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KRÖNIKA – ÅRET SOM GÅTT 

2020 – året som kom av sig 

2020 skulle bli ett globalt jubileumsår för jämställdheten. 20 år med FN:s säkerhetsråds 

resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, och 25 år med Pekingplattformen var milstolpar 

som skulle firas. Samtidigt skulle åtaganden granskas och förhoppningsvis stärkas. Istället 

ställdes vi inför en global pandemi som riskerar att rasera decennier av arbete runt om i 

världen. 

Pandemin har haft allvarliga konsekvenser för kvinnors hälsa, säkerhet och politiska 

deltagande. Krisen har synliggjort redan existerande orättvisor och förstärkt dem. Låga löner, 

osäkra anställningar och mer obetalt arbete, gör redan marginaliserade kvinnor särskilt 

utsatta. Nedstängningar och isolering har lett till en markant ökning av mäns våld mot 

kvinnor.  

För civilsamhället har utmaningarna varit omfattande. Många organisationer har tvingats 

ställa om för att hantera den omedelbara krisen när staten inte funnits där. Mötesfriheten har 

kraftigt begränsats och förtyckande regimer har använt krisen som en förevändning för att 

inskränka mänskliga rättigheter. För oss, precis som för andra, fick verksamheten anpassas. 

Omställningen till det digitala har varit en utmanande men viktig resa för oss. Vi har både 

anordnat ett digitalt samrådsmöte som samlade medlemmar från hela Sverige och en digital 

regional konferens med 70 deltagare från 17 afrikanska sektioner och grupper. I början av 

året hade det låtit omöjligt. Vi ser stora fördelar med digitala alternativ även i framtiden. 

Samtidigt kan det exkludera såväl i Sverige som runt om i världen och påverka deltagande 

och inflytande. Därför måste vi öka vår kapacitet, göra det enkelt och ställa krav på 

makthavare på inkludering samtidigt som vi planerar för att återigen kunna ses ”på riktigt”. 

Mitt i allt detta har IKFF fortsatt att göra det vi alltid gör - att utmana militarismen och verka för 

varaktig fred, frihet och feminism. 

Under 2020 gjorde vi viktiga framsteg i kärnvapenfrågan. FN:s kärnvapenförbud, TPNW, 

nådde 50 ratificeringar vilket gjorde att det kunde träda i kraft den 22 januari 2021. Att 

kärnvapen nu är förbjudna under internationell lag är historiskt. Under året kunde vi också 

glädjas åt att Göteborg, som första svenska stad, ställde sig bakom ICAN:s stadsupprop. Ett 

tydligt bevis på hur viktigt lokal organisering är även i globala frågor. 

Året har också inneburit fokus på frågan om helt autonoma vapen, så kallade 

mördarrobotar. Utvecklingen går snabbt och om världen ska ha en chans att stoppa den 

måste de förbjudas snarast. Vi ligger på för att Sverige ska ta den ledarroll som regeringen 

utlovat. 

I början av året var IKFF med och utlyste klimatnödläge och har sedan dess påbörjat arbetet 

för en intern klimatomställning. Klimatkrisen kräver en strukturell förändring av samhället och vi 

börjar där vi står – med oss själva.  

Om detta, och mycket mer, kan ni läsa i vår verksamhetsberättelse för 2020.  

Malin Nilsson, generalsekreterare 
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DET HÄR ÄR IKFF 

Fred Frihet Feminism - det här är IKFF  

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en hundraårig feministisk 

fredsorganisation vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att 

studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och 

legitimeringen av krig. IKFF är den svenska sektionen av Women’s International League for 

Peace and Freedom (WILPF) som finns i nära 50 länder och med huvudkontor i Genève och 

New York. 

UNDER 2020 HAR IKFF ARBETAT FÖR ATT  

Sverige ska bidra till internationell nedrustning 

Sverige ska stärka och implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet 

Sverige ska bidra till förebyggande av väpnat våld och konflikt 

IKFF ska arbeta strategiskt med att stärka andra IKFF-sektioners fredsbyggande och 

konfliktförebyggande verksamhet 

IKFF ska betraktas som en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige 

IKFF ska ha en hållbar finansiering 

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

NÅGRA MILSTOLPAR 

1915: IKFF grundas i Haag (WILPF). 

1919: IKFF grundas i Sverige. 

1931: IKFF:s första internationella ordförande Jane Addams tilldelas Nobels fredspris. 

1947: IKFF får konsultativ status i FN. 

1985: Den stora fredsresan genomförs med IKFF i spetsen. 

1994: IKFF grundar stiftelsen Kvinna till Kvinna tillsammans med Svenska Freds-och 

Skiljedomsföreningen. 

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

påtryckningar av bland andra IKFF. 

2013: FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT). IKFF ser till att avtalet har ett 

genusperspektiv. 

2015: IKFF (WILPF) firar 100 år. 

2017: FN antar ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen. 

2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) tilldelas Nobels fredspris. 

IKFF driver ICAN i Sverige. 

2019: IKFF Sverige firar 100 år. 

2020: Den 50:e staten ratificerar FN:s kärnvapenkonvention, förbudet blir internationell rätt. 
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NEDRUSTNING 

KÄRNVAPEN 

 

2020 skulle bli ett viktigt år i kärnvapenfrågan då översynskonferensen av FN:s 

ickespridningsavtal (NPT) skulle genomföras. På grund av pandemin ställdes mötet dock in. 

Trots detta har IKFF fortsatt ett intensivt arbete för att stärka implementering av 

ickespridningsavtalet samtidigt som vi arbetat för att Sverige ska gå med i FN:s 

kärnvapenförbud (TPNW). Vi har fört dialog med politiker och civilsamhälle på global, 

nationell och lokal nivå och i februari deltog vi på ICAN:s kampanjmöte i Paris, med över 300 

aktivister från hela världen. 

 

Under ett möte med utrikesminister Ann Linde lämnade IKFF tillsammans med Svenska Läkare 

mot Kärnvapen, Greenpeace, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Svenska FN-

förbundet in över 35 000 namnunderskrifter för att Sverige ska gå med i kärnvapenförbudet. 

IKFF har även tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen tagit fram en rad 

”aktionspunkter” med förslag på insatser som Sverige kan göra på egen hand för att stärka 

arbetet för kärnvapennedrustning. Punkterna berör exempelvis att en klausul bör skrivas in i 

militära samarbetsavtal om att de inte under några omständigheter kommer inkludera 

någon form av kärnvapenaktivitet samt att anta en lag emot införsel av kärnvapen på 

svensk mark, i likhet med Finland och Danmark. 

KÄRNVAPENFÖRBUDET NÅDDE 50 STATER 

 

I oktober 2020 nådde vi en viktig milstolpe då Honduras som 50:e stat ratificerade FN:s 

kärnvapenförbud. Det innebar att avtalet nådde de 50 stater som krävdes för att det tre 

månader senare skulle träda i kraft. Den 22 januari 2021 blev konventionen således 

internationell lag. Att kärnvapen förklaras olagliga är historiskt, men för första gången 

någonsin står Sverige utanför ett multilateralt nedrustningsavtal när det träder i kraft. Ett starkt 

brott mot svensk nedrustningstradition. 

GÖTEBORG ANSLÖT SIG TILL ICAN:S STADSUPPROP 

 

IKFF Göteborg har tillsammans med andra lokalföreningar i Göteborg under året väckt 

opinion för ICAN:s stadsupprop, där kommuner kan gå med för att visa sitt stöd för FN:s 

kärnvapenförbud. En demonstration genomfördes och IKFF Göteborgs ordförande 

intervjuades i P4 Göteborg. Vi har även fört direkt dialog med lokalpolitiker om 

stadsuppropet. Göteborgs kommun blev den 20 augusti 2020, efter en motion av Feministiskt 

Initiativ, den första kommunen i Sverige att ansluta sig till stadsuppropet. 

