterna, trots bindande löften om nedrustning,
började investera miljarder i upprustning. Det globala civilsamhället organiserade
sig inom kampanjen ICAN och bestämde sig för att, tillsammans med några stater,
förändra samtalet för att faktiskt uppnå nedrustning.
Det humanitära perspektivet lyftes för första gången under ickespridningsavtalets översynskonferens 2010 och bara några år senare hade över
150 stater anslutit sig till det så kallade humanitära initiativet. Sverige, som har en
stolt tradition av arbetet för nedrustning, valde dock först att stå utanför.
IKFF kritiserade den dåvarande alliansregeringen för dess passivitet som vi såg
skadade Sveriges anseende och position internationellt. Vi fick inte gehör från
dåvarande utrikesminister Carl Bildt.

Manifestation mot kärnvapen i Oslo efter utdelningen av Nobels fredspris 2017. 		
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FÖ R
MÅL
Att ett
sådant förbud
har ett genusperspektiv

VAD MÅSTE
HÄNDA?

HUR
GJORDE
VI?

Ett förbud
mot kärnvapen

Ökad kunskap om
kärnvapens humanitära
konsekvenser

Politisk
påverkan

Möten för att
informera regeringen
samt oppositionen om
utvecklingen internationellt och synen på
Sverige.

Att Sverige
verkar för ett
förbud mot
kärnvapen
på humanitär
grund

I

Att Sverige
ansluter sig till FN:s
konvention om ett
kärnvapenförbud

Ökat politiskt tryck
Strategi

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

Ä N D R I N G ST EO R

Samverkan med
civilsamhället

Skrev debattartiklar
om ett humanitärt
perspektiv på kärnvpen
tillsammans med andra
organisationer.

Samverkan med
tjänstepersoner

Möten med UD
om utvecklingen i
förbudsprocessen,
hur ett förbud skulle
kunna komma att se
ut och vad Sverige
borde driva.

Verkade genom ICAN.

Drev igenom en
motion till stöd för
kärnvapenkonventionen
på Svenska FNförbundets kongress.

Kritiserade
utrikesminister
Carl Bildt vilket
stärkte opinionen
hos oppositionen.

Synliggjorde hur
kärnvapenförbudet
kunde kopplas till
resolution 1325 om
kvinnor, fred och
säkerhet och den
feministiska
utrikespolitiken.

Deltog under
förhandlingarna av FN:s
kärnvapenkonvention.

Bidrog med underlag
till Socialdemokraterna
för en motion om
kärnvapenförbudet.
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Aktiviteter

Bidrog med
faktaunderlag och
strategiska argument
till utrikesministerns
Folkrätts- och
nedrustningsdelegation.
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Vi kritiserade Sverige och
stärkte oppositionen
POLITISK PÅVERKAN
Dåvarande utrikesminister Carl Bildt visade föga engagemang i frågan om kärnvapennedrustning. Samtidigt såg vi en viss splittring inom alliansen gällande
frågan. Vi valde att lägga energin på att hålla övriga allianspartier samt oppositionen
uppdaterade om den internationella utvecklingen i kärnvapenfrågan. Som internationell
organisation kunde vi rapportera om den förtroendeförlust Sveriges passivitet
ledde till inom nedrustningsvärlden i New York och Genève. Flera riksdagsledamöter
från allianspartier och oppositionen ställde i riksdagen interpellationsfrågor till
utrikesminister Carl Bildt och vårt arbete omnämndes. Detta stärkte dåvarande
oppositionens vilja att stödja frågan. Tillsammans med Svenska Läkare mot
Kärnvapen skrev vi underlag till en motion för att förankra arbetet för ett kärnvapenförbud hos Socialdemokraterna, vilken antogs på deras partikongress 2013.
Sedan 2012 har vi även skickat nyhetsbrev till riksdagens nätverk för kärnvapennedrustning.

Så blev vi starkare
tillsammans
SAMVERKAN MED
CIVILSAMHÄLLET
Som en relativt liten organisation med
begränsade resurser arbetar vi strategiskt med
att fokusera vårt påverkansarbete på det som
har störst chans att göra skillnad för att nå
våra mål. Vi arbetar med att få in våra frågor i
större organisationer samt nätverk och på så
sätt multiplicera vår röst. Exempel på detta är
att FN-förbundets kongress 2018, där IKFF är
medlemmar, fattade beslut om att aktivt arbeta
för att Sverige ska gå med i kärnvapenförbudet,
vilket de senare också drev igenom på sin
internationella kongress. Vi har även gett frågan
uppmärksamhet i flera publikationer inom
nätverket CONCORD Sverige som består av
runt 70 organisationer.
SIDA 15

Foto: Ralf Schlesener

IKFF har sedan 2012 drivit den globala
kampanjen ICAN i Sverige tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen.
Genom ICAN har vi fokuserat på att sätta
kärnvapens humanitära konsekvenser i
centrum genom politisk påverkan,
debattartiklar och blogginlägg, deltagande i manifestationer och föreläsningar,
informationsmaterial och kampanjer.

KAPITEL 1

Ett genusperspektiv
på kärnvapen
SAMVERKAN MED TJÄNSTEPERSONER
IKFF arbetade för att öka förståelsen för ett genusperspektiv på kärnvapen hos
tjänstepersoner på Utrikesdepartementet och att Sverige så småningom skulle
driva detta perspektiv under förhandlingarna om ett kärnvapenförbud. Efter att
den feministiska utrikespolitiken lanserades blev vår strategi att använda de verktyg
som regeringen själva beslutat om. Vi granskade, ställde till svars och utkrävde
ansvar för det de hade lovat. Vi kopplade kärnvapenfrågan till FN:s säkerhetsråds
agenda om kvinnor, fred och säkerhet och handlingsplanen för en feministisk
utrikespolitik. Vi såg även till att öka kunskapen i riksdagen om ett genusperspektiv
på kärnvapen genom underlag och möten.

VÅR EXPERTIS OCH ERFARENHE T SK APAR MÖJLIGHE T AT T PÅVERK A

IKFF:s generalsekreterare inbjöds 2016 att sitta i dåvarande utrikesminister
Margot Wallströms Folkrätts- och nedrustningsdelegation bestående av
15 personer. IKFF satt i arbetsgruppen som behandlade kärnvapenfrågan
där också försvarsaktörer och forskare ingick. Arbetsgruppen skrev en
rapport som gav stort utrymme till IKFF:s väl underbyggda argument om
varför Sverige skulle stödja förhandlingar om ett kärnvapenförbud, det
humanitära perspektivet samt ett genusperspektiv. Rapporten och
efterföljande diskussion låg till grund för regeringens beslut att stödja
förhandlingarna i FN. Margot Wallström hänvisade till delegationen när
hon i en debattartikel i SvD den 30/8 2017 skrev om varför Sverige i FN
röstade ja till kärnvapenkonventionen. IKFF fortsätter arbetet i delegationen
under ledning av utrikesminister Ann Linde.
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IKFF har varit avgörande när det gäller att undersöka, och öka
medvetenheten om ett genusperspektiv på kärnvapen, både vad
gäller könade effekter av kärnvapenanvändning och bristen på
jämställdhet i multilaterala nedrustningsforum. Dess ansträngningar har kraftigt påverkat ICAN:s egen ståndpunkt och våra
insatser i frågan. Tack vare påverkansarbetet från IKFF och
det globala IKFF-nätverket erkändes ett genusperspektiv
på kärnvapen i förordet i kärnvapenkonventionen.

2012–2018

BEATRICE FIHN
CHEF FÖR ICAN

58 28 87

Antal möten med UD

Antal möten med i
riksdagen och enskilda
riksdagspartier

Antal nationella och lokala
debattartiklar samt
medieinslag

IKFF ALLTID PÅ PL ATS

IKFF informerade och gav analyser till Utrikesdepartementet och riksdagen om den
internationella utvecklingen i kärnvapenfrågan, hur stödet för ett kärnvapenförbud såg
ut inom civilsamhället och andra stater samt vilka frågor ICAN ansåg skulle bli centrala
under eventuella förhandlingar. Vår kunskap, erfarenhet och vårt kontaktnät bygger på
att vi är på plats där det händer; under förhandlingar inom icke-spridningsavtalet (NPT),
i FN:s generalförsamlings första utskott, under konferenserna om kärnvapens humanitära
konsekvenser i Oslo 2013 och Wien 2014. 2017 deltog vi under förhandlingarna om en
kärnvapenkonvention vid FN i New York där vi hade daglig dialog med den svenska
delegationen om innehåll och olika ståndpunkter hos stater och civilsamhället.
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Women banned the bomb
VÅR EFFEKT
IKFF har en unik kunskap som vi har arbetat fram genom decennier. Vi är en av få
organisationer som anlägger ett feministiskt perspektiv på kärnvapen. Vi vet hur
kärnvapen specifikt påverkar kvinnors kroppar, hur investeringar i kärnvapenprogram
stjäl resurser från vård och skola, vi uppmärksammar hur kvinnor exkluderas i
beslut som rör kärnvapen samt hur patriarkala strukturer upprätthåller några få
staters totala våldskapital över resten av världen och står i vägen för nedrustning.
Vi har spridit denna kunskap genom rapporter, debattinlägg och samtal. Vi har
organiserat oss tillsammans med organisationer över hela världen och varit den
feministiska rösten i ICAN. Vi har varit en del av och synliggjort kvinnors ledande
arbete mot kärnvapen. Vi har ökat kunskapen och satt kärnvapenfrågan på
dagordningen hos större aktörer som svenska FN-förbundet. Genom denna
mobilisering har vi satt press på beslutsfattare att ta ställning för ett förbud mot
det massförstörelsevapen som hotar vår totala existens.
Att förankra frågan om ett förbud inom det största oppositionspartiet
visade sig ge resultat. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering
efter valet 2014 tog det inte lång tid innan kärnvapenfrågan hamnade högt på
agendan. Sverige deltog i förhandlingar om ett kärnvapenförbud och satte ett
genusperspektiv på sin kravlista inför förhandlingarna. Sverige drev tillsammans
med bland andra Irland igenom text i avtalet om kärnvapens särskilda konsekvenser
för kvinnor samt krav på kvinnors deltagande i förhandlingar om nedrustning.
Tillsammans i den globala kampanjen International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons (ICAN) satte vi kärnvapens humanitära konsekvenser i centrum
och gjorde det omöjliga - förbjöd dem.
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IKFF är en av ICAN:s mest aktiva och effektiva partners i
Europa och har spelat en nyckelroll, inte bara i Sverige utan
också internationellt. IKFF har i många år varit aktiva i
påverkansarbete i FN:s generalförsamling, NPT-konferenser och
konferenserna om humanitära konsekvenser som hölls i Norge
och Österrike. IKFF var en del av kärngruppen som pressade
regeringarnas delegationer att anta starkare språk och politik
om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen och att
förhandla om och anta ett rättsligt instrument som förbjuder
kärnvapen. FN:s kärnvapenkonvention, för vilket ICAN
tilldelades Nobels fredspris 2017, kunde inte ha uppnåtts
utan ansträngningar från viktiga partners som IKFF.
IKFF har också varit en ledande organisation i Sverige för
kärnvapennedrustning och främjandet av FN:s kärnvapenkonvention.
Genom att arbeta gentemot riksdagsledamöter, regeringen och
andra organisationer och genom att öka medvetandet om frågan
har IKFF lyckats göra FN:s kärnvapenkonvention - och regeringarnas
beslut att inte ansluta sig till den - en fråga av nationell
betydelse som fått mycket uppmärksamhet.
BEATRICE FIHN
CHEF FÖR ICAN
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NOBELS FREDPRIS – ERK ÄNNANDE T

2017 tilldelades kampanjen ICAN Nobels fredspris för arbetet för ett kärnvapenförbud
och för att ha uppmärksammat kärnvapnens humanitära konsekvenser. Nobels fredspris
är en stor ära och ett erkännande för vårt gemensamma arbete men framförallt har det
gett oss en mycket större plattform för att nå vårt mål - en kärnvapenfri värld. IKFF driver
ICAN i Sverige tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen. Plötsligt fick vi prata
kärnvapen på bästa sändningstid och vi tog varje tillfälle som bjöds att debattera frågan.
2017 avslutades med att IKFF:s generalsekreterare kommenterade fredspriset under
direktsändningen av Nobelbanketten i SVT. Vi deltog också i det stora firandet i Oslo
tillsammans med våra kollegor världens alla hörn.

