
	
 

Antagen 2 februari 2019 

IKFF:s systersektionspolicy 

1. SYFTE 
A. Systersektionspolicyns syfte  

Systersektionspolicyn anger riktning och metod för IKFF Sveriges arbete med 
systersektioner inom IKFF. Den tas fram av förbundsstyrelsen i samråd med 
personal från kansliet och antas av förbundsstyrelsen. Policyn inspireras av 
IKFF:s internationella program 2018-2021 och ska läsas tillsammans med, och 
som ett komplement till, IKFF Sveriges strategiska planer för perioderna 2017-
2019 och 2019-2021. 

Systersektionspolicyn är vägledande för att balansera de dubbla roller som IKFF 
Sverige har, som enskild IKFF-sektion och som samarbetspart i 
sektionsöverskridande samarbeten. 

 

B. Systersektionssamarbetets syfte 

  Syftet med IKFF Sveriges samarbete med systersektioner är att verka för IKFF:s 
mål om jämställd fred, total och universell nedrustning och social och ekonomisk 
rättvisa. Systersektionssamarbeten bidrar till målet genom att stärka feministisk 
organisering för fred och öka kapaciteten hos IKFF:s sektioner och grupper att 
arbeta för IKFF:s gemensamma mål. Samarbetet syftar till att lyfta fram kvinnors 
röster i respektive land och region liksom i det internationella påverkansarbetet.  
Det ska i sin tur öka IKFF-sektioners möjlighet att verka på lokal, nationell, 
regional och internationell nivå. Systersektionssamarbetet bidrar till en viktig 
profilering av IKFF Sverige som en global aktör för fred och jämställdhet 
gentemot policyaktörer och bidragsgivare i Sverige och utomlands. Det stärker 
även IKFF:s arbete att verka för att svenska biståndsmedel och andra resurser 
går till kvinnorättsaktivisters konfliktförebyggande arbete.  

2. IMPLEMENTERING 
Implementeringen av systersektionspolicyn sker rent praktiskt inom de projekt 
som finansierar samarbetet och inom IKFF:s dagliga arbete med policypåverkan, 
organisationsbyggande och kommunikation. Detta avsnitt anger inriktning och 
utgör en vägledning för prioriteringar och fokus inom arbetet. 

 
i. IKFF Sveriges roll 
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Genom IKFF:s organisationsstruktur, där varje sektion är likvärdig medlem, sker 
samarbeten alltid mellan kollegor och inte med så kallade ”partners”. Täta 
samarbeten mellan sektioner och grupper bidrar till att motverka destruktiva 
maktstrukturer. Den sektion eller grupp som står i fokus för respektive 
systersektionssamarbete och projekt som samarbetet drivs genom är också den 
vars efterfrågan, behov och önskemål får styra utformning och implementering. 

IKFF arbetar utifrån en feministisk maktanalys och med ständig medvetenhet om 
problematik som kan förekomma vad gäller samarbeten mellan bidragsgivare och 
mottagare. Vi ska därmed lägga stor vikt vid att kontinuerligt och kritiskt utvärdera 
våra systersektionssamarbeten och den rollfördelning dessa innefattar. 
Utvärdering och granskning ska ske i dialog mellan kansli, IKFF Sveriges 
förbundsstyrelse, IKFF:s internationella styrelse och sekretariat och 
systersektionerna involverade i samarbetet. Frågan ska hållas levande och IKFF 
Sverige efterfrågar och är lyhörd för ständig feedback från systersektionerna.  

 

ii. Vilka samarbetar vi med? 
Samarbeten med systersektioner ska ske på basis av intresse och efterfrågan 
från etablerade sektioner eller grupper inom IKFF. IKFF Sverige tar därefter 
ställning till om samarbete är möjligt och ömsesidigt gynnsamt. Bedömningen 
görs utifrån faktorer som resurser i form av tid och ekonomi och befintlig kapacitet 
hos IKFF Sverige och systersektionen, stabil organisationsform och tillitsfulla 
relationer. IKFF Sverige tar även hänsyn till Sveriges politiska prioriteringar vad 
gäller exempelvis geografi, konfliktstatus och fokusfrågor vilka kan styra 
möjligheten att söka finansiering för samarbetet. 
 