VAPENEXPORT 

 

Under året har arbetet mot svensk vapenexport fortsatt. Vårt fokus har legat på att synliggöra 

målkonflikten mellan vapenexporten, den feministiska utrikespolitiken och Sveriges 

internationella åtaganden genom våra skuggrapporter till FN:s granskning av mänskliga 

rättigheter i Sverige (UPR) och granskningen av Sveriges efterlevnad av FN:s 

kvinnokonvention. Sverige fick fem rekommendationer om vapenexport under granskningen 

av mänskliga rättigheter. Det var första gången Sverige fick rekommendationer på området 

inom UPR, en viktig framgång för att öka pressen. Granskningen inom FN:s kvinnokonvention 
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skulle ha ägt rum hösten 2020 sköts på grund av pandemin upp till 2021. När Sverige senast 

granskades (2016) tog kommittén upp IKFF:s rekommendation om vapenexport. Det kommer 

att följas upp 2021. 

 

I september lanserade vi Barometer 2020, en rapport inom nätverket CONCORD Sverige. Vårt 

arbete med att lyfta vapenexporten under flera år har resulterat i att frågan är ett 

fokusområde för nätverket när det kommer till att synliggöra målkonflikter inom svensk politik. 

Vi har under året även ifrågasatt svensk vapenexport till de stridande parterna i Jemen under 

flera möten med utrikesministern utan att få några bra svar. 

MÖRDARROBOTAR  

 

Sedan ett antal år tillbaka ingår IKFF i den globala kampanjen Campaign to Stop Killer Robots 

som arbetar för ett internationellt förebyggande förbud mot mördarrobotar (helt autonoma 

vapen). Kampanjen består av över 170 organisationer i 65 länder. Under 2020 har IKFF lagt 

stort fokus på frågan.  

VI SKAPAR DEBATT 

 

Under året har vi fördjupat samarbetet med det globala civilsamhället inom Campaign to 

Stop Killer Robots. I februari deltog vi på kampanjens möte i Argentina. Vi har även stärkt 

samverkan i Sverige och startat ett nätverk tillsammans med Svenska Freds, Human Right 

Watch och Amnesty. Tillsammans publicerade vi en debattartikel i Aftonbladet, hade möte 

med Utrikesdepartementet och skickade ett brev till utrikesminister Ann Linde som uppmanar 

Sverige att ta tydligare steg inom FN för att driva kravet om ett förbud. Vår debattartikel i 

Aftonbladet fick en replik av Arash Heydarian Pashakhanlou, docent i krigsvetenskap vid 

Försvarshögskolan, och plockades upp och refererades till i en ledartext, ”Reglera autonoma 

vapen – innan det är för sent”, som publicerades i en rad oberoende liberala lokaltidningar. 

IKFF har även synliggjort mördarrobotar genom Norgren och Epstein i P1, i Svenska Freds 

podd ”Fred”, tidningen Syre och i en Facebook Live med Human Rights Watch. 

UTRIKESMINISTERNS FOLKRÄTTS- OCH NEDRUSTNINGSDELEGATION 

 

IKFF sitter i utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation. I slutet av 2019 tillsattes en 

arbetsgrupp1 för hur frågan om ett effektivt förbud mot autonoma vapen kan drivas av 

Sverige. Det visade sig bli en utmaning då flertalet aktörer i arbetsgruppen, med sina olika 

intressen, inte stödjer målet om ett förbud. Motståndet mot IKFF:s perspektiv och 

rekommendationer har varit starkt. Då IKFF:s underlag inte reflekterades i arbetsgruppens 

slutrapport godkände vi inte att stå bakom den. Efter att vi ifrågasatt formen för arbetet 

informerade utrikesministern att arbetsgruppen skulle fortsätta sitt arbete under våren 2021 för 

att komplettera den första slutrapporten. Vi fortsätter vårt arbete för att få Sverige att leva 

upp till sina ord om en aktiv roll för ett förbud mot mördarrobotar.  

 
1 I arbetsgruppen deltar utöver IKFF representanter från Sipri, FOI, UI, Försvarsmakten, 

Försvarsdepartementet och Svenska Röda Korset. 
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KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET 

 

År 2020 skulle vara ett globalt jubileumsår för jämställdheten. Pekingplattformen fyllde 25 år 

och FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet firade två decennier. 

Men på grund av pandemin blev planerade möten och firanden inställda. Trots detta har 

IKFF arbetat för ett bättre och mer enhetligt genomförande av FN:s agenda för kvinnor, fred 

och säkerhet. 

 

Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet resolution 1325 gick ut år 2020, och 2021 

påbörjar regeringen ett arbete med att se över handlingsplanen. Det sker delvis inom 

Utrikesdepartements arbetsgrupp för kvinnor, fred och säkerhet, som IKFF deltar i. Under 2020 

har vi påbörjat ett underlag om hur arbetet med agendan kan stärkas. Vi deltog också i 

regeringens externa utvärdering av handlingsplanen. Vi lyfte bland annat att den måste ha 

en starkare nationell förankring, inkludera klimat och skillnaden i genomförandet mellan olika 

myndigheter. 

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET 20 ÅR 

Under oktober månad uppmärksammade vi att resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 

fyllde 20 år genom en kampanj i sociala medier, ett internationellt webinarium tillsammans 

med andra IKFF-sektioner och ett riksdagsseminarium tillsammans med Kvinna till Kvinna. 

Riksdagsseminariet resulterade i att en riksdagsledamot ställde en interpellation till 

försvarsminister Peter Hultqvist om Försvarsmaktens arbete med resolutionen.  

INTERNATIONELL RAPPORT 

 

IKFF bidrog under 2020 till vårt internationella sekretariats rapport UNSCR 1325 at 20 years: 

Perspectives from Feminist Peace Activists and Civil Society. Rapporten bygger på intervjuer, 

konsultationer och möten med feministiska fredsaktivister och dokumenterar genomförandet 

av agendan för kvinnor, fred och säkerhet de senaste 20 åren och vad mer som måste göras 

för att säkerställa kvinnors meningsfulla deltagande och förebygga våld. 

 

Rapporten visar att det finns tre primära utmaningar för att nå framsteg: militarism och 

militarisering, den patriarkala och politiska grunden för implementeringen av agendan, och 

brist på ansvar för genomförandet. 

DEN FEMINISTISKA UTRIKESPOLITIKEN 

 

Inom regeringens feministiska utrikespolitik fastställer en handlingsplan varje år olika 

fokusområden. Under 2019 arbetade vi för att kärnvapenfrågan skulle inkluderas med 

utgångspunkt i kärnvapnens humanitära konsekvenser och särskilda inverkan på kvinnor och 

flickor. 2020 års fokusområden innehöll skrivningar om detta under Mål 3 ”Främja kvinnors och 

flickors medverkan i att förebygga och lösa konflikter, och i att bygga fred efter konflikt”.  

SVERIGES ARBETE MED ANDRA LÄNDER 

 

I arbetet med regeringens uppdatering av Sveriges landstrategier, som beslutar mål och 

inriktning i arbetet med specifika länder, bidrog vi med rekommendationer från IKFF DR 

Kongo och IKFF:s internationella sekretariat. Vi deltog även på Sidas strategimöten för såväl 

Kenya som DR Kongo. Vi lyfte vikten av att ge stöd till kvinnorättsaktivisters arbete samt att 



Verksamhetsberättelse 2020  

inkludera agendan för kvinnor, fred och säkerhet, konfliktförebyggande i samband med val, 

behovet av nedrustning, och insatser för att hindra vapenspridning och genusrelaterat våld. 