Sverige och FN:s
kärnvapenkonvention
NÄSTA STEG
I september 2018 släppte vi en skuggutredning till regeringens utredning om
kärnvapenförbudet, I skuggan av makten, tillsammans med Svenska Läkare mot
Kärnvapen. Internationella och svenska experter analyserade olika aspekter av
kärnvapenkonventionen, dess påverkan på militära samarbeten, relationen till andra
avtal och juridiska tolkningar som visade att det inte finns några juridiska hinder
för Sverige att ansluta sig till konventionen. Våren 2019 släpptes regeringens enmansutredning med rekommendationen att inte skriva under. IKFF var remissinstans
och lämnade in ett yttrande som belyste allvarliga brister i utredningen, vilket
även Svenska Läkare mot Kärnvapen, Röda Korset, flera professorer i internationella
relationer, internationella folkrättsforskare med flera gjorde. Utredningen
belägger inte sina slutsatser, är ensidig, misslyckas med att utreda flera viktiga
frågor, innehåller felaktigheter och missförstår FN-konventionens syfte.
Den 12 juli 2019 deklarerade utrikesminister Margot Wallström att Sverige
i dagsläget inte kommer att signera kärnvapenkonventionen. Beslutet fick stor
medial uppmärksamhet och det visade sig vara fler än vi som ställde sig kritiska till
beskedet. Journalister rapporterade om hur beslutet splittrade Socialdemokraterna.
Vi publicerade ett antal debattartiklar där vi uttryckte vår besvikelse och vår
förvåning över att regeringen nu bröt med en lång svensk nedrustningstradition.
IKFF:s arbete för kärnvapenkonventionen har stärkt kunskapen och engagemanget
i det svenska samhället om frågan, vilket visade sig i debatten efter regeringens
besked. Vår kamp för en kärnvapenfri värld och ett Sverige som vågar stå upp
mot makten och ta ställning för internationella rättsliga principer och därmed
skriver in sig på rätt sida av historien, fortsätter.
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KVINNOR,
FRED OCH
SÄKERHET
Verktyg för att skapa
feministisk fred

Sylvie Ndongmo, ordförande för IKFF Kamerun, talar i FN.
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När fred ska mäklas är det ironiskt nog de stridande
partnerna, oftast män, som får sätta agendan. På så
sätt privilegieras de stridande parterna - ju fler du
dödat desto mer makt får du vid förhandlingsbordet.
Kvinnor exkluderas från fredsprocesser och därmed
från makten att forma framtiden. Ett fredsavtal är bara
första steget i en lång process för att uppnå fred, men
det lägger grunden. I detta arbete måste det civila
samhället, där majoriteten av kvinnor organiserar sig,
vara en central aktör.
Mellan 1992 och 2018 utgjorde kvinnor endast 13
procent av fredsförhandlare, 3 procent av medlarna
och 4 procent av undertecknarna i stora fredsprocesser.
En studie av konflikter mellan 1989 och 2011 fann att
fredsavtal som undertecknats av kvinnor innehöll ett
högre antal bestämmelser som syftar till politisk reform.
En analys av konflikter mellan 2000 och 2016 fann att
det är mer sannolikt att fredsavtal innefattar ett
genusperspektiv när kvinnor deltar. Av allt internationellt
bistånd under perioden 2016–2017 gick 82 miljoner
dollar direkt till kvinnoorganisationer – vilket motsvarade
0,2 procent av det totala stödet till konfliktdrabbade
länder och sviktande stater.1
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325
om kvinnor, fred och säkerhet i syfte att öka kvinnors
deltagande i fredsprocesser, förebygga konflikter och
skydda kvinnor i krig. IKFF arbetar för att Sverige ska
vara en ledande aktör för genomförandet av FN:s
agenda för kvinnor fred och säkerhet, med fokus på
konfliktförebyggande och främjande av kvinnorättsförsvarares deltagande.
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FEMINISTISK
FRED
Vision

Mål 2011–2016
Att Sverige antar en
ny handlingsplan för
resolution 1325

Att nedrustning och
konfliktförebyggande inkluderas

Att handlingsplanen
tas fram genom en
inkluderande process

Att Utrikesdepartementet ser IKFF som
en central aktör i
arbetet för kvinnor,
fred och säkerhet

Ny kraftsamling för kvinnor,
fred och säkerhet
VÅRA MÅL
Som ett resultat av IKFF:s och andra kvinnoorganisationers påverkansarbete
antog FN:s säkerhetsråd år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
Den banbrytande resolutionen syftar till att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser,
förebygga konflikter och skydda kvinnor i krig. Den är bindande för alla FN:s
medlemsstater och ska genomföras genom bland annat nationella handlingsplaner.
I augusti 2019 hade 81 länder nationella handlingsplaner, alltså 41 procent
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av FN:s medlemsstater. Dessa handlingsplaner är viktiga då de reflekterar
länders prioriteringar och syn på hur arbetet ska genomföras samt möjliggör
ansvarsutkrävande.
2016 antog Sverige en ny nationell handlingsplan för kvinnor, fred och
säkerhet. IKFF spelade en central roll för att handlingsplanen kom till och för att
den kom att innehålla målsättningar om nedrustning, konfliktförebyggande samt
mekanismer för ansvarsutkrävande. Ett annat mål vi hade var att säkerställa att
handlingsplanen skulle tas fram genom en inkluderande process där olika
perspektiv och expertis fick ta plats, inte minst civilsamhällets.

I

r:

F ha
F
K

•

Stöttat politiker i riksdagen att utforma motioner för en ny
handlingsplan.

•

Tagit initiativ till, och lett, en inkluderande process i samarbete
med Utrikesdepartementet.

•

Deltagit i utvecklingen av den nya handlingsplanen och bidragit
med skrivningar om bland annat nedrustning, konfliktförebyggande insatser samt krav på återrapportering och utvärdering.

•

Deltagit i Utrikesdepartementets referensgrupp om kvinnor,
fred och säkerhet.
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Fel fokus för kvinnor,
fred och säkerhet
KONTEXTEN I SVERIGE OCH GLOBALT
Sedan resolution 1325 antogs år 2000 har säkerhetsrådet antagit en rad andra
resolutioner på området. Tillsammans bildar de FN:s agenda för kvinnor, fred
och säkerhet. Staters arbete med agendan har genom åren präglats av ett smalt
perspektiv som upprätthåller traditionella föreställningar om kön och säkerhet.
Fokus har lagts på kvinnor som offer snarare än som aktörer och frågan om ökat
deltagande har ofta avgränsats till fler kvinnor i militären. Arbetet har handlat
mer om jämställda krig än om kvinnors rätt till säkerhetspolitiskt deltagande och
hur väpnade konflikter kan förebyggas genom satsningar på och stöd till kvinnors
fredsarbete. Detta bekräftades också i en global studie av UN Women som
genomfördes 2015.2

Målet är inte jämställda krig,
målet är fred.
MADELEINE REES
IKFF:S INTERNATIONELL A GENERALSEKRETERARE

SVERIGES ARBE TE FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHE T

Trots sin storlek är Sverige en av de största biståndsgivarna i världen.3 Hur svensk
utrikespolitik prioriterar frågor och fördelar resurser har därmed en stor inverkan.
År 2006 blev Sverige en av de första staterna som antog en handlingsplan för
resolution 1325. Den andra svenska handlingsplanen antogs 2009 och skulle gälla
till 2012, men när det var dags att uppdatera handlingsplanen förlängdes istället
den gamla till 2015. Ambitionen för att ta fram en ny plan saknades. IKFF var
kritiska då den äldre handlingsplanen bland annat saknade ett konfliktförebyggande perspektiv och brast i mekanismer för uppföljning och utvärdering.
Det saknades resurser på Regeringskansliet för att implementera arbetet med
kvinnor, fred och säkerhet. En viss samverkan fanns med civilsamhället men det
saknades rutiner och system för hur våra rekommendationer skulle föda in i
arbetet. Regeringen lade stor vikt vid kvantitativa jämställdhetsreformer inom
myndigheter så som Försvarsmakten och Polisen medan IKFF pekade på
att arbetet krävde ett mycket bredare grepp än så.
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VAD MÅSTE
HÄNDA?

Att handlingsplanen
tas fram genom en
inkluderande process

Ä N D R I N G ST EO R

Att Sverige antar en
ny handlingsplan
för resolution 1325

Att nedrustning
och konfliktförebyggande
inkluderas

I
Att Utrikesdepartementet ser
IKFF som en central
aktör i arbetet för
kvinnor, fred och
säkerhet

Ökad politisk vilja att
prioritera arbetet med
kvinnor, fred och säkerhet

Samverkan med
civilsamhället

Politisk påverkan

Strategi

Att bristerna i existerande
handlingsplan har
synliggjorts

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

HUR
GJORDE
VI?

Framförde
tillsammans med
Operation 1325 och
Kvinna till Kvinna förslag
på innehåll till en ny
handlingsplan.

Bidrog aktivt i
författandet av
den nya
handlingsplanen.

Genomförde i
samverkan med
UD en rad
konsultationer i
Sverige samt vid
Sveriges
FN-representation
i New York.

Sammanställde
en rapport som
underlag till en ny
handlingsplan.

Tog fram underlag till
motioner i riksdagen
för en ny handlingsplan.
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Aktiviteter

Inhämtade analyser
och rekommendationer
från IKFF:s
systersektioner i
konfliktdrabbade
kontexter.

Tog initiativ till en
inkluderande process
för att ta fram en ny
handlingsplan.
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Foto: Maryatta Wegerif

Att visa vad som behöver
göras och göra det
SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET
Under 2013 arbetade IKFF gentemot Utrikesdepartementet och riksdagsledamöter
för att en ny handlingsplan skulle tas fram. För att öka det politiska intresset och
trycket samverkade vi med bland andra Operation 1325 och Kvinna till Kvinna och
framförde tillsammans förslag på hur genomförandet av resolution 1325 kunde
stärkas och förbättras. De fungerade också som en referensgrupp till IKFF i
utformningen av konsultationerna samt gav input till slutrapporten med
rekommendationer för en ny handlingsplan.
IKFF arbetade även under denna period i samverkan med systersektioner
och IKFF:s internationella program med att ta fram konkreta policypositioner för
organisationen. Under konsultationsprocessen hade IKFF kontinuerlig kontakt
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med våra systersektioner i konfliktkontexter för att samla in rekommendationer
och säkerställa att Sveriges handlingsplan skulle möta kvinnorättsförsvarares analyser
och krav. Under konsultationen som arrangerades av IKFF Sverige på Sveriges
FN-representation i New York deltog bland andra kvinnorättsförsvarare från IKFF
DR Kongo, Nigeria, Kamerun och Colombia.