Sedan 2011 har IKFF Sverige lagt stor vikt vid att stötta det regionala 
samarbetet mellan IKFF-sektioner i den afrikanska regionen.  Arbetet har varit 
framgångsrikt i att inom regionen ta fram tydliga strukturer och ramar och att 
skapa mötesplatser, vilka utgör en grund för fortsatt utveckling av arbetet. IKFF 
prioriterar därför samarbeten med sektioner och grupper i redan etablerade 
regionala samarbeten. Utifrån detta kommer systersektionssamarbetet under 
policyperioden att fokusera främst på den afrikanska regionen. Stöd till redan 
etablerade sektioner och grupper i regionen eller genom redan existerande 
regionala samarbeten ökar sannolikheten för hållbara samarbeten. 

 
IKFF Sverige kommer att undersöka vilka former som kan vara aktuella för att 
påbörja samarbeten i andra regioner och hur IKFF Sverige kan fortsätta utveckla 
samarbetet med IKFF:s internationella sekretariat kring kapacitetsbyggande av 
IKFF:s sektioner och verksamhet. 

  
iii. Arbetssätt och metoder 

IKFF arbetar inom systersektionssamarbetet genom kapacitetsbyggande och 
kapacitetsstödjande aktiviteter. Utöver pågående bilaterala projekt med 
systersektioner kommer samarbetet främst att fokusera på regional utveckling 
och regionala samarbeten. De etablerade IKFF-sektionerna i regionen är den 
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främsta kontaktpunkten för och ledande i arbetet med och upprättande av nya 
nationella grupper. Detta sker i kommunikation och gemensam planering med 
IKFF Sverige. Samarbetet ska präglas av ömsesidighet där samtliga parter 
arbetar för gemensamma mål definierade av IKFF:s internationella program. 
Utöver att bidra med ekonomiska resurser kommer IKFF fortsätta att lägga stor 
vikt på att bidra med samordning och organisatoriska resurser. 
 
Systersektionssamarbeten sker i samförstånd och samarbete med IKFF 
internationellt och IKFF:s internationella sekretariat. IKFF Sverige bidrar till det 
internationella sekretariatet med sin spetskompetens inom 
organisationsuppbyggnad och kapacitetsutveckling för nyligen etablerade 
grupper och sektioner. 
 
Behov och önskemål inom systersektionssamarbetet utvärderas och utvecklas 
löpande av samtliga involverade sektioner och grupper. Systersektioner med en 
stabil och omfattande verksamhet och/eller möjlighet att finansiera sin egen 
verksamhet får en annan roll inom samarbetet. Samarbetsformen förändras 
utifrån en gemensam behovsanalys och möjliggör för sektioner att på ett stabilt 
sätt fortsätta sin verksamhet och bibehålla sin kapacitet under en utfasning av 
samarbetet med IKFF Sverige. 
 
Arbetet med systersektionssamarbetena görs huvudsakligen av anställd personal 
på IKFF:s kansli.  Den internationella programsamordnaren och internationella 
projekthandläggaren är tillsammans med generalsekreteraren ansvariga för 
kontakter med bidragsgivare och andra externa kontakter. De ansvarar även för 
dialog och samarbete med IKFF:s internationella sekretariat, planering av 
projektansökningar och annat som fordras för att arbetet ska kunna fortsätta utan 
försvårande avbrott. 
 
Under policyperioden undersöks möjligheter att i högre grad involvera 
förbundsstyrelsen och andra medlemmar i samarbeten med systersektioner, 
exempelvis genom att möjliggöra möten och gemensamt deltagande i aktiviteter 
för medlemmar från IKFF Sverige och systersektionerna och uppmärksamma 
andra möjligheter till utbyten. 

3. UPPFÖLJNING 
Systersektionspolicyn utvärderas löpande. Kansliet uppdaterar förbundsstyrelsen 
om förändrade förutsättningar eller större förändringar inom arbetet genom 
kanslirapporten eller genom direktkontakt med förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen har befogenhet att göra undantag från policyn i specifika fall 
och om dessa motiveras och godkänns av hela förbundsstyrelsen. Styrelsen bör 
årligen utvärdera genomförandet av policyn tillsammans med ansvariga personer 
på kansliet. 

 