Därtill inbjöds vi av Folke Bernadotteakademin att ge rekommendationer till deras arbete 

med den svenska strategin för DR Kongo. 

 

EN GLOBAL RÖRELSE 

REGIONAL & GLOBALA FEMINISTISK ORGANISERING UNDER PANDEMIN 

IKFF gick in i 2020 med stora planer för hur fler medlemmar skulle få möjlighet att engagera sig 

tillsammans med andra IKFF-sektioner. I slutet av 2019 höll vi ett informationsmöte om 

kommande evenemang och hur medlemmar kunde delta i dessa. Sen fick vi, liksom resten 

av världen, istället lära oss mer om att mötas digitalt. 

Innan pandemin deltog elva medlemmar i ett nordiskt IKFF-möte i Oslo tillsammans med 

deltagare från Norge, Danmark och Finland. Förbundsstyrelsen beslutade att sponsra två 

medlemmars deltagande. Under mötet utbytte vi erfarenheter, bland annat om hur de i 

Norge lyckats få så många orter att ansluta sig till ICAN:s stadsupprop trots att Norge är 

Natomedlemmar, och om hur vi når nya grupper och engagerar medlemmar. Vi fick nya 

kontakter och lärde oss om olika kontexter och vilka utbyten vi kan ha. I samband med det 

nordiska mötet höll IKFF Norge en konferens. Temat var ”Ryssland: Grannar som vänner eller 

som fiender”, och samlade en bredare fredsrörelse. Medlemmar från kretsarna i Malmö/Lund 

och IKFF Göteborg har tillsammans med representanter för förbundsstyrelsen under året varit 

engagerade i att planera en uppföljande konferens 2021. 

IKFF Europa har haft månatliga möten om pandemins konsekvenser, inte minst för kvinnors fri- 

och rättigheter. Tillsammans har vi skrivit gemensamma uttalanden till EU och ställt krav på 

fredliga och feministiska lösningar på Coronapandemin. 

Vi har även deltagit i Global calls, arrangerade av IKFF:s internationella sekretariat. Ett öppet 

forum för medlemmar från hela världen och som erbjudit möjligheter för diskussion, 

erfarenhetsutbyte och lärdomar i takt med att vi alla anpassat vår verksamhet och våra liv 

efter pandemin. Vi har fått nya kontakter och känt att vi är en del av en global feministisk 

rörelse för fred. 

Under 2020 gick vi med i den internationella medlemsgruppen (membership team), för att 

bidra till det internationella sekretariatets strategiska planering och arbete med medlemmar, 

sektioner och grupper. 

AFRIKANSK REGIONAL KONFERENS 

Den 14-15 november gick årets upplaga av den afrikanska regionala konferensen av stapeln. 

Ett digitalt möte som samlade 70 IKFF-are från 17 länder. Trots utmaningar blev det ett 

inspirerande möte, med viktiga diskussioner och livlig interaktion. 

IKFF Sverige har varje år sedan 2014, tillsammans med de afrikanska sektionerna, samordnat 

en regional konferens. 2020 var det dags för IKFF Kenya att stå värd. Men, sen kom pandemin 

och gjorde ett fysiskt möte omöjlig. Ett beslut fattades om att, trots enorma utmaningar, 

genomföra mötet digitalt. 
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Bristande tillgång till stabilt internet och el inom flera deltagande länder krävde att vi tänkte 

nytt och utanför ramarna. Att genomföra konferensen som ett livemöte skulle varit omöjligt. 

Istället skickade sektioner och grupper under hösten in inspelade filmer, föreläsningar eller 

bildspel som IKFF Sverige sammanställde till konferenspaket på franska respektive engelska. 

De tematiska områdena var 20-årsjubileet för kvinnor, fred och säkerhet, Coronapandemins 

påverkan på kvinnorättsaktivisters utrymme och arbete, maskulinitetsnormer, mördarrobotar 

och regionalt samarbete. Under konferensdagarna tog deltagarna del av materialet 

samtidigt, enligt en agenda synkad för fyra tidszoner, och förde nationella gruppdiskussioner. 

Samtidigt gick en gemensam chatt varm med hälsningar, reflektioner och inspirerande tips, 

simultant översatt mellan de två språken. 

Genom hårt arbete, nya arbetsmetoder och tekniska färdigheter, en nära kommunikation 

mellan sektioner, grupper, IKFF:s regionala representanter och det internationella sekretariatet 

lyckades vi övervinna några av de utmaningar som pandemin inneburit för vår globala 

organisering, och genomföra en konferens med historiskt högt deltagande, ett brett 

ägandeskap och mycket glädje.  

NYA UTMANINGAR OCH VÄGAR FRAMÅT 

2020 påbörjade vi två treåriga projektsamarbeten med IKFF Colombia respektive IKFF 

Kamerun. Fokus i samarbetet med IKFF Kamerun ligger på att stärka kapaciteten hos kvinnor 

och unga gällande civila och politiska rättigheter, fredsbyggande arbete och 

konfliktförebyggande kommunikationsverktyg. Projektet med IKFF Colombia fokuserar på att 

öka kvinnors deltagande i implementeringen av fredsavtalet, samt agendan för kvinnor, fred 

och säkerhet och genomförs bland annat tillsammans med före detta kvinnliga 

kombattanter och kvinnor som utsatts för konfliktrelaterat våld. Sektionerna har gjort ett 

omfattande och kreativt arbete med att anpassa sig till digitala forum. För IKFF Colombia har 

poddar, webinarium och nya regionala samarbeten inneburit en framgångsrik omställning. 

DEMOKRATIDIALOGER 

IKFF har fortsatt vara en aktiv del i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme. 

Huvudfokus 2020 har varit regeringens demokratisatsning som ska genomsyra all utrikespolitik. 

Vi har bidragit med förslag på länder som bör inkluderas samt ämnen och aktörer som bör 

vara delaktiga. Vi har sammankopplat IKFF Zimbabwe och Sveriges ambassad i Harare där 

ett framtida samarbete diskuteras. Via arbetsgruppen har vi fört dialog med 

biståndsministerns stab och lyft vikten av att sammanlänka den feministiska utrikespolitiken 

och demokratisatsningen. IKFF har kontinuerligt under året, inom arbetsgruppen och i dialog 

med Utrikesdepartementet, lyft exempel på pandemins och dess restriktioners konsekvenser 

för kvinnors liv och våra systersektioners arbete. 
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NEDSLAG 

KLIMAT OCH FRED 

IKFF:s arbetsgrupp för klimat- och miljö bildades i samband med kongressen 2019 som ett svar 

på antagandet av verksamhetsmålet ”IKFF har synliggjort kopplingen mellan militarism och 

miljöförstöring”. Den allt större insikten om hur möjligheten till fred och jämställdhet avgörs av 

hur mänskligheten förhåller sig till jordens resurser har inneburit en ökad satsning på 

klimatfrågor under 2020. För att uppnå hållbar fred måste vi förstå sambanden mellan 

konflikter, krig och miljö. Ingen fred på jorden utan fred med jorden.  

Under 2020 har arbetsgruppen vuxit med fler medlemmar på olika orter från norra till södra 

Sverige (men även Berlin). I början av året arbetade vi emot den planerade militärövningen 

Aurora 2020. Ett samarbete ingicks också med Fredsfestivalen i Simrishamn som skulle ägt rum 

under våren. Militärövningen såväl som festivalen ställdes dock in på grund av pandemin.  

Under hösten 2020 arrangerandes en studiecirkel på tema Fred och Klimat med sex träffar. 