IKFF som samordnare
och expert
POLITISK PÅVERKAN
IKFF:s strategi var att samverka med politiker och med Utrikesdepartementet för
att erbjuda vår expertis och öka kunskapen hos såväl politiker som tjänstepersoner.
År 2014 sökte och fick IKFF på vårt initiativ stöd från den dåvarande alliansregeringen
för att leda konsultationsprocessen samt utifrån denna ta fram en rapport med
rekommendationer. Tidigare hade IKFF även tagit fram underlag till motioner i
riksdagen om en ny handlingsplan. Fem konsultationer genomfördes, IKFF anordnade
fyra, vilka inkluderade riksdagsledamöter och partiorganisationer, representanter
från relevanta departement inom regeringskansliet samt utförarmyndigheter,
forskare, och representanter från civilsamhället. Teman som behandlades var;
skydd och säkerhet, deltagande och förebyggande av väpnad konflikt och
könsrelaterat våld. Fyra av mötena ägde rum i Stockholm och ett i New York.
Vid två av mötena deltog representanter från freds- och kvinnoorganisationer i
konflikt- och postkonfliktländer.
Den 16 december 2014 presenterade IKFF slutrapporten för Utrikesdepartementet och den då nya regeringen. Under det fortsatta arbetet satt IKFF
i departementets referensgrupp för kvinnor, fred och säkerhet och kunde på
så sätt ge direkt input på utkast under skrivandets gång och säkerställa att olika
perspektiv och mekanismer inkluderades.
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Aktörer inom civilsamhället och
akademin i såväl Sverige som
konflikt- och postkonfliktländer
är viktiga samarbetspartners i arbetet
med kvinnor, fred och säkerhet.
Civilsamhällesaktörers kompetens,
engagemang och erfarenhet ska stödjas
och tas tillvara i genomförandet av
Sveriges handlingsplan.
SVERIGES NATIONELL A HANDLINGSPL AN FÖR GENOMFÖRANDE
AV FN:S SÄKERHETSRÅDSRESOLUTIONER OM KVINNOR,
FRED OCH SÄKERHET 2016–2020

Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, tillsammans med dåvarande
utrikesminister Margot Wallström på Stockholm Forum on Peace and Development.
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Så gjorde vi skillnad
VÅR EFFEKT
2014 tillträdde den nya regeringen och dåvarande utrikesminister Margot
Wallström deklarerade en feministisk utrikespolitik som satte kvinnor, fred och
säkerhet högt på agendan. En ny handlingsplan hade förr eller senare antagits
även utan IKFF:s arbete men nu var processen igång.
Genom relationsbyggande och dialog med Utrikesdepartementet och
riksdagsledamöter, vår expertis på området, samt vårt globala och nationella
nätverk kunde vi leverera underlag till motioner, bidra till ökad politisk debatt och
ta konkreta initiativ till en inkluderande process för en ny nationell handlingsplan.
IKFF lyckades genom vår roll i konsultationsprocessen säkerställa att olika aktörer
inkluderades i arbetet. Att IKFF fick denna roll visar på den legitimitet IKFF
besitter och att vi ses som en central aktör i Sveriges arbete med kvinnor,
fred och säkerhet. IKFF inbjöds vidare till Utrikesdepartementets referensgrupp
och fick möjligheten att följa processen från början till slut. Därmed kunde vi
säkerställa att nedrustning, konfliktförebyggande samt krav på återrapportering
och utvärderingar, inkluderades.
Genom samarbete med våra systersektioner kunde vi inhämta
rekommendationer direkt till svenska beslutsfattare, vilket bidrog till att sätta
kvinnors expertis och erfarenheter från konflikt- och postkonfliktländer i fokus.
2019 presenterade Utrikesdepartementet sin första rapport om
genomförandet av handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet för åren
2016-2017. Utifrån de frågor vi drev visar rapporten att handlingsplanen har
bidragit till att fler myndigheter känner sig delaktiga och har en ökad kapacitet
samt att det finns ett tydligare ansvar och ägandeskap. Vikten av utvärdering för att
fortsatt utveckla arbetet lyfts också i rapporten. Den visar också ett tydligare
ansvar vad gäller politiskt ledarskap och handling inom internationella organ som
FN och EU. Ett viktigt resultat är ett ökat fokus och fler insatser för att förebygga
konflikt men också att nedrustning lyfts.

Sida rapporterar om ett ökat stöd till
konfliktförebyggande insatser under perioden.4
Rapportens slutsatser erkänner tydligt vikten av civilsamhällets deltagande,
framförallt kvinnorättsorganisationer, under vilka omständigheter dessa verkar
samt behovet av finansiering. Sida har exempelvis bidragit till för att öka kvinnors
deltagande kopplat till fredsprocesser i Syrien, Jemen och Libyen.
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Dags för omtag
NÄSTA STEG
Handlingsplanen är inte ett mål i sig utan ett viktigt verktyg för politisk prioritering,
inriktning och för ansvarsutkrävande vad gäller Sveriges genomförande av agendan
för kvinnor, fred och säkerhet. IKFF fortsätter därför att följa genomförandet av
handlingsplanen, granskar de utvärderingar som görs och sitter fortsatt i
Utrikesdepartementets referensgrupp.
Sedan Sverige antog den nationella handlingsplanen har vi fortsatt att
arbeta genom påverkansarbete för att skapa synergier mellan svensk
nedrustningspolitik och arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet.
Vårt arbete har bland annat lett till att Sverige deltar i en inofficiell internationell
arbetsgrupp som om just detta. Genom dialog med och rekommendationer till
Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och ickespridning verkar vi för
större förståelse för hur agendan kan och bör implementeras på området.
Vi synliggör denna koppling i relation till förhandlingar om FN:s kärnvapenkonvention,
icke-spridningsavtalet om kärnvapen, FN:s generalförsamlings första utskott,
FN:s vapenhandelsavtal, FN:s handlingsprogram för att motverka den illegala
spridningen av små och lätta vapen, FN:s säkerhetsråd samt i diskussioner om
svensk vapenexport. Ett konkret exempel på implementering som vi fortsatt
efterfrågar är att UD ska kräva att Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP),
som ger tillstånd för vapenexport, i sin bedömning ska inkludera mottagarländernas
nationella genomförande av resolution 1325 och efterföljande resolutioner.
Den nationella handlingsplanen som antogs 2016 gäller till och med 2020.
Inför en ny handlingsplan efter 2020 arbetar vi för starkare nationell förankring
genom att även inkludera frågor som svensk vapenexport och migration. Vi kritiserar
även den fortsatta underfinansieringen av kvinnorättsorganisationers arbete för
kvinnor, fred och säkerhet.
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ATT MINSKA
VAPENSPRIDNINGEN
Ett historiskt erkännande av
vapenhandelns konsekvenser
för kvinnors säkerhet

En man med en
machete kan våldta
en kvinna. Två män
med ett gevär kan
våldta en hel by.
ANNIE MATUNDU MBAMBI,
ORDFÖRANDE IKFF DR KONGO
Begravning av svensk vapenexport under Almedalsveckan 2013.
Foto: IKFF
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Tillgången till vapen möjliggör att konflikter i samhällen
blir väpnade och därmed förödande. Över en miljard
små och lätta vapen cirkulerar över hela världen och
orsakar över 200 000 människors död varje år.
Vapen är nära sammankopplat med patriarkala
föreställningar om maskulinitet – styrka, makt och
dominans. I konflikter används sexuellt våld för att
förödmjuka, skrämma, fördriva och traumatisera
samhällen. IKFF:s systersektioner har vittnat om hur
vapen ökar omfattningen av det sexuella våldet.
Vapen försvinner inte heller efter det att en väpnad
konflikt tagit slut utan sprids och våldet följer med in
i samhället och hemmet.
IKFF och civilsamhället har länge påpekat hur
vapenhandel bidrar till ökad vapenspridning, hur
vapen hamnar i fel händer och används för att begå
övergrepp på civila vilket får fysiska och psykiska
konsekvenser för människor och påverkar samhällen
i generationer. Kopplingen mellan vapenspridning och
könsrelaterat våld har konsekvent ignorerats, ofta på
grund av bristande kunskap och ovilja till insikt.
Vapenexporten är en industri som genererar miljarder
varje år. IKFF har ända sedan organisationen grundandes
1915 arbetat mot vapenspridning och för att vapenhandeln måste regleras för att bygga fred och öka
kvinnors säkerhet.
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GLOBAL
NEDRUSTNING
Vision

Mål 2011–2014
Ett internationellt vapenhandelsavtal
som erkänner kopplingen mellan
vapenspridning och könsrelaterat våld

Att Sverige driver kopplingen mellan
vapenspridning och könsrelaterat våld
i förhandlingar

Ett internationellt
vapenhandelsavtal som tar
hänsyn till kvinnors säkerhet
VÅRA MÅL
Sedan IKFF grundades år 1915 har vi arbetat för att reglera och därmed minska
spridningen av vapen. Den 2 april 2013 antogs det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) i FN:s generalförsamling. Avtalet är det första
som kopplar samman vapenspridning och kvinnors säkerhet, och som förbjuder
vapenexport på basis av könsrelaterat våld. IKFF var en central aktör på nationell
och internationell nivå för att förverkliga detta. Sverige var länge emot att driva
ett genusperspektiv i förhandlingarna men tog bytte tillslut position. Sverige gick
snabbt med i avtalet genom att signera i juni 2013 och ratificera i juni 2014.
Avtalet trädde i kraft den 24 december 2014.
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Stater ska i enlighet med artikel 7.4 i fördraget, beakta risken för
att exporterad materiel används för, eller underlättar, allvarliga
könsrelaterade våldshandlingar eller allvarliga våldshandlingar mot
kvinnor eller mot barn.

F
K
I

F har
:

•

Ökat kunskapen om kopplingen mellan vapenspridning och
könsrelaterat våld. Flera organisationer lyfte aspekten i sitt arbete
med vapenhandelsavtalet vilket ökade pressen på Sverige.

•

Arbetat fram analyser och rekommendationer för IKFF:s arbete
nationellt och i FN som tydliggjorde varför och hur ett genusperspektiv borde inkluderas i avtalstexten. Flera stater kom att
använda direkta citat under förhandlingarna.

•

Genom möten med Utrikesdepartementet och politiker lyckats
övertyga Sverige om vikten av att inkludera ett genusperspektiv
i avtalet.

Varför ett vapenhandelsavtal?
KONTEXTEN I SVERIGE OCH GLOBALT
IKFF Sverige arbetade från 2011 aktivt för ett internationellt vapenhandelsavtal.
Hur kom det sig att vi beslutade att göra detta? Avtalet kontrollerar den
internationella vapenhandeln och är långt ifrån ett nedrustningsavtal. Det var
därför ingen självklarhet, men vi såg att avtalet kunde bli ett viktigt steg i att
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Foto: Josefin Lind

minska spridningen av vapen och därmed förebygga konflikter. Vi såg även att
IKFF hade en roll att fylla. Ett avtal skulle förhandlas fram med eller utan oss
närvarande. Spridningen av små och lätta vapen möjliggör och ökar könsrelaterat
våld. Vapen i samhället och i hemmet hotar direkt kvinnors säkerhet men skapar
också hinder för kvinnors politiska deltagande. Trots detta förstod i princip inga
stater när vi började vårt arbete vad genus hade med vapenhandel att göra, det
sågs som två helt separata frågor. Precis som att man sällan talade om resolution
1235 i nedrustningssammanhang så talades det inte heller om vapenhandel när
kvinnor, fred och säkerhet diskuterades. IKFF arbetade för att öka kunskapen och
för ett erkännande av kopplingen mellan vapenspridning och könsrelaterat våld.