Cirkeln var uppbyggd utifrån vårt studiecirkelmaterial “Fred på jorden” där de olika temana 

feminism, säkerhet, militarism, (o)rättfärdiga krig, och ickevåld studerades med en koppling till 

klimat och miljö. Under året har vi även arbetat med ett feministiskt perspektiv på klimat inom 

CONCORD Sverige genom rapporten Feminist policies for climate justice, en feministisk analys 

av Sveriges klimatpolitik. IKFF skrev om situationen för kvinnliga miljöförsvarare och betonade 

länken mellan konflikt-klimat-jämställdhet. Utifrån rapporten träffade vi ett flertal 

riksdagspartier samt Utrikesdepartementet för att diskutera hur Sveriges klimat- och 

miljöarbete kan bidra till en mer fredlig och jämställd värld. Utifrån rapporten publicerades 

även en debattartikel i Aftonbladet och IKFF:s generalsekreterare blev intervjuad i 

Omvärlden. Vidare uppmärksammades Göteborgskretsens arbete om miljö och militarisering 

i rapporten Green Feminist Road: Our Path to Environmental Peace från vårt internationella 

sekretariat. 

KLIMATNÖDLÄGE OCH KLIMATOMSTÄLLNING 

I februari 2020 beslutade förbundsstyrelsen att IKFF utlyser klimatnödläge, påbörjar en intern 

klimatomställning samt att ansluter sig till kampanjen “Vi utlyser klimatnödläge”. Bakgrunden 

är att klimatförändringarna utvecklats i sådan grad att människans och många andra arters 

överlevnad är starkt hotad. Initiativet kom från andra organisationer genom kampanjen “Vi 

utlyser klimatnödläge” som i nuläget samlar sex organisationer (Vardagens civilkurage, 

Centralasiengrupperna, Latinamerikagrupperna, Fältbiologerna, Framtidsjorden och IKFF). 

Kampanjen offentliggjordes i augusti 2020 med en gemensam debattartikel i Aftonbladet.  

Förbundsstyrelsen har därefter, i nära samverkan med arbetsgruppen, börjat utveckla ett 

handlingsprogram vår klimatomställning. I nuläget har sex mål arbetats fram: 

1. kompetensutveckling, 2. integrera klimat- och miljöperspektivet, 3. redovisning och 

reglering av klimatavtryck, 4. samarbete och nätverk, 5. synliggöra kopplingar mellan fred 

och klimat, 6. påverka. 

75 ÅR SEDAN HIROSHIMA 

Den 6 augusti 2020 var det 75 år sedan USA attackerade Hiroshima med kärnvapen. Detta 

uppmärksammades av medlemmar runt om i landet genom manifestationer, lykttändningar 

och via lokalmedia. Vi publicerade även en nationell debattartikel om de humanitära 
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konsekvenserna av kärnvapen och genomförde kampanjen ”Tagga en trana”, tillsammans 

med fyra andra svenska ICAN-partners med kravet att Sverige ska ansluta sig till FN:s 

kärnvapenkonvention. 

KOMMUNICERA FRED, FRIHET OCH FEMINISM  

2020 blev ett år som krävde att vi tänkte nytt. Pandemin hindrade oss från att göra de 

aktiviteter vi är vana vid. Men det skapade också möjligheter för utveckling. Vi har kopplat 

våra frågor till pandemins konsekvenser genom två debattartiklar tillsammans med 

CONCORD Sverige samt en nationell artikel i Altinget. Vi kritiserade även att Försvarsmakten i 

april meddelade att de tänkte fortgå med planeringen av krigsövningen Aurora 2020, 

samtidigt som allmänna restriktioner infördes, i en debattartikel i Expressen. Övningen ställdes 

sedan in. 

Vi har fått lära oss om digitala möten och samtal. Under våren startade vi med lunchsamtal 

live på Instagram, där vi diskuterat aktuella frågor. Det har varit roligt och ett enkelt sätt att 

nå ut.  

MEDLEMSTIDNINGEN FRED&FRIHET 

• Att rusta för krig – under brinnande pandemi 

• Jubileumsår för jämställdheten? 

• Organisering i pandemins spår 

FÖLJARE PÅ SOCIALA MEDIER 

Facebook: 5890 (5755 år 2019) 

Instagram: 1303 (1119 år 2019) 

Twitter: 3286 (3249 år 2019) 

PUBLICERINGAR 

Artiklar och omnämnanden i skriven media: 60 

Bloggar och artiklar på hemsidan: 31 

PUBLIKATIONER 

• Impact report 

• Grejen med demokratiskt utrymme 

• Feminist policies for climate change (CONCORD Sverige) 

• Barometer 2020 – civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling 

(CONCORD Sverige) 

• Stop Killer Robots – Hur Sverige kan driva ett effektivt förbud mot autonoma vapen 

• Grejen med kvinnor, fred och säkerhet (uppdaterad) 

IMPACT REPORT 

I början av 2020 lanserade vi vår Impact report. I den lyfter vi några av de processer som stått 

i fokus för IKFF 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 
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målkonflikten mellan en feministisk utrikespolitik och svensk vapenexport. Vidare ville 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. 

Rapporten syftar till att på ett tydligare sätt synliggöra de resultat som vi uppnått över tid. I 

rapporten visas också IKFF:s strategiska arbetssätt och hur vi med hjälp av olika metoder 

uppnår de mål vi satt upp för vår verksamhet. 

LIVESAMTAL PÅ INSTAGRAM 

• Den falska tryggheten – om kärnvapen 

• Mördarrobotar – dystopi eller verklighet? 

• Kärnvapen och genus – identitet och nedrustning i Sverige under kalla kriget 

• Kvinnor, fred och säkerhet – var står vi 20 år senare? 

• Försvarsmakten och klimat – om militärens och konflikters påverkan 

MEDLEMSFILM 

På initiativ av Malmö/Lundkretsen spelade medlemmar från Lund, Malmö, Växjö, Göteborg, 

Lidköping och Landskrona under hösten in en kampanjfilm om IKFF. Den lanserades i oktober. 

 

VI UTVECKLAR VÅRT MEDLEMSARBETE 

TEMATISKA ARBETSGRUPPER 

Förbundsstyrelsen har under 2020 bildat digitala tematiska arbetsgrupper öppna för alla 

medlemmar. Flera, både enskilda och kretsmedlemmar, är nu engagerade i någon av 

arbetsgrupperna som just nu består av: folkbildning, medlemsutveckling, klimat & miljö, 

antirasism och hållbar finansiering. Exempel på aktiviteter är medlemsbrev från styrelsen, 

webbinarier om antirasism, samrådsmöte, medlemsforum på Facebook, materialbas och en 

plan för IKFF:s klimatomställning. 

ANTIRASISM 

Arbetsgruppen för antirasism bildades efter ett styrelsebeslut (5 september 2020) och är 

öppen för alla medlemmar som kan tillföra kompetens på området. Arbetet grundar sig i det 

dokument som i juli 2020 skickades ut från vår internationella organisation (WILPF) och vårt 

manifest som antogs av den internationella kongressen 2015.  

Arbetsgruppen har under hösten anordnat två webinarium med cirka 25 - 30 deltagare och 

upprättat en lista över skönlitteratur, filmer, debattartiklar, essäer, filmer, vetenskapliga studier, 

och poddar som belyser och diskuterar rasism. Listan ligger i vår materialbank. Utöver det har 

vi skapat kontakter mellan IKFF och personer inom det svenska antirasistiska arbetet.   

Gruppens uppdrag är att främja medlemmars kunskap och förståelsen för rasism som 

företeelse och en grundorsak bakom: 

• historiska och aktuella våldsamma konflikter mellan olika grupper lokalt, nationellt och 

mellan länder 
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• historiska och pågående öppna eller förtäckta nykoloniala aktiviteter och strukturell 

diskriminering lokalt, nationellt och i Sveriges förhållningsätt mot andra länder. 

MEDLEMSFORUM 

Under hösten 2020 startade vi ett medlemsforum på Facebook för dialog och utbyte 

medlemmar emellan. Där tipsas det om intressanta evenemang, artiklar och frågor 

diskuteras.  

MATERIALBAS FÖR MEDLEMMAR 

En materialbas för medlemmar har tagits fram med basdokument, diskussionsunderlag, 

underlag för artiklar, föredrag och annat som du som medlem kan ha nytta av i ditt 

engagemang. 

KONTAKTPERSONER 

Förbundsstyrelsen har under 2020 utsett en kontaktperson för varje lokalkrets samt två för 

enskilda medlemmar. Syftet är att öka kontakt och informationsutbyte. 

DIGITALT SAMRÅDSMÖTE 

Vårt nationella samrådsmöte som var planerat till april 2020 i Stockholm genomfördes på 

grund av pandemin i september, för första gången digitalt. Cirka 40 personer deltog. På 

programmet stod introduktion om IKFF, vårt manifest och grunder i feministisk fredspolitik, 

inspiration från aktivister och träning i feministiska fredssamtal samt workshop om 

fredsaktivism.  

Mötet blev lyckat och uppskattat. Även om digitala möten kan göra det svårare för en del 

att delta möjliggjorde det för andra. Det blev starten på en serie digitala medlemsaktiviteter 

och intern fortbildning. Detta hjälper oss att nå fler i ett ömsesidigt utbyte av kunskaper, 

reflektioner och erfarenheter. Det är särskilt viktigt för medlemmar som bor på platser där det 

inte finns en lokalkrets. 

HÅLLBAR FINANSIERING  

Arbetsgruppen för hållbar finansiering har under 2020 arbetat med förutsättningar för IKFF:s 

framtida oberoende av kortsiktiga projektmedel, ökade intäkter från medlemsavgifter, gåvor 

och gräsrotsfinansiering samt möjligheten att skapa en stabil plattform för gåvokampanjer. 

Resultatet är att styrelsen under året fattade ett beslut om att IKFF under 2021 kommer att 

ansöka om 90-konto. Det öppnar nya möjligheter och kan på sikt ge oss än mer frihet.  

Efter flera års påverkansarbete tillsammans med andra organisationer införde Folke 

Bernadotteakademin 2020 möjligheten att söka treårigt verksamhetsstöd, istället för ettårigt, 

med start 2021. Detta kommer att möjliggöra mer långsiktig planering och mindre 

administration i vårt arbete.  
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LOKALKRETSAR 

GÖTEBORG 

Göteborgskretsen aktiviteter har starkt präglats av pandemin. Vi har varit tvungna att ställa in 

ett flertal aktiviteter och har istället satsat på att samordna oss i olika arbetsgrupper. 

Tillsammans med andra fredsorganisationer lyckades vi med att få Göteborgs 

kommunfullmäktige att rösta ja till att gå med i ICAN:s statsupprop till stöd för FN:s 

kärnvapenförbud. Vi hade arbetat aktivt med att kontakta politiker inför beslutet. Innan 

pandemin talade vi på Götaplatsen under en manifestation på internationella kvinnodagen 

samt deltog i Fryshusets dag tillsammans med andra kvinnoorganisationer. Vi har även varit 

representerade i Kvinnor i rörelse där vi arbetat för att Ingrid Segerstedt Wiberg ska få två 

minnesmärken: en staty och en tavla i Göteborg. Det blev även filmvisning av ”Atomen i 

mänsklighetens tjänst” och ”Aniara” på bio Roy. Under året har kretsen anordnat flera After 

Work på temat fred och jämställdhet vilket varit uppskattat då vi har kunnat träffas utomhus. 

Kretsen deltog vidare på det nordiska IKFF-möte i Oslo och ICAN-mötet i Paris. Flera 

medlemmar har också samarbetat med nätverket Stoppa Preemraff, särskilt inför 

demonstrationerna i Lysekil i mars.  

MALMÖ/LUND 

I början av 2020 startade vi upp kretsen på nytt. Kretsens interimsstyrelse har haft regelbundna 

möten under året med syfte att skapa en grund för framtida arbetet. Under våren höll kretsen 

samtal och diskussioner om pandemin, Black Lives Matter-rörelsen och det rasistiska våldet i 

USA/Sverige/världen ur ett feministiskt säkerhetsperspektiv. Samtalen följdes upp med 

diskussioner om hur kretsen kan arbeta intersektionellt och antirasistiskt. 

Kretsen har också besökt kulturaktiviteter, som konstnären Celeste galleri på Ven vars konst 

präglas av freds- och antimilitära uttryck. Medlemmar såg också visningen av Maj 

Wechselmanns dokumentär “Atomen i mänsklighetens tjänst” tillsammans. 

Under Hiroshimadagen den 6 augusti vek vi tranor och manifesterade på Stortorget i Malmö 

vilket Sydsvenskan skrev om och i september hölls en informationsträff i Malmö med syfte att 

uppmärksamma att kretsen åter är aktiv och bjuda in till ytterligare aktiviteter. Många 

medlemmar kom förbi! I november 2020 arrangerades ett digitalt extrainsatt årsmöte som 

valde en ordinarie styrelse. 

VÄXJÖ 

2020 har präglats av Coronapandemin även i vår förening. Men innan hann vi med 

aktiviteter på Kulturnatten då vi informerade om kärnvapenförbudet, diskuterade med 

många besökare på Stadsbiblioteket och ordnade en omröstning om Sverige skulle skriva på 

förbudet eller ej. I februari var vi med och arrangerade Internationella dagen mot kvinnlig 

könsstympning på Panncentralen med föreläsningar av en barnmorska och tre kvinnor som 

berättade sina egna historier. 

På årsmötet den 25 februari besökte vi en medlem, Kasplina Berggren, i hennes träateljé, där 

vi även hörde en föreläsning av Victoria Gonzales om den politiska situationen i Bolivia. I 

anslutning till 8 mars ordnades i samarbete med andra föreningar en Elin Wägner-vecka. IKFF 

deltog i planering och förberedelser och med en lunchföreläsning av Manuela Nilsson från 

Linnéuniversitetet om kvinnors deltagande i fredsarbetet och fredsavtalet i Colombia.  
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Under våren fick vi ställa in flera planerade aktiviteter på grund av restriktionerna. Styrelsen 

har hållit möten, haft kontakt via mail och telefon och även träffats några gånger utomhus. 

Vi genomförde dock en utomhusaktivitet på Hiroshimadagen den 6 augusti på Vattentorget i 

centrala Växjö där vi vek båtar och tranor och satte ut ljusbåtar i skymningen. I oktober 

anordnade vi tillsammans med Folkets bio och Kronobergare för Fred och Alliansfrihet en 

filmvisning av Maj Wechselmanns film ”Atomen i mänsklighetens tjänst”. Vidare genomförde 

vi en studieträff om Latinamerika då vår medlem Victoria Gonzales höll en föreläsning om 

Bolivia.  

MOTALA 

Mottalakretsen har under året genomfört delar av sina planerade aktiviteter trots pandemin. 

Vi deltog i planeringen inför Förintelsens minnesdag och som eldvakter vid Stora Torget i 

Motala tillsammans med andra organisationer. 

Den 7 mars höll Renée Frangeur ett välbesökt föredrag på biblioteket om pojkarna som 

hamnade på tvångsuppfostringsanstalten i Bona där de fick allmän skolutbildning, 

yrkesutbildning men som bottnade i dåtidens rasbiologiska synsätt. På den internationella 

kvinnodagen den 8 mars kom ett 40-tal personer till Ubbes café och lyssnade på ett 

klimatsamtal om Agenda 2030 mellan flera lokala organisationer, inklusive IKFF. IKFF 

berättade också om kvinnodagens historik. Under veckan deltog vi även på Stora Torget 

med en utställningsskärm och informationsmaterial. Den årliga WILPF-aftonen i april blev 

inställd men vi kunde genomföra våravslutningen i maj. 