[...] that all countries should, by such an
international agreement, take over the
manufacture of arms and munitions of
war and should control all international
traffic in the same. It sees in the private
profits accruing from the great armament
factories a powerful hindrance to the
abolition of war.
IKFF:S INTERNATIONELL A GRUNDMANIFEST FRÅN 1915
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Ett internationellt
vapenhandelsavtal som
erkänner kopplingen
mellan vapenspridning
och könsrelaterat våld

Ökad kunskap om
kopplingen mellan
könsrelaterat våld och
vapenspridning

Ökat politiskt tryck
på politiker och UD

Politisk påverkan

Anordnade en
konferens om vapen
och könsrelaterat
våld med politiker,
myndigheter och
civilsamhälle.

Samverka med
civilsamhället i
Sverige

Politisk påverkan
mot andra stater

Samverkade med
andra stater
gällande ett
kriterium om
könsrelaterat våld.

Regelbunden kontakt med UD och
den svenska chefsförhandlaren för
vapenhandelsavtalet.

Samverka med
civilsamhället globalt

Inkludade ett
genusperspektiv
i diskussioner
om små och lätta
vapen i Swedish
Action Network
on Small Arms
(SANSA) och
i möten med
Svenska
arbetsgruppen
om vapenhandel
(SAV).

Bidrog
till daglig
rapportering från
förhandlingarna
genom IKFF:s
internationella
program
Reaching
Critical Will.

Utvecklade
rekommendationer rörande
genus och
vapenkontroll
tillsammans med
Amnesty
International,
IANSA och IKFF:s
internationella
kontor.

Samordnade civilsamhället i
Sverige i kontakt med UD.

Koordinerade
remissvar inom
civilsamhället inför
Sveriges ratificering
av avtalet.
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Lyfte exempel och
rekommendationer från våra
systersektioner till svenska
politiker och tjänstepersoner.

Aktiviteter

Förmedlade kunskap om vikten
av ett genusperspektiv gällande
vapenspridning.

Strategi

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

Att Sverige driver
kopplingen mellan
vapenspridning och
könsrelaterat våld i
förhandlingar

KAPITEL 3

Synliggöra
vapenspridningens
konsekvenser för
kvinnor
POLITISK PÅVERKAN
På grund av bristande kunskap och insikt om
den verklighet många av våra systersektioner
lever och verkar i, var en viktig del av vår strategi
att öka kunskapen på Utrikesdepartementet
och bland politiker om varför det var viktigt att
få in skrivningar om könsrelaterat våld i vapenhandelsavtalet. 2011 arrangerade IKFF Sverige
en konferens på temat Disarm Domestic
Violence med myndigheter, politiker, tjänstepersoner, civilsamhälle och forskare. Efter
denna konferens fortsatte vi att förmedla vår
kunskap om vikten av en genusanalys på
vapenspridning genom regelbunden kontakt
med Utrikesdepartementet och Sveriges
chefsförhandlare, inför, under och efter förhandlingarna. Vi hade inför förhandlingarna
även samtal med riksdagsledamöter och
myndigheter, så som Inspektionen för Strategiska
Produkter (ISP), som ger tillstånd för vapenexport,
för att diskutera hur ett genusperspektiv
konkret kunde användas.
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Ord spelar roll
Det var viktigt att det i avtalstexten även stod könsrelaterat våld
(gender based violence) och inte
endast våld mot kvinnor. ”Gender”
är ett ord som öppnar upp för en
bredare tolkning. Könsrelaterat
våld innefattar bland annat våld
som pojkar och män utsätts för
på grund av att de är män, ofta en
strategi för att ”feminisera” och
förnedra. Det fanns dock ett stort
motstånd mot detta från stater
som Vatikanstaten och Iran som är
rädda för att ”gender” ska bidra till
erkännandet av fler könsidentiteter
och sexualiteter än man, kvinna och
heterosexualitet.

KAPITEL 3

Foto: Josefin Lind

Sverige får inte falla till föga och
kohandla bort chansen att åstadkomma
en verklig förändring. Kostnaden för ett
misslyckande kommer att räknas i
människoliv.
CITAT UR VÅR ARTIKEL PÅ DN DEBAT T ”RÄT T VAPENAV TAL KAN RÄDDA LIV”
JULI 2012, SKRIVEN TILLSAMMANS MED SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN, AMNEST Y INTERNATIONAL SVERIGE,
KRISTNA FREDSRÖRELSEN, SVERIGES KRISTNA RÅD OCH
SVENSKA KYRKAN.

Vår påverkan är global
POLITISK PÅVERKAN MOT ANDRA STATER
Förutom att få Sveriges att driva ett genusperspektiv i förhandlingarna om vapenhandelsavtalet, arbetade vi även med att påverka andra stater. IKFF Sverige
bidrog till den dagliga rapporteringen från förhandlingarna som IKFF:s internatioSIDA 40
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nella nedrustningsprogram Reaching Critical Will gjorde. Dessa rapporter läses
mer eller mindre av alla diplomater på plats som ett sätt att hålla sig uppdaterad.
Rapporten utgör en utmärkt plattform för att nå ut med budskap. Genom möten,
underlag, diskussioner och genom att finnas på plats under förhandlingarna drev
IKFF Sverige tillsammans med IKFF internationellt samt andra organisationer och
stater igenom förändringar i det ursprungliga förslaget på avtalstext, då språket
om könsrelaterat våld var oacceptabelt svagt.

60

inklusive Sverige, ställde
sig bakom att avtalstexten
skulle innehålla särskilda
bestämmelser rörande
könsrelaterat våld.

er

Resultatet av
vårt arbete vid
förhandlingarna
år 2012 var att

t
St a

Fler står upp för
kvinnors rättigheter
SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET I SVERIGE
Vi arbetade aktivt och framgångsrikt gentemot andra organisationer i Sverige för
att fler skulle förstå och lyfta kopplingen mellan vapenspridning, Könsrelaterat
våld och kvinnors deltagande. Bland annat påpekade vi behovet av att inkludera
ett genusperspektiv i diskussioner om små och lätta vapen i nätverket Swedish
Action Network on Small Arms (SANSA) och i den svenska arbetsgruppen om
vapenhandel (SAV) där bland andra Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Amnesty Sverige, Diakonia och Svenska Röda Korset ingår. IKFF hade en samordnande
roll för civilsamhället i dialogen med Utrikesdepartementet. Inför Sveriges
ratificering av vapenhandelsavtalet 2014 koordinerade IKFF remissvar från flera
svenska organisationer. Där underströk IKFF vikten av att Sverige införde regler
som kräver ett genusperspektiv när tillståndsbedömning för vapenexport görs.
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Under förhandlingsarbetet för FN:s
vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty,
hade IKFF en ledande roll vad gäller
formuleringarna kring gender based
violence. Både internationellt och i
svenska sammanhang var IKFF:s röst en
ständig påminnelse om att detta vikt
iga perspektiv hade en självklar plats i
fördraget och bidrog i slutändan till att
området inkluderades, trots motstånd.”
MAJA ÅBERG, AMNEST Y INTERNATIONAL SVERIGE.

Konferensen Disarm Domestic Violence.

Foto: Dennis Dahlqwist

Kvinnors erfarenhet av
vapenspridning i centrum
SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET GLOBALT
Under våren 2012 tog IKFF internationellt, i samarbete med Amnesty International
och IANSA (International Action Network on Small Arms), fram ett policydokument
som tydliggjorde varför och hur ett genusperspektiv skulle inkluderas i avtalstexten.
IKFF Sverige var med och skrev dokumentet. Detta användes i påverkansarbete
gentemot delegationer från hela världen inför och under förhandlingarna.
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IKFF Sverige arbetade även nära vårt internationella nedrustningsprogram
Reaching Critical Will, genom informationsutbyte om Sveriges samt EU:s position
och genom kontinuerliga analyser under förhandlingarnas gång.
I arbetet med det internationella vapenhandelsavtalet använde vi vår
styrka genom att koordinera aktiviteter, argument och förslag på avtalstext på
internationell, nationell och lokal nivå runt om i världen. I Sverige förankrade vi
våra positioner i erfarenheter och kunskapen hos våra systersektioner som verkar i
konfliktkontexter och kunde på så sätt förmedla deras budskap till svenska
politiker och tjänstepersoner vilket stärkte vårt påverkansarbete.

Regeringen bekräftar IKFF:s roll
VÅR EFFEKT
Vi lyckades till slut övertyga Sverige, men även andra länder, om vikten av att
inkludera språk om att förebygga könsrelaterat våld i avtalet.
Även om avtalet har brister, nådde vi målet. Artikel 7.4 i det internationella
vapenhandelsavtalet (ATT) säger att vid riskbedömningar ska den exporterande
statsparten beakta risken för att vapnen, ammunitionen eller vapendelarna i
fråga kan användas för att begå eller underlätta allvarliga former av könsrelaterat
våld eller våld mot kvinnor och barn. En stat får inte exportera vapen, ammunition
eller vapendelar om det finns en tydlig risk för att dessa kommer användas för
könsrelaterat våld som utgör brott mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt,
underminerar fred och säkerhet, eller utgör del av transnationell organiserad
brottslighet så som trafficking.

Flera av de organisationer som Fredsmiljonen har
gett stöd till har varit aktiva i framtagandet av
FN:s vapenhandelsfördrag, där de med små medel
fått genomslag och resultat i komplexa frågor.
Exempelvis hade Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet (IKFF) en samlande roll för det
civila samhället, som med sitt påverkansarbete
bidrog till att FN:s vapenhandelsfördrag kom att
innehålla referenser till könsrelaterat våld.
PROP. 2014/2015:1 UTGIF TSOMRÅDE 5
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Kampen mot vapenhandel
och för kvinnors
rättigheter fortsätter
NÄSTA STEG
IKFF arbetar fortsatt för att det internationella vapenhandelsavtalet ska få så stor
effekt som möjligt. Det innebär att kryphålen, som ofta finns i avtal, måste täppas
igen. Det görs bäst genom att tydliga normer byggs upp för hur avtalet ska tolkas
och implementeras på nationell nivå samt internationellt under statspartsmöten.
Det är också viktigt att vapenhandelsavtalet, dess genuskriterium och svensk
vapenexport omnämns i regeringens skrivelse (skr.2019/20:17) om feministisk
utrikespolitik som 2019 presenterades för riksdagen.
Vi fortsätter att verka för att Sverige på ett konkret sätt ska implementera ett
genusperspektiv i tillståndsbedömningen av svensk vapenexport i enlighet med
det internationella vapenhandelsavtalet. Det har gått trögt och vi har mött motstånd.
I enlighet med ATT arbetar vi även för att öka transparensen inom svensk
vapenexport för att möjliggöra granskning och ansvarsutkrävande kring hur
mänskliga rättigheter och andra kriterier, som demokrati, bedöms och prioriteras
i tillståndsprövningen för vapenexport.
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SVENSK
VAPENEXPORT
Militära samförståndsavtal
med Saudiarabien och kritik
mot Sverige i FN