På FN-dagen den 24 oktober föreläste IKFF:s ordförande Jennifer Råsten på Motala bibliotek 

under rubriken: 105 år med fred, frihet och feminism. Föreläsningen streamades också på 

bibliotekets Facebooksida. Under året har vi även deltagit i planeringen av Motala för 

jämställdhet 2020, fortsatt med vår studiecirkel kring Agenda 2030 och avslutade den 6 

december med styrelsemöte och adventssamkväm. 

JÖNKÖPING 

 

2020 års arbete började som alla tidigare år med genomförande av årsmöte då styrelsen 

valdes och planering för den kommande verksamheten gjordes. På grund av pandemi 

tvingades dock många planerade aktiviteter ställas in. Vi har genomfört styrelsemöten och 

tagit del av intressanta och givande föreläsningar under året samt deltagit i Dag 

Hammarskjöldstiftelsens arbete, där Jönköpingskretsen ingår. 

STOCKHOLM 

Även i Stockholm fick flera planerade aktiviteter ställas in på grund av pandemin. Men 

årsmötet hanns med innan, med besök av Emma Rosengren, tidigare medarbetare på IKFF:s 

kansli, som berättade om sin avhandling om den svenska kärnvapendebatten under 50- och 

80-talet. Våravslutningen kunde även genomföras utomhus i juni. Vidare hölls ett 

medlemsmöte, en studiecirkelsträff och seminarier inom Nätverket för kärnvapennedrustning 

och OSSE-nätverket. En av kretsens två ordföranden deltog även i det nordiska IKFF-mötet i 

Oslo.  
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UPPSALA 

Den 5 mars deltog kretsen i MR-nätverkets arrangemang med temat Jämställdhet NU! med 

olika talare om ekofeminism, fred och nedrustning, natur och rättigheter. En representant från 

kretsen deltog även i det nordiska IKFF-mötet i Oslo. Kretsens verksamhet var vilande från och 

med den 6 mars 2020 på grund av pandemin. En planerad studiecirkel och seminarium fick 

ställas in. Uppsalakretsen firade 98 år samtidigt som diskussioner fördes om kretsens framtid då 

få medlemmar har möjligheten att engagera sig. Samtal har förts med förbundsstyrelsen. 

Den 9 augusti skrev kretsen under en debattartikel i UNT tillsammans med flera andra 

representanter från den nordiska fredsrörelsen med uppmaningen till de nordiska 

regeringarna att skriva under FN:s kärnvapenförbud. 
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MÅL OCH AKTIVITETER 

 

Verksamhetsplanen har antagits av kongressen 2019 i Alvesta för perioden 2019–2021. IKFF Sverige 

kommer under denna tvåårsperiod arbeta med följande övergripande mål: 

1. Sverige bidrar till global nedrustning 

2. Kvinnor är självklara och aktiva deltagare i fredsprocesser 

3. Konfliktförebyggande arbete prioriteras i Sverige och globalt 

4. IKFF är en stark global rörelse 

5. IKFF är en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige 

6. IKFF har en hållbar finansiering 

7. IKFF är en folkrörelse med ett brett och aktivt medlemskap 

 

För att definiera och prioritera IKFF Sveriges arbete bryts de övergripande målen ned till mätbara mål för 

kongressperioden. I organisationens årliga verksamhetsplanering fattas beslut om vilka mål ska 

prioriteras under olika perioder, utifrån aktuella politiska processer och tillgängliga resurser. 

LÅNGSIKTIGT MÅL 1: SVERIGE SKA BIDRA TILL INTERNATIONELL NEDRUSTNING 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• Sverige har undertecknat och ratificerat FN:s kärnvapenkonvention. 

• Sveriges nya vapenexportlag implementeras utifrån en strikt tolkning som inte tillåter export till 

icke-demokratier, stater som kränker mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, stater 

som riskerar att hamna i väpnad konflikt eller stater som befinner sig i återuppbyggnad efter en 

konflikt. 

• Sverige har vid statspartsmöten inom Arms Trade Treaty (ATT) drivit på för starka tolkningar av 

avtalet som prioriterar mänskliga rättigheter, humanitär rätt, genusperspektiv och transparens.  

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

AKTIVITETER 

10/1 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen 

24/1 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen 

27/1 Möte om kärnvapennedrustning med olika aktörer 

28/1 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

3/2 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen  

11/2 Möte svenska organisationer inom Möte Campaign to Stop Killer Robots 

11/2 Möte för civilsamhället med utrikesministern om kärnvapennedrustning 

14/2 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen  

14-15/2 Deltagande ICAN-forum Paris 

19/2 Möte ICAN Europa 

20/2 Möte Moderaterna om kärnvapennedrustning 

21/2 Möte utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation 

26-28/2 Kampanjmöte Campaign to Stop Killer Robots i Argentina 

4/3 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen 

4/3 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om kärnvapennedrustning 

9/3 Möte Svenska Freds om Barometer 2020 

9/3 Möte Socialdemokraterna Järfälla kommun om ICAN:s stadsupprop 

10/3 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen  
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12/3 Möte IKFF:s internationella nedrustningsprogram om Arms Trade Treaty, ATT 

17/3 Möte IANSA om Program of Action, PoA, om illegal spridning av små och lätta vapen 

19/3 Möte PAX Nederländerna om mördarrobotar 

20/3 Möte Svenska Freds om Barometer 2020 

24/3 Möte Svenska Freds om Barometer 2020 

31/3 Möte Campaign to Stop Killer Robots 

1-2/4 Digitalt Berlin Forum med Campaign to Stop Killer Robots 

2/4 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen 

7/4 Möte Centerns Ungdomsförbund om deltagande på stämma 

20/4 Möte Svenska Freds om Barometer 2020 

20/4 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa  

21/4 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om kärnvapennedrustning om icke-

spridningsavtalet 

29/4 Möte svenska nätverket inom Campaign to Stop Killer Robots 

8/5 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen 

12/5 Möte Rebella (S) om kärnvapen, mördarrobotar och vapenexport 

18/5 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om planering Hiroshimadagen 

19/5 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

20/5 Möte Svenska Freds om mördarrobotar 

25/5 Möte med organisationer inför Hiroshimadagen  

26/5 Telefonmöte med Utrikesdepartementet om arbetsgruppen om helt autonoma vapen 

28/5 Möte Svenska Freds om Barometer 2020 

15/6 Möte svenska nätverket inom Campaign to Stop Killer Robots 

16/6 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa  

29/6 Möte Svenska Freds om mördarrobotar 

6/8 Hiroshimadagen: lokala manifestationer för FN:s kärnvapenförbud 

21/8 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om FN:s kärnvapenkonvention 

24/8 Möte Svenska Freds om mördarrobotar 

26/8 Möte svenska nätverket inom Campaign to Stop Killer Robots  

3/9 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om FN:s kärnvapenkonvention 

7/9 Möte Svenska Röda Korset om kärnvapen 

9/9 Möte riksdagsledamot Socialdemokraterna om kärnvapen 

9/9 Möte riksdagsledamot Moderaterna om kärnvapen 

14/9 Möte utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation 

15/9 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

16/9 Möte utrikesminister Ann Linde inför möte i FN:s generalförsamling 

24/9 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet 

28/9 Möte ICAN om Sverige 

2/10 Möte Civil Rights Defenders om mördarrobotar 

5/10 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om FN:s kärnvapenförbud 

8/10 Möte utrikesministerns kabinettsekreterare om kärnvapen 

8/10 Möte Olof Palmes Internationella Center om kärnvapen 

12/10 Möte med ordföranden för arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns 

Folkrätts- och nedrustningsdelegation 

14/10 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om FN:s kärnvapenförbud 