Professor Cynthia Enloe och Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF,
diskuterar svensk vapenexport på MR-dagarna 2016.
Foto: IKFF
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Bilden av Sverige som en humanitär stormakt med en
feministisk utrikespolitik står i stark kontrast till den
roll Sverige har som vapenexportör till diktaturer och
andra stater som kränker mänskliga rättigheter.
2018 exporterades krigsmateriel från Sverige för
11,4 miljarder. Det är en tredubbling sedan början av
2000-talet. 2018 gick 24 procent av den svenska
krigsmaterielexporten till odemokratiska stater som
Thailand, Förenade Arabemiraten, Brunei, Qatar,
Turkiet och Saudiarabien. Räknat per person är Sverige
ett av de länder som säljer mest vapen i världen.1
Egentligen är vapenexport från Sverige förbjudet
men det så kallade ”principförbudet” i det svenska
regelverket tillåter undantag om det anses finnas
säkerhets- eller försvarspolitiska skäl och exporten
inte strider mot Sveriges utrikespolitik. Sekretessen
gör det dock mycket svårt att granska besluten.
IKFF har sedan långt tillbaka kritiserat vapenexporten, sedan 2014 med argumentet att den inte är
förenlig med en feministisk utrikespolitik. Genom att
synliggöra denna målkonflikt bidrog IKFF till att stoppa
förlängningen av Sveriges militära samförståndsavtal
med Saudiarabien 2015, som berörde vapenexport,
och såg till att Sverige fick kritik i FN när Sveriges
efterlevnad av Kvinnokonventionen granskades.
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STOPP FÖR
SVENSK
VAPENEXPORT
Vision

Mål 2014–2016
Att en feministisk utrikespolitik ska ses som oförenlig med
vapenexport till länder som kränker kvinnors rättigheter

Dags att välja kvinnors rättigheter
VÅRA MÅL
Fredsrörelsen har länge kritiserat Sveriges vapenexport till diktaturer och andra stater
som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Kampen för att uppnå verklig förändring
är lång och hård. Vapenexport är en fråga där ekonomiska och militära intressen tillåts
gå före mänskliga rättigheter. Sedan regeringen 2014 fattade beslut om en feministisk
utrikespolitik, har IKFF synliggjort hur politiken är oförenlig med vapenexport till stater
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som allvarligt och systematiskt kränker kvinnors mänskliga rättigheter.
Den 10 mars 2015 valde regeringen att inte förlänga sitt militära
samförståndsavtal med Saudiarabien efter flera veckors intensiv debatt.
När beslutet skulle fattas såg vi en möjlighet att ta ett steg mot vårt mål.
Kvinnors rättigheter kom att spela en viktig roll i debatten om ”Saudiavtalet”
som slutligen ledde till att regeringen stoppade avtalet och gick emot starka
protester från näringslivstoppar och andra inflytelserika röster.
Senare samma år lämnade IKFF in en skuggrapport till CEDAWkommittén, som granskar staters efterlevnad av FN:s Kvinnokonvention.
I samarbete med vårt kansli i Genève lyckades IKFF få kommittén att beröra
vapenexporten i sin kritik till Sverige.

F har
F
:
IK
•

Satt målkonflikten mellan vapenexport och feministisk
utrikespolitik på agendan.

•

Ökat andra organisationers kunskap om denna målkonflikt.

•

Fått igenom kritik mot svensk vapenexport när Sverige
granskades under FN:s Kvinnokonvention.

Svensk vapenexport slår
rekord och hemliga
vapenfabriker avslöjas
KONTEXTEN I SVERIGE OCH GLOBALT
År 2011 slog svensk vapenexport rekord och uppgick till 13.9 miljarder kronor.
Över 50 procent gick till odemokratiska länder.2 Året innan hade regeringen
skapat Försvarsexportmyndigheten. IKFF var tillsammans med andra organisationer
som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen kritiska till utvecklingen.
2012 uppdagades en skandal som satte vapenexporten på
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agendan. Sveriges Radio avslöjade att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
samarbetade med Saudiarabien för att bygga en vapenfabrik och dela svensk
vapenteknologi med landet3. Detta hade bland annat skett genom att skapa
bulvanföretag för att minska insynen. Avslöjandet kastade ljus på vapenexportens
dunkla affärer och än en gång ifrågasattes Sveriges militära stöd till stater som
förtrycker sin egen befolkning. Tre veckor efter den så kallade ”Saudiaffären”
avgick den dåvarande försvarsministern Sten Tolgfors.4 Samma år tillsatte riksdagen
den så kallade KEX-utredningen i syfte att skärpa reglerna för svensk vapenexport,
framförallt vad gäller odemokratiska stater.

IKFF och svensk vapenexport

Svensk vapenexport
•

2018 exporterade Sverige krigsmateriel för 11,4 miljarder,
en tredubbling sedan början av 2000-talet.

•

Sverige är ett av de länder som säljer mest krigsmateriel
per capita.

•

2018 exporterades krigsmateriel till 62 länder.

•

2018 gick 24% av den svenska krigsmaterielexporten till
icke-demokratier.
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Källa: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Arbetet med Saudiavtalet och FN:s Kvinnokonvention är exempel på
hur IKFF har valt att arbeta långsiktigt mot svensk vapenexport men
också hur vi, när möjligheter visar sig, tar dem och anpassar vårt
arbete. Genom att blottlägga hur svensk vapenexport motverkar den
feministiska utrikespolitiken har IKFF synliggjort och skapat opinion
kring en tydlig målkonflikt i svensk politik.
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Att en feministisk utrikespolitik ska ses
som oförenlig med vapenexport till länder
som kränker kvinnors rättigheter

Ökad kunskap om hur
vapenexport påverkar
kvinnors rättigheter

Ökat tryck på
politisk handling

HUR
GJORDE
VI?

Politisk
påverkan

Fick in vår kritik av
Sverige i flera svenska
nyhetsmedier.

Strategi

Kritisera svensk
vapenexport i FN

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

RI

Saudiavtalet

Samverka
med IKFF
internationellt

Tog fram en skuggrapport
inför granskningen av
Sveriges efterlevnad av
Kvinnokonventionen.

Verkade för att fler
organisationer ska
förstå och synliggöra
målkonflikten mellan
vapenexporten och en
feministisk utrikespolitik

Skrev en debattartikel med UN Women,
Operation 1325, Män för
jämställdhet, Kvinna till
Kvinna, och Forum Syd
med uppmaningen:
Välj kvinnors rättigheter
– välj bort Saudiavtalet
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Aktiviteter

Var på plats på FN i
Genève för att framföra
vår kritik av Sverige.

Samverka med
civilsamhället
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SAUDIAVTALET –
NÄR MÖJLIGHETER TILL
FÖRÄNDRING UPPSTÅR
Sverige hade under flera år ett militärt samförståndsavtal med Saudiarabien.
När avtalet 2015 skulle löpa ut rapporterade flera nyhetskällor att Socialdemokraterna
internt planerade att förlänga det. Vi såg det som ett oförsvarbart beslut av en
feministisk regering med en feministisk utrikespolitik. Våra åsikter stod i stark
kontrast till stora delar av näringslivet. På DN debatt uppmanade 31 mäktiga
näringslivstoppar regeringen att förlänga avtalet och redogjorde för vilka dramatiska
ekonomiska förluster det skulle innebära om Sverige inte gjorde det5. Frågan blev
mycket omdebatterad i media.
Sveriges militära samförståndsavtal med Saudiaraben ställde frågan om den
svenska dubbelmoralen på sin spets. Militära samförståndsavtalsavtal underlättar
för vapenexport och ger förtryckande regimer legitimitet. Därutöver finns det
starka ekonomiska intressen. Saudiarabien är ett land som allvarligt och systematiskt
kränker kvinnors rättigheter och som driver en väpnad konflikt i Jemen med en
humanitär katastrof till följd. Vi frågade oss vilken sida Sverige egentligen stod på,
diktatorernas eller kvinnornas?

Det är bra att Wallström inte tvekade kring att
definiera Saudiarabien som en diktatur, men vi
fick inga svar om varken det militära samförståndsavtalet med landet eller om att stoppa
vapenexporten till diktaturer. Socialdemokraterna
och Miljöpartiet är feministiska partier som redan
innan valet i sina politiska program tydligt tog
ställning mot vapenexport till icke-demokratiska,
människorättskränkande stater. Så vad väntar
de på?
INTERVJU MED SOFIA TUVESTAD
IKFF:S DÅVARANDE POLITISKA HANDL ÄGGARE, I FEMINISTISKT
PERSPEKTIV OM DEN UTRIKESPOLITISKA DEKL ARATIONEN,
FEBRUARI 2015
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Fler tar ställning mot
vapenexport och för
kvinnors rättigheter
SAMVERKAN MED CIVILSAMHÄLLET
IKFF hade länge påpekat hur svensk vapenexport riskerar att bidra till könsrelaterat
våld och andra kränkningar av kvinnors rättigheter och användas som ett maktmedel
gentemot civilsamhället samt ta resurser från centrala funktioner i samhället som
sjukvård och skola. Inför den utrikespolitiska deklarationen i februari 2015 skrev vi
ett blogginlägg där vi förde fram krav på att det militära samförståndsavtalet och
vapenexporten till Saudiarabien skulle upphöra. Vi fokuserade på de tre R som
2014 hade presenterats som vägledande för den feministiska utrikespolitiken;
respekt, representation och resurser.
Då det behövde gå fort var vårt nätverk till stor nytta. Vi samverkade
med andra organisationer i civilsamhället för att skapa opinion och visa att vi
var många. IKFF drev att vi tillsammans skulle belysa målkonflikten mellan svensk
vapenexport och den feministiska utrikespolitiken och stå upp för kvinnors
rättigheter. Vi var aktiva i sociala medier och inför den internationella kvinnodagen
den 8 mars samordnade vi en gemensam debattartikel med UN Women Sverige,
Operation 1325, MÄN, Kvinna till Kvinna och Forum Syd med uppmaningen: Välj
kvinnors rättigheter – välj bort Saudiavtalet! Vi samarbetade också med Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen som länge hade varit drivande i arbetet mot
svensk vapenexport och spelade en central roll för att avtalet med Saudiarabien
inte förlängdes.

En feministisk vinst
i hårt motstånd
VÅR EFFEKT
Under arbetet med att stoppa förlängningen av samförståndsavtalet med
Saudiarabien var vår strategi att visa på hur avtalet var oförenligt med den politik
och de verktyg som regeringen själva beslutat om; den feministiska utrikespolitiken.
Vårt mål var att dra ut målkonflikten i ljuset och därmed skapa politiskt tryck som
skulle omöjliggöra ett beslut om förlängning.

SIDA 52

KAPITEL 4

Genom att också öka förståelsen i svenskt civilsamhälle för denna målkonflikt
lyckades vi mobilisera motstånd bland flera aktörer, varav flera inte tidigare hade
kopplat samman dessa frågor. Detta ökade trycket på regeringen. Trots starka
påtryckningar från näringslivet, vann den feministiska rösten.