14/10 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om kärnvapennedrustning om icke-

spridningsavtalet 

15/10 Möte Human Rights Watch om mördarrobotar  

20/10 Möte Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) om 2019 års vapenexport 

27/10 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

28/10 Möte ICAN Europa 

5/11 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen 

6/11 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om kärnvapennedrustning om mördarrobotar 

11/11 Möte Svenska Röda Korset om kärnvapen och mördarrobotar 

11/11 Möte ICAN Europa 
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12/11 Möte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram om Sverige 

13/11 Möte med Svenska FN-förbundet om kärnvapen 

13/11 Workshop Svenska Läkare mot Kärnvapen om Emma Rosengrens avhandling om kärnvapen 

16/11 Möte Vänsterpartiet om kärnvapen 

17/11 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

17/11 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen  

20/11 Möte ICAN om Sverige 

25/11 Möte ICAN om Sverige 

26/11 Möte Olof Palme Internationella Center om kärnvapen 

27/11 Möte Svenska Röda Korset om mördarrobotar 

1/12 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen  

1/12 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen  

15/12 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen inom utrikesministerns Folkrätts- och 

nedrustningsdelegationen 

15/12 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa 

PUBLICERINGAR 

31/1”Kärnvapen är en lokal fråga”. Debattartikel i UNT tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen 

19/2 ”Stoppa vapenexporten till Chile”. Debattartikel av Ida Arneson och Camila Fonseca i Dagens ETC 

27/4 ”Regeringen prioriteringar är svårtolkade”. Debattartikel tillsammans med Svenska Läkare mot 

Kärnvapen, Svenska Freds och svenska FN-förbundet i Altinget om kärnvapen 

6/8 ”Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen” – Debattartikel i Aftonbladet. 20 organisationer: 75 år 

sedan Hiroshimabomben  

20/9 ”Sverige måste stå upp mot mördarrobotar” – Debattartikel tillsammans med Svenska Freds, 

Amnesty International Sverige och Human Rights Watch Sverige i Aftonbladet 

23/9 ”Det går inte att skapa etiska krigsmaskiner”. Slutreplik tillsammans med Svenska Freds i Aftonbladet 

26/9 ”Sverige står utanför” – Debattartikel tillsammans med IKFF med Svenska Läkare mot Kärnvapen på 

internationella dagen för kärnvapens avskaffande om kärnvapenförbudet i Kalskoga Tidning 

20/10 ”Sverige vacklar om mördarrobotar – kan användas för etnisk rensning” – Gabriella Irsten 

kommenterar i Tidningen Syre 

24/10 ”Regeringen, skriv på förbud mot kärnvapen” – Debattartikel med en rad organisationer i 

Aftonbladet 

HEMSIDAN 

5/2 Göteborg säger nej till kärnvapen 

28/2 Hundratals aktivister samlade på möte om kärnvapen i Paris 

20/8 Göteborg – första svenska staden tar ställning mot kärnvapen! 

18/11 Gemensamt uttalande: European ‘Peace’ Facility – Causing harm or bringing peace? 
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LÅNGSIKTIGT MÅL 2: SVERIGE SKA STÄRKA OCH IMPLEMENTERA FN:S 

AGENDA FÖR KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• Sverige implementerar regeringens handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet med 

transparens, tydlig återrapportering samt stärkt fokus på konfliktförebyggande och stöd till 

kvinnorättsaktivisters arbete. 

• Sverige kopplar samman arbetet kring kvinnor, fred och säkerhet med nedrustning, i 

internationella och nationella forum. 

• IKFF har synliggjort det konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete som kvinnor bedriver i 

Sverige och globalt. 

• IKFF har bidragit till att fler kvinnorättsaktivister aktivt deltar i lokalt och nationellt fredsarbete i de 

länder där vi bedriver samarbeten. 

AKTIVITETER 

9/1 Möte IKFF:s internationella program för mänskliga rättigheter inför granskningen av Sverige i FN:s råd 

för mänskliga rättigheter (UPR) 

14/1 Möte Utrikesdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet inför granskningen av Sverige i 

FN:s råd för mänskliga rättigheter (UPR) 

16/1 Möte Kanadas ambassad inför granskningen av Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UPR) 

27/1 Workshop Utrikesdepartementet om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

3/4 Möte Utrikesdepartementet om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

27/4 Möte Utrikesdepartementet om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

4/5 Expertmöte Annika Söder, rådgivare FN, om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

27/5 Samråd utrikesminister Ann Linde om Sveriges ordförandeskap i OSSE 2021 

11/6 Möte Operation 1325 om internationellt arbete 

8/7 Intervju med IKFF:s internationella sekretariat om agendan för kvinnor, fred och säkerhet inför 

rapport om 20 års jubileet 

26/8 Samråd utrikesminister Ann Linde och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om internationellt 

jämställdhetsarbete 

10/9 Möte Utrikesdepartementet om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och den feministiska 

utrikespolitiken 

29/9 Uttalande om Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna inom FN:s råd för mänskliga 

rättigheter 

2/11 Rundabordssamtal Kvinna till Kvinna, ledamöter Utrikesutskottet i riksdagen om agendan för 

kvinnor, fred och säkerhet 

27/11 Möte Utrikesdepartementet om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och den feministiska 

utrikespolitiken 

4/12 Möte Svenska Freds om den feministiska utrikespolitiken 

8/12 Möte Utrikesdepartementet om den feministiska utrikespolitiken 

17/12 Möte Utrikesdepartementet arbetsgrupp för Sveriges handlingsplan för agendan för kvinnor, fred 

och säkerhet 

PUBLICERINGAR 

3/3 ”Feministisk plattform fyller 20 år”. Elin Liss intervjuad av tidningen Världshorisont 

21/5 Citat från IKFF Burundi i Blankspot med anledning av valet 

19/6 ”Sexuellt våld startar i fredstid”, debattartikel i Feministiskt Perspektiv med anledning av 

internationella dagen för avskaffandet av sexuellt våld i konflikt  

24/9 Intervju med Gabriella Irsten i Women in Foreign Policy 
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HEMSIDAN 

6/3 Nytt fredsavtal i Afghanistan utan kvinnors deltagande 

7/5 Sudan kriminaliserar kvinnlig könsstympning 

15/8 Gemensamt uttalande till stöd för kampen för demokrati i Belarus 

11/10 Internationella flickdagen: Flickors rättigheter är avgörande för framtidens fred 

 

LÅNGSIKTIGT MÅL 3: SVERIGE SKA BIDRA TILL FÖREBYGGANDE AV VÄPNAT 

VÅLD OCH KONFLIKT 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• Sverige står utanför Nato i syfte att vara militärt alliansfria samt förebygga ökade spänningar 

och ökad risk för konflikt. 

• Sveriges övergripande policy liksom specifika strategier för utvecklingssamarbete prioriterar 

konfliktförebyggande med ett tydligt genusperspektiv. 

• Relevanta beslutsfattare och tjänstepersoner inom svensk politik och förvaltning har kunskap 

om konkreta konfliktförebyggande strategier som främjar kvinnors säkerhet och deltagande.  

• IKFF har verkat för att ekonomisk och social orättvisa samt rasism och nationalism debatteras i 

relation till militarism och mänsklig säkerhet. 

• IKFF har synliggjort kopplingen mellan militarism och miljöförstöring. 

• IKFF:s stöd har stärkt lokalt och nationellt konfliktförebyggande arbete i de länder där vi bedriver 

samarbeten. 