Bland de som drivit på för att avtalet ska brytas
bör Svenska Freds och IKFF, två organisationer som
hört till de mest uthålliga i frågan, nämnas.
ERIC ROSÉN, DÅVARANDE CHEFREDAKTÖR
POLITISM

Som ett erkännande uppmärksammade Politism vårt arbete och menade att IKFF
tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen varit dem som varit
mest uthålliga och drivit på för att stoppa avtalet med Saudiarabien. Beslutet
uppmärksammades även internationellt och vi ombads publicera texter på IKFF:s
internationella hemsida och hos Control Arms, en ledande koalition kring
internationella vapenfrågor. Vår roll bekräftades även när BBC intervjuade vår
dåvarande politiska handläggare Sofia Tuvestad om processen kring Saudiavtalet i
dokumentärserien Her Story: The Female Revolution, där dåvarande utrikesminister
Margot Wallström porträtterades.
Ett militärt samförståndsavtal är inte bara symboliskt. I detta fall öppnade
det för samarbetet med Saudiarabien om en vapenfabrik, planer som stoppades
efter Sveriges Radios avslöjande, och det underlättade för vapenexport till landet.
Vapenexporten till Saudiarabien fortsätter, dock i minskad omfattning. Vidare
exporterar Sverige fortsatt till andra odemokratiska stater och stater involverade i
väpnad konflikt. Än är vi inte i mål.

[…] Samtidigt ser vi en allmän debatt där många
trycker på i den här frågan, och jag kan bara
konstatera att det inte pågår någon verksamhet,
och därför är det rätt så naturligt att ifrågasätta
den delen och säga att vi avvecklar det här avtalet
men vi vill gå vidare med det civila. […].
FÖRSVARSMINISTER PE TER HULTQVIST TILL SV T
10 MARS 2015
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Vårt arbete har också lett till att OECD (The Organisation for Economic Co-operation
and Development) i sin utvärdering 2019 lyfte hur den svenska vapenexporten
påverkar bedömningen av Sverige negativt.

Sweden scores poorly on security due to its {…}
high share of arms export to countries with poor
human rights records and undemocratic regimes.6
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SVERIGE FÅR KRITIK I FN
FÖR VAPENEXPORT
FN har flera processer för att granska hur länder lever
upp till sina internationella åtaganden. Experterna i
den så kallade CEDAW-kommittén granskar hur stater
lever upp till Konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering mot kvinnor (Kvinnokonventionen,
på engelska CEDAW) som trädde i kraft 1981. Staterna
granskas återkommande och får då rekommendationer
från kommittén om förändringar de ser bör genomföras.

Styrkan i en internationell
organisation
SAMVERKAN MED IKFF INTERNATIONELLT
Då IKFF är en internationell organisation med huvudsäte i Genève, där många
FN-processer äger rum, har vi ett nära samarbete med vårt sekretariat på plats.
Inför att Sverige skulle granskas av CEDAW-kommittén år 2016 samarbetade vi
med vårt internationella sekretariat för att utforma en skuggrapport samt en
strategi för att vår kritik skulle tas upp av kommittén.
När länderna granskas finns det ett litet utrymme för civilsamhället att få
föra fram sin kritik. Ofta handlar det om att civilsamhället från det specifika landet får
dela på 10 minuter för att läsa sina uttalanden. Mycket av förberedelsen på plats
i Genève handlar därför om vilka frågor som ska stå i fokus men också vad som
måste prioriteras bort.
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Öka pressen utifrån
POLITISK PÅVERKAN
I slutet av 2015 lämnade IKFF in sin skuggrapport om Sverige till CEDAW-kommittén.
I rapporten lyfte vi bland annat hur den svenska vapenexporten bryter mot
Kvinnokonventionen. När Sverige skulle granskas sammanföll släppet av vår
skuggrapport med nyheten att vapenföretaget Saab hade tecknat ett kontrakt
med Förenade Arabemiraten (FAE) för att leverera ett radarsystem som Sverige
tidigare exporterat till Saudiarabien. FAE och Saudiarabien är båda diktaturer
som hade (och fortsatt har) centrala roller i kriget i Jemen. Frågan blev om det
svenska radarsystemet kunde användas i attacker mot civila mål i Jemen. Vår
skuggrapport om vapenexport och kvinnors rättigheter skapade stort intresse i
svensk media och IKFF blev intervjuade och omnämnda i medier som Kvart i fem
Ekot, Svenska Dagbladet, Omvärlden och ETC. Rapportering om FN-processer är
ovanligt i svensk press.

FN lyfter IKFF:s kritik till Sverige
VÅR EFFEKT
Efter en granskning sammanställer CEDAW-kommittén rekommendationer till
respektive land. När rekommendationerna till Sverige lades fram våren 2016
visade det sig att kommittén tagit upp flera av våra punkter, bland annat om
vapenexporten. CEDAW-kommittén rekommenderade att Sveriges nya lagstiftning
för krigsmaterielexport, som då höll på att utformas, skulle innehålla ett starkt
genusperspektiv. Det var första gången CEDAW-kommittén lade fram
rekommendationer till ett land om krigsmaterielexport - ett banbrytande framsteg.
Det var också första gången som de lyfte frågan om vilket ansvar stater har för
verksamheter som utförs av statliga eller privata företag utanför landets gränser.
Sverige måste nu i sin egen rapport inför nästa granskning år 2020 förhålla sig till
och svara på kritiken som kommittén lade fram om bland annat vapenexporten
i 2016 års granskning.
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Det handlar om att vi anser att den
svenska vapenexporten utgör ett brott
mot de åtaganden som Sverige har
inom Kvinnokonventionen. Vapnen som
vi exporterar riskerar att bidra till
genusrelaterat våld och andra kränkningar av kvinnors rättigheter, säger Malin
Nilsson, generalsekreterare på IKFF.
MALIN NILSSON, GENERALSEKRETERARE
INTERVJUAS I EKOT OM VÅR KRITIK MOT
SVERIGE, 18 FEBRUARI 2016

Manifestation 2018 för att politiker ska hålla vad de lovat - stoppa svensk vapenexport till diktaturer.
Foto: Samuel Gustavsson
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Den feministiska regeringen
fortsätter vapenexporten
NÄSTA STEG
Att stoppa det så kallade Saudiavtalet och få upp frågan på agendan inom FN var
viktiga steg som inte minst bidrog till att synliggöra målkonflikter i svensk politik.
Vi har fortsatt att använda oss av denna strategi i vårt arbete gentemot beslutsfattare och för att bilda opinion mot vapenexporten. IKFF har även spelat en viktig roll i att informera svenskt civilsamhälle om denna målkonflikt, bland annat genom
våra bidrag i nätverket CONCORD Sverige som vi och 70 andra organisationer
verkar inom. Inom nätverket har vi fått in kritiken i flera rapporter, som Barometern
och Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? Frågan har även prioriterats i den
externa kommunikationen från CONCORD när rapporterna släppts.
2018 trädde en ny svensk vapenexportlag i kraft. Vi arbetade hårt genom
dialog, debatt och remissvar för att den skulle leva upp till de löften vi fått om att
stoppa exporten till odemokratiska stater. Men trots att lagen kräver bedömning
av staters demokratiska status innebär den inget totalstopp. Olika politiska
intressen tillåts fortfarande stå över mänskliga rättigheter. Då lagen är ny fortsätter vi
att granska hur den genomförs och ställa makthavare till svars.
I augusti 2019 rapporterade TV4 att svensk krigsmateriel kan kopplas
både till strider i Jemen och till den blockad som hindrar mat och förnödenheter
från att nå civilbefolkningen i landet. 85 000 barn har dött direkt eller indirekt av
konflikten i Jemen. Det finns alltså en hel del arbete kvar att göra för att
säkerställa att Sverige slutar bidra till krig och humanitära katastrofer. Inför nästa
granskning av Sveriges efterlevnad av Kvinnokonventionen, år 2020, kommer vi
att lämna in ytterligare en skuggrapport där vapenexporten bli en central fråga.
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ATT BLI
EN GLOBAL
FEMINISTISK
FREDSRÖRELSE
Allt börjar med
gräsrötterna

Amalkher Djibrine, ordförande IKFF Tchad på MR-dagarna i Stockholm 2018.
Foto: Evelina Rönnbäck
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I dagens värld har utmaningar vi möter inte nationella
gränser. Gränsöverskridande konflikter, vapenspridning
och klimatförändringar är några exempel. Kvinnor världen
över exkluderas från politiska processer och beslut
som påverkar deras framtid, och fråntas sitt aktörskap.
Vi måste därför hitta regionala och globala lösningar
för att nå politisk förändring, vi måste samarbeta.
Ett första steg för hållbar politisk förändring är
en stabil grund att bygga på. En stark organisatorisk
kapacitet är avgörande för att långsiktigt kunna
förändra vår omvärld. Vi bygger en rörelse idag som
även ska driva arbetet för feministisk fred imorgon.
IKFF Sverige har därför valt att samarbeta med
systersektioner i den afrikanska regionen, för att
genom erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och
regional organisering stärka IKFF som global rörelse

While many today declare that WILPF Cameroon is an inspiration
for WILPF’s work and for peacebuilding in general, I want to
say that the section has been privileged to have WILPF Sweden
as a partner during the past 6 years. WILPF Cameroon’s creation
and growth has been nurtured by WILPF Sweden, who has
mobilized significant financial resources and expertise to
strengthen a movement of women and young women in Cameroon
and in Africa in general, who are able to understand their roles,
define their priorities and look for innovative peacebuilding
initiatives. Having WILPF Sweden by our sides has meant
significant growth not only for WILPF Cameroon but also for
the other African sections in terms of internal capacity,
project and organization management, lobby and advocacy
and movement building.
SYLVIE NDONGMO
ORDFÖRANDE IKFF (WILPF) K AMERUN
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FEMINISTISK
FRED
Vision

ÖVERGRIPANDE
MÅL

EN GLOBAL
FEMINISTISK
FREDSRÖRELSE

Mål 2011–2019

IKFF har blivit en starkare
global organisation

Kvinnors organisering i
konflikt- och postkonfliktländer har stärkts

Samarbetet i den
afrikanska regionen har
växt och fördjupats

IKFF Sveriges samarbete
med våra systersektioner
har utvecklats

Sverige har stärkt sitt
arbete för att förebygga
väpnade konflikter
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En expansion utan motstycke
VÅRA MÅL
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Yaoundé, Kamerun, maj 2019. Representanter från 14 afrikanska IKFF-grupper
och sektioner är på plats i en konferenssal. Så även vi från IKFF Sverige.
Två grupper är inte representerade. En resa tvingades ställas in i sista stund och
en fick inte utresevisum från sitt land. Det stora orosmomentet inför varje möte,
kommer alla att få visum? Rösterna blandas, skratt. Det är stor glädje varje gång
vi lyckas befinna oss i samma fysiska rum. Dagordningen är lång för de få dagar vi
har tillsammans, många erfarenheter ska delas. Hur hamnade vi här?
2011 inledde IKFF Sverige ett första trevande samarbete med de enda två
IKFF-sektionerna som då fanns i regionen, Nigeria och Demokratiska republiken
Kongo. Några år senare anslöt Kamerun och Ghana. Idag 2019, finns nationella
sektioner och grupper i 18 länder i regionen och ett regionalt nätverk av kvinnliga
fredsaktivister bemöter tillsammans utmaningar och hittar lösningar på problem
som inte känner några gränser.

•

Kapacitetsbyggt nya sektioner och grupper i den afrikanska
regionen. Antalet har gått från 2 länder 2011 till 18 länder 2019.

•

Stöttat utvecklingen av ett starkt regionalt samarbete inom den
afrikanska regionen.

•

Stärkt vår egen kapacitet för politisk påverkan genom ett nära
samarbete med systersektioner.

•

Stöttat metodutveckling och politiskt påverkansarbete genom
projektstöd till sektioner.
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Att Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet redan
då försiktigt påpekade att minderåriga flickor våldtas och
hålls som slavar för att föda barn som säljs till illegala
utländska adoptioner och att terrorgruppen Boko Haram
härjade ganska ostört i Nigeria var inget som uppmärksammades. Nej, för så maxas svenska arbetstillfällen:
Lite bistånd för att det ska kännas bra. Och så lite
business som gör att det känns ännu bättre.
JENNY NORDBERG
KRÖNIKÖR SVENSKA DAGBL ADET
MAJ 2014
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7 800 000
SEK till kvinnors fredsarbete i den afrikanska

regionen, för lokala, nationella och regionala aktiviteter.

GIVARE:

Folke Bernadotteakademien

Postkodstiftelsen

Forum Syd

Sektion: En IKFF-sektion måste

Grupp: En IKFF-grupp är första steget

godkännas av den internationella

in i vår globala rörelse och godkänns

kongressen som hålls vart tredje år.

av den internationella styrelsen.

Sektioner: DR Kongo, Kamerun, Tchad,

Grupper: Burkina Faso, Burundi,

Ghana, Kenya, Uganda, Nigeria, Zimbabwe

Centralafrikanska republiken,
Elfenbenskusten, Niger, Senegal,
Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Sydafrika, Togo
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Hur slutar vi att släcka bränder?
KONTEXTEN GLOBALT OCH I SVERIGE
2011 antogs de första två nationella sektionerna i den afrikanska regionen på
IKFF:s internationella kongress, Nigeria och Demokratiska republiken Kongo (DRK).
Då vi hade påbörjat ett relationsbyggande genom möten i internationella sammanhang efterfrågade sektionerna samarbete med Sverige. Kapaciteten inom IKFF
på internationell nivå var då svag vad gällde att stötta nationella sektioner i etablering
och utveckling. IKFF Sverige fick en chans att göra en insats på basis av vår långa
organisationserfarenhet och möjlighet att söka bidrag, en möjlighet våra systersektioner inte hade i sina länder.
Den största utmaningen i början var att få bidragsgivare i Sverige att förstå
varför vi ville arbeta med Nigeria. Samarbete med DRK ansågs mer givet. Konflikterna
har härjat i decennier och fattigdomen är utbredd. Nigeria fanns dock inte med
på den svenska listan över länder i konflikt. Vi kämpade redan 2011 med att
synliggöra den oroande utvecklingen i landet och det allt mer akuta behovet som
vår systersektion såg av att förebygga konflikter innan det var för sent. Det gick
trögt men vi fick till slut, på nåder, påbörja vårt arbete. Nigeria är en stor
handelspartner till Sverige. Vi kritiserade den dåvarande svenska regeringens
ensidiga hyllning av den ekonomiska tillväxten i landet.
2014 hamnade Nigeria i hela världens blickfång då över 250 flickor från
Chibok kidnappades och fördes bort av den militanta gruppen Boko Haram,
många saknas fortfarande. Våldet hade då fått eskalera och gruppen fått växa
sig starkare i flera år utan att den nigerianska regeringen eller omvärlden reagerade.
Många uppfattade det som att Nigeria över en natt blev ett land i konflikt. Men
vår systersektion visste hela tiden vad som var på väg att ske.
Några år senare gjorde vi samma resa med IKFF Kamerun. Då Kamerun
sågs som fredslandet i regionen fanns lite förståelse för vår vilja att arbeta där.
Vår systersektion såg dock de tidiga varningssignalerna och ville agera förebyggande.
Några år senare gick Boko Haram över gränsen in i Kamerun samtidigt som
konflikten mellan de engelsktalande och fransktalande regionerna eskalerade,
en konflikt som länge legat latent men som inte adresserats.
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VAD MÅSTE
HÄNDA?

HUR
GJORDE
VI?

Kvinnors
organisering i
konflikt- och
postkonfliktländer har
stärkts

IKFF
Sveriges
samarbete
med våra
systersektioner
har utvecklat

I

Samarbetet
i den afrikanska
regionen
har växt och
fördjupats

Sverige har
stärkt sitt
arbete för
att förebygga
väpnade
konflikter

Starka och
stabila
demokratiska
strukturer

Fördjupat och
formaliserat
samarbete över
gränserna

Ökad kunskap
i Sverige om
kvinnors
konfliktförebyggande arbete

Organisatorisk
kapacitet

Regional
kapacitet och
samverkan

Politisk
påverkan
i Sverige

Stöttat systersektioner
genom finansiering
samt i arbetet med att
ansöka och hantera egen
finansiering.

Stöttat nya initiativ
i processen att leva
upp till kraven för att
antas som grupp och
sektion.

Faciliterat
kommunikationen och
samordningen i det
regionala samarbetet.

Introducerat nya
grupper till det afrikanska
regionala samarbetet.

Delat information från
våra systersektioner om
utvecklingen i specifika
länder med UD och
myndigheter som FBA
och Sida.

Bjudit in
representanter från våra
systersektioner för att
delta som experter på
konferenser och möten
i Sverige.

Spridit
rekommendationer
och konfliktförebyggande metoder från
våra systersektioner
till politiker och
tjänstepersoner i
Sverige.

Konsekvent drivit en
ökad prioritering av
konfliktförebyggande
arbete i svenska
politiska processer.
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Aktiviteter

Bidragit till arbetet att
ta fram organisatoriska
dokument som stadgar,
kommunikationspolicy,
säkerhetsprotokoll etc.

Samordnat och
finansierat årliga
regionala konferenser
för erfarenhetsutbyte.

Strategi

VAD MÅSTE
VI GÖRA?

IKFF har
blivit en
starkare global
organisation

Ä N D R I N G ST EO R
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Women’s
Situation Room
(WSR)

Öka den
organisatoriska
kapaciteten

är en metod för att förebygga våld och
väpnad konflikt i relation till politiska
val. WSR är dels en långsiktig process
för att öka kvinnors deltagande som
väljare, politiska kandidater eller aktörer, informatörer eller observatörer,
dels ett fysiskt rum, ett callcenter, dit
våld och oroligheter kan rapporteras
under valprocessen. WSR-modellen
har blivit erkänd som ”best practice”
inom konfliktförebyggande arbete av
FN och andra internationella aktörer.

IKFF SVERIGES ROLL

IKFF Sverige har genom projektsamarbeten
bidragit till att öka våra systersektioners
organisatoriska kapacitet i den afrikanska
regionen, främst Nigeria, DR Kongo och
Kamerun, så att de kan göra sitt jobb –
skapa förändring. Finansieringen har sökts från
bidragsgivare i Sverige (Folke Bernadotteakademin, Postkodstiftelsen och Forum Syd).
IKFF Sveriges roll har även varit och är att
introducera nybildade grupper till den globala
organisationen och se till att de inkluderas i det
afrikanska regionala samarbetet. Vi har kunnat
ge stöd i att uppnå de krav som kan finnas för
att registrera sig som organisation i respektive land och för att bli godkänd som
nationell grupp eller sektion i IKFF internationellt för att därefter kunna verka
och växa. Det handlar om stöd i utvecklandet av demokratiska strukturer,
organisatoriska rutiner, kommunikation, dialog med givare, utformning och
genomförandet av projekt liksom i att hantera hinder på vägen. Arbetet har
utformats utifrån den specifika sektionens behov och målsättningar.
Vårt arbete och erfarenhet ledde 2017 till att IKFF Sverige formellt fick
uppdraget av IKFF internationellt att stötta nya nationella grupper och sektioner i
den afrikanska regionen samt det regionala samarbetet. IKFF Sverige är idag ofta
den första kontakten en nystartad grupp i regionen har med vår globala rörelse.
Samarbetet har även möjliggjort för systersektioner att besöka Sverige
där vi tillsammans har haft möten med finansiärer, myndigheter som Folke
Bernadotteakademien och Sida, tjänstepersoner på Utrikesdepartementet och
andra organisationer i civilsamhället, men även med ministrar som Margot
Wallström och Isabella Lövin.
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Politiska effekter
Nationella
handlingsplaner för
kvinnor, fred och
säkerhet i Nigeria,
Kamerun och DRK

Ratificering det
internationella
vapenhandelsavtalet
(ATT) i Kamerun

Women’s
Situation Room i
Nigeria och
Kamerun

NIGERIA
IKFF Nigerias verksamhet har vuxit enormt sedan 2011 både vad gäller deras arbete
och spridningen i landet. Deras nätverk spänner idag över landets alla 36 stater.
Det har lett till en ökad kapacitet som innebär att de har kunnat söka och få
medel från andra finansiärer, som exempelvis UN Women, samt Sida och Norad
(genom WILPF International). 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 9 000 kvinnor
organiserade i kampen för fred, frihet och feminism. 2015 mottog IKFF Nigerias
ordförande Joy Onyesoh ett medborgarpris för sitt och sektionens konfliktförebyggande arbete inför presidentvalet samma år, ett val som blev långt mer
fredligt än vad som befarades.

KAMERUN
IKFF Kamerun har gjort en omfattande resa sedan 2014, då de deltog på sitt
första regionala möte. I november 2017 antog Kamerun sin nationella handlingsplan
för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, en process där sektionen har
spelat en nyckelroll genom sitt påverkansarbete och sin expertis. IKFF Kameruns
nationella studie av hur kvinnor drabbats av väpnad konflikt ligger till grund för
utformningen av handlingsplanen. Vid lanseringsceremonin i Yaoundé uppmärksammades deras viktiga bidrag i närvaro av ministrar, representanter från
ambassader och internationella organisationer. IKFF Kamerun koordinerade i
samband med presidentvalet 2018 ett omfattande och framgångsrikt arbete
för att öka kvinnors politiska deltagande och för att förebygga våld och väpnad
konflikt genom Women’s Situation Room (WSR). Detta inom ett projekt vi bedrev
tillsammans, med stöd av Postkodstiftelsen. WSR-processen har stärkt IKFF
Kameruns nätverk, synlighet och legitimitet, lett till fler engagerade medlemmar
och samarbetspartners, liksom till ökad kapacitet kring projekthantering,
kommunikation och mobilisering.
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DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
IKFF DR Kongo är idag en av de ledande organisationerna i implementeringsprocessen för resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet i landet. De arbetar
även med att studera effekterna av vapenspridning och har de senaste åren
arbetat hårt för att synliggöra kvinnors situation inom den illegala gruvindustrin
i landet. Trots att sektionen är väletablerad och besitter stor expertis, så utgör
landets oroliga politiska kontext en utmaning för att sektionens arbete ska kunna
växa. Stora säkerhetsrisker i kombination med bristande resurser och utmaningar
kring internet och elektricitet utgör hinder i arbetet.

Kapacitetsbyggande
förutsättningar:
•
•

Ekonomi/finansiell hantering
Projektadministration:
ansöknings- och
rapporteringsförfaranden
(inklusive metoder för att
ta fram och formulera mål,
indikatorer och resultat)

•

•
•

Demokratiska strukturer
och andra krav för att bli en
sektion
Säkerhetsprotokoll
Kommunikation nationellt
och regionalt

WILPF DRC is grateful for the support received
from WILPF Sweden. The cooperation has been
an excellent opportunity to meet and create links
with participants from various institutions, civil
society, UN agencies and political actors. We have
been able to increase the visibility of WILPF DRC,
support women in political participation, and do
advocacy work on women, peace and security and
disarmament."
ANNIE MATUNDU MBAMBI
ORDFÖRANDE IKFF (WILPF) DR KONGO
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Stärka det regionala samarbetet
För att möta regionala utmaningar måste samarbete ske över gränserna.
En förutsättning för förändring är därför även organisatorisk kapacitet på regional
nivå. Arbetet i den afrikanska regionen har från start vilat på samarbete. Det är
också så många nya grupper har startats, genom att en representant från en
etablerad sektion har träffat aktivister på ett möte i ett annat land, som sedan
önskat gå med i vår globala rörelse för feministisk fred.
Varje år sedan 2014 har ett regionalt möte anordnats, där sektionerna
och grupperna har delat sina erfarenheter och sin expertis med varandra, vilket
bidragit till den snabba tillväxten. Teman som lyfts på mötena varierar och sätts
utifrån de behov som sektionerna själva definierar som relevanta för det givna
tillfället, allt från att ta fram konkreta rekommendationer om kvinnor, fred och
säkerhet till workshops om den personliga och organisatoriska säkerheten i sitt
arbete som aktivist. De regionala mötena har även bidragit till ökad synlighet och
legitimitet på nationell och lokal nivå då det lett till uppmärksamhet i media och
möten med ministrar och andra relevanta aktörer.
Genom de regionala mötena har metoder kunnat spridas och vi ser inte
minst hur det konfliktförebyggande arbetet genom Women’s Situation Room
kommer att användas i fler länder inför och under kommande val. Sammankomsterna är också värdefulla då de ger deltagarna möjligheten att mötas i trygga rum
och diskutera utmaningarna med att vara kvinna och aktivist i många gånger svåra
kontexter. Det har också påbörjats ett samarbete mellan de länder som gränsar
till Tchadsjöregionen för att specifikt belysa hur kvinnor drabbas av krisen och
de konflikter den ger upphov till – ett initiativ som startades under det regionala
mötet i Yaoundé, Kamerun, 2019.

REGIONALA MÖTEN:

2019:

2018:

2017:

Yaoundé,
Kamerun

Accra,
Ghana

Kinshasa,
DRK, och
Stockholm,
Sverige
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2016:

2015:

2014:

Costa do
Sauipe,
Brasilien

Yaoundé,
Kamerun

Kapstaden,
Sydafrika
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IKFF SVERIGES ROLL
IKFF Sverige har bidragit till att anordna de regionala mötena genom finansiering,
planering och samordning. Det handlar exempelvis om innehåll, form, att identifiera
behov, boka externa föreläsare, boka resor och stötta i de omfattande visumansökningarna som varje gång måste genomföras. Vi är också delaktiga i den
uppföljande fasen med redovisning och rapportering samt utformandet av
konferensrapporter.
En strategi vi använt oss av för att öka den regionala spridningen och
stärka samarbetet är att vi har bjudit in nystartade grupper, eller personer som
visat intresse för att starta en grupp, till de regionala mötena för att snabbt
förankra dem i IKFF och ge dem verktyg för sitt fortsatta arbete. På så sätt kan
de hitta inspiration och kraft i att tillhöra en större rörelse. Detta har gett goda
resultat. Ett exempel är Kamerun som vi bjöd in till det allra första regionala
mötet i Sydafrika 2014. Efter mötet satte Sylvie Ndongmo, ordförande för IKFF
Kamerun, igång arbetet för en nationell handlingsplan för kvinnor, fred och
säkerhet, med hjälp av de erfarenheter och den kunskap de mer etablerade
sektionerna delat med sig av. Idag är IKFF Kamerun en ledande organisation för
fred och kvinnors rättigheter i landet.

Politisk påverkan i Sverige
för systemskifte
Våra samarbeten med systersektionerna bidrar till att stärka IKFF Sveriges arbete.
Det inspirerar medlemmar, ökar vår kunskap om situationen i en rad olika
konfliktkontexter och ger ett stort mervärde för de analyser som ligger till grund
för vårt politiska påverkansarbete. I arbetet med den svenska utrikespolitiken
måste de som påverkas av den förda politiken stå i fokus. Vi för därför fram
rekommendationer och information från våra systersektioner till svenska politiker
och tjänstepersoner för att de ska kunna fatta beslut som bidrar till att förebygga
väpnad konflikt och som stärker kvinnors deltagande. Samarbetet ökar IKFF
Sveriges legitimitet som aktör både i politiska sammanhang och i civilsamhället
i Sverige.
IKFF Sverige har sett till att systersektionerna blivit inbjudna som experter till
konferenser som Stockholm Forum on Peace and Development, som anordnas
av SIPRI och UD, och Stockholm Civil Society Days, som anordnas av Sida och
CONCORD Sverige. Därmed har representanter från flera systersektioner fått
möjligheten att direkt diskutera olika frågor med och ge rekommendationer till
beslutsfattare och tjänstepersoner som ansvarar för Sveriges utrikespolitik.
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SYSTEMFEL – AGERA ISTÄLLET FÖR ATT REAGERA
Trots att kvinnor i civilsamhället rapporterar att deras samhällen är på väg in i
konflikt står världen ofta handfallen. IKFF Sverige arbetar med att försöka
uppmärksamma tidiga varningssignaler på väpnade konflikter och med att synliggöra
strukturer som står i vägen för att agera på en konflikt som ännu inte brutit ut,
genom att i politiska sammanhang lyfta konfliktförebyggande arbete som centralt
i arbetet för kvinnor, fred och säkerhet, utvecklingssamarbete och metodutveckling.
Vi vill se ett system för hållbart och långsiktigt konfliktförebyggande arbete istället
för ett som släcker bränder genom kortsiktiga projektmedel.

EFFEKTER FÖR IKFF SVERIGE
•
•
•
•

Ökat genomslag för kvinnors konfliktförebyggande arbete i svenska
strategier och handlingsplaner
Ökad legitimitet för IKFF Sverige
Ökad kapacitet inom IKFF Sverige att hantera internationella projektmedel
IKFF Sverige fick 2017 i uppdrag av IKFF internationellt att stödja nya grupper
och sektioner i den afrikanska regionen samt utvecklingen av det regionala
samarbetet

Tillsammans förändrar
vi världen
VÅR EFFEKT
Sverige har bidragit till att kvinnor i 18 afrikanska länder organiserar sig genom
IKFF för feministisk fred. Genom ökad organisatorisk kapacitet bland nationella
sektioner och grupper har ett omfattande arbete för fred och kvinnors deltagande
kunnat bedrivas, exempelvis nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och
säkerhet, arbetet för ratificering och implementering av det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) och Women’s Situation Room. Vidare har ett starkt regionalt
samarbete skapats mellan IKFF sektioner inom den afrikanska regionen samt ett
nära samarbete mellan IKFF Sverige och IKFF i Afrika.
IKFF Sverige har även bidragit till regional spridning av metoder och verktyg
för politiskt påverkansarbete, genom en samordnande roll och genom att
möjliggöra den mötesplats för erfarenhetsutbyte som de regionala mötena är.
IKFF är idag en stark global och feministisk rörelse, som växer. Idag finns
vi i 50 länder och den största ökningen har skett i den afrikanska regionen. Detta
har lett till breddad representation. Den senaste internationella kongressen hölls för
första gången i ett afrikanskt land 2018, i Ghana, och IKFF har för första gången
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en internationell ordförande från Afrika, Joy Onyesoh från Nigeria. Den här
expansionen har stärkt den globala organisationen då fler perspektiv kommer
fram, vilket ger IKFF tyngd och större legitimitet.

Vägen framåt
NÄSTA STEG

Philomena Zamani (IKFF Nigeria),
Sylvie Ndongmo (IKFF Kamerun)
och Joy Onyesoh (internationell
ordförande). Foto: Linda Forsberg

IKFF i den afrikanska regionen har vuxit otroligt snabbt och fortsätter att växa.
Vi ser att fler nationella grupper kommer att starta och att flera grupper kommer att
vara redo för att bli antagna som sektioner på den internationella kongressen 2021.
IKFF Sverige har fått nytt förtroende, fram till 2021, att koordinera
regionala konferenser, stötta kommunikation inom regionen och fungera som
stöd för nya grupper och sektioner. Målet för den kommande perioden är att
planera för en utfasning där den koordinerande rollen för samarbete och
kommunikation successivt flyttas över till afrikanska regionen. Det regionala
samarbetet i Afrika är en förebild för andra regioner inom vår organisation och
vi ser nu ett intresse från flera länder i den amerikanska regionen att fördjupa
sitt samarbete. IKFF Sverige ser en möjlighet att bidra med vår erfarenhet till detta
arbete. Vi ser också att vi kan ta en faciliterande roll mellan regionerna för att se till
att lärdomar och goda exempel tillvaratas, liksom erfarenheten av de utmaningar
framväxten av rörelsen i den afrikanska regionen ställts inför. Vi ser även
möjligheten till fortsatt kontakt, relationsbygge och erfarenhetsutbyte mellan
IKFF Sverige och sektioner inom den afrikanska regionen, för att stärka IKFF som
global rörelse, fortsätta lära av våra systersektioner och stå väl grundade i våra
politiska analyser, genom fortsatta projektsamarbeten.
Vi kommer fortsätta arbetet med att synliggöra vikten av finansiering
till kvinnorättsorganisationer som arbetar för fred.
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1

2

3
4

Siffror från https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-andsecurity/facts-and-figures
Bekräftades i Global study (global utvärderingsprocess ledd av UN
Women 15 år efter resolutionen antogs)
OECD https://www.oecd.org/dac/sweden.htm
https://www.regeringen.se/4adab0/contentassets/50a25b			
935beb41b8b17277c908541c9e/forsta-rapporten-fran-sverigesnationella-handlingsplan-for-genomforande-av-fnssakerhetsradsresolutioner-om-kvinnor-fred-och-sakerhet-20162020

KAPITEL 4
1

2

3

4

5

6

https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/snabbafakta-om-vapenexport/
https://www.svenskafreds.se/vad-vi-gor/vapenexport/snabbafakta-om-vapenexport/
Sveriges Radio ekot, Hemlig Vapenfabrik planeras i Saudiarabien,
6 mars, 2012, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=3437&artikel=4998896
Sveriges Radio, Sten Tolfors avgår, 29 mars 2012,
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/20120329101542_sten_
tolgfors_avgarb
https://www.dn.se/ekonomi/31-naringslivstoppar-bryt-inteavtaletmed-saudiarabien/ww
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Sweden 2019.
Sid 28-29.

SIDA 73

100 år efter att IKFF Sverige grundades vill vi synliggöra den kraft och inflytande
som vår rörelse har. Vi är en internationell organisation med möjlighet att påverka på
alla nivåer, men som den svenska sektionen har vi ett särskilt uppdrag att påverka
den politik Sverige för här hemma och i världen.
I denna rapport lyfter vi några av de processer som stått i fokus det
senaste decenniet. Vi har förbjudit kärnvapen, stärkt Sveriges arbete för kvinnor,
fred och säkerhet, sett till att hänsyn tas till kvinnors säkerhet i internationell
vapenhandel och synliggjort målkonflikten mellan en feministisk utrikespolitik
och svensk vapenexport. Vidare vill vi visa den snabba utveckling som IKFF har
haft i den afrikanska regionen, ett arbete som vi har fått äran att vara en del av.
Vi önskar dig en inspirerande läsning på vägen mot en fredligare värld.

STÖD VÅRT ARBETE!
Swish: 1234760674
Bankgiro: 5491-7166
Märk betalningen
med ”gåva”.