AKTIVITETER 

 

16/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om kvinnliga miljöförsvarare 

16/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om jämställdhet, konflikt och klimat 

20/1 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat tillsammans med Svenska Freds och Fria Pensionärer 

4/2 Partsgemensamt Forum om civilsamhällets villkor, Regeringskansliet 

6/2 Planeringsmöte inför krigsövningen Aurora 2020 

11/2 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat tillsammans med Svenska Freds och Fria Pensionärer 

3/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om jämställdhet, konflikt och klimat 

3/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om kvinnliga miljöförsvarare 

7/5 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om jämställdhet, konflikt och klimat 

12/5 Partsgemensamt Forum om civilsamhällets villkor, Regeringskansliet 

14/5 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, planering lansering ”Feminist policies for 

climate change” 

4/6 Möte Folke Bernadotteakademin om Sveriges landstrategi för DR Kongo  

12/6 Lansering CONCORD Sveriges rapport ”Feminist policies for climate change”  

12/6 Möte Sida om Sveriges landstrategi för Kenya  

12/6 Möte Sida om Sveriges landstrategi för DR Kongo  

26/6 Möte Utrikesdepartementet inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic 

space) om den svenska demokratisatsningen  

19/8 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

20/8 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat 

16/9 Partsgemensamt Forum om civilsamhällets villkor, Regeringskansliet 

18/9 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet inför samtal med Miljöpartiet om rapporten 

”Feminist policies for climate change” 

21/9 Möte Miljöpartiet inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om rapporten ”Feminist 

policies for climate change” 

22/9 Möte Svenska nätverket för DR Kongo 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30/9 Möte Utrikesdepartementet inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic 

space) inför Sveriges ordförandeskap i OSSE  

1/10 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om rapporten ”Feminist policies for climate 

change” 

1/10 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) inför möte med 

riksdagsledamöter  

2/10 Möte Centerpartiet inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om rapporten ”Feminist 

policies for climate change”  

21/10 Möte LSU om DR Kongo 

21/10 Studiecirkel arbetsgruppen för miljö och klimat 

22/10 Workshop CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) om digital 

säkerhet  

23/10 Planering CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet inför möte med Utrikesdepartementet 

om rapporten ”Feminist policies for climate change” 

3/11 Förmöte IKFF Zimbabwe inför möte med svenska ambassaden  

3/11 Möte svenska ambassaden i Harare och IKFF Zimbabwe   

4/11 Möte Utrikesdepartementet inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet om rapporten 

”Feminist policies for climate change” 

4/11 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) inför möte med 

riksdagsledamöter  

11/11 Möte Svenska nätverket för DR Kongo 

11/11 Studiecirkel arbetsgruppen för miljö och klimat 

18/11 Partsgemensamt Forum om civilsamhällets villkor, Regeringskansliet 

26/11 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat tillsammans med Kristna Freds 

27/11 Möte IKFF:s internationella sekretariat om företag och mänskliga rättigheter  

27/11 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) inför möte med 

riksdagsledamöter 

1/12 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat 

2/12 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space), erfarenhetsutbyte 

8/12 Möte arbetsgruppen för miljö och klimat 

PUBLICERINGAR 

21/2 ”Försvarsmakten – en klimatbov”. Debattartikel av Jennifer Råsten i Dagens Arena  

26/3 ”Vår medmänsklighet prövas av Corona”. Debattartikel tillsammans med CONCORD Sverige i 25 

lokaltidningar. 

3/4 ”Ställ in Aurora 20!” Debattartikel i Expressen. 

3/4 ”Vi måste skydda de med tillfälliga uppehållstillstånd”. Debattartikel tillsammans med CONCORD 

Sverige  

9/4 ”Nej, inte bara arbetskraftsinvandrare som drabbas”. Slutreplik i Göteborgs Posten tillsammans med 

CONCORD Sverige  

5/6 ”EU får inte glömma bort jämställdheten i kampen mot pandemin”. Debattartikel tillsammans med 

CONCORD Sverige  

11/6 ”Ny rapport kritiserar regeringens klimatpolitik”. Elin Liss intervjuad av Omvärlden om rapporten 

”Feminist policies for climate change”.   

12/6 ”Det är dags att koppla ihop genus och klimat”. Debattartikel tillsammans med CONCORD Sverige  

16/6 Elin Liss citeras i artikel om rapporten ”Feminist policies for climate change” i Feministiskt Perspektiv  

21/8 ”Coronakris öppnar för nya klimatmöjligheter”. Debattartikel tillsammans med tillsammans med 

Centralasiengrupperna, Fältbiologerna, Latinamerikagrupperna och Vardagens civilkurage i 

Aftonbladet 

1/9 "Krävs modigt ledarskap som går bortom kortsiktiga intressen" – Debattartikel tillsammans med 

CONCORD Sverige  

10/9 ”Stödet till världens mest utsatta behövs nu”. Debattartikel tillsammans med CONCORD Sverige i 15 

lokaltidningar 

14/12 ”En hård klapp till svenska folket”. Debattartikel tillsammans Kristna Freds i Feministiskt Perspektiv  
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HEMSIDAN 

27/1 Internationell granskning av mänskliga rättigheter i Sverige 

3/2 IKFF uppmanar till en human flyktingpolitik i norden 

3/2 Militären, klimatet och kärnvapen – rapport från Nordiskt IKFF-möte 

21/4 COVID-19: IKFF-sektioner verkar för att förebygga spridning i Afrika 

7/5 IKFF Togo: Så påverkas vi av Covid-19 

14/5 Så påverkar Covid-19 kvinnor i Colombia 

18/5 Kamerun svårt drabbat av Covid-19 

20/5 Val i Burundi – risk för oroligheter 

25/6 IKFF DR Kongo mobiliserar mot Corona 

4/9 Kommentar: Historiskt fredsavtal i Sudan 

11/9 IKFF Europa i öppet brev till EU angående pandemin 

21/10 Vi står i solidaritet med vår systersektion och demonstranterna i Nigeria 

27/10 IKFF Nigerias uttalande om #EndSARS 

6/11 IKFF Kamerun fördömer dödlig attack i skola – kräver lösning på konflikten 

 

LÅNGSIKTIGT MÅL 4: IKFF SKA ARBETA STRATEGISKT MED ATT STÄRKA ANDRA 

IKFF-SEKTIONERS FREDSBYGGANDE OCH KONFLIKTFÖREBYGGANDE 

VERKSAMHET 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• IKFF har en fortsatt tydligt formulerad roll inom organisationen internationellt vad gäller 

kapacitetsbyggande arbete med IKFF-sektioner och grupper, med specifikt ansvar för att 

koordinera det regionala IKFF-samarbetet i Afrika. 

• IKFF har verkat för att svenskt bistånd och resurser går till att stärka kvinnorätts- och 

fredsaktivister i IKFF-sektioners lokala och nationella konfliktförebyggande arbete. 

• Kontaktytorna mellan sektionerna har blivit fler och samarbete sker på flera nivåer inom 

organisationen. Medlemmar, kretsar, förbundsstyrelse och kansli har alla utbyte av att IKFF är en 

global organisation. 

AKTIVITETER 

1-2/2 Nordiskt IKFF-möte i Oslo 

20/4 Möte teamet för den digitala afrikanska regionala konferensen 

21/4 Möte IKFF:s internationella sekretariat om Sidaprojekt 

28/4 Möte IKFF:s internationella program för mänskliga rättigheter 

5/5 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om kommunikationsarbete 

7/5 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om koordinering 

11/5 Möte teamet för den digitala afrikanska regionala konferensen 

14/5 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om kommunikationsarbete 

19/5 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om kommunikationsarbete 

27/5 Möte IKFF:s internationella sekretariat om digitala afrikanska regionala konferensen 

3/6 Möte teamet för den digitala afrikanska regionala konferensen 

16/6 Möte IKFF:s internationella sekretariat  

23/6 Möte IKFF:s internationella sekretariat 

25/6 Möte IKFF:s internationella sekretariat om medlemsarbete 

25/6 Möte IKFF:s internationella sekretariat 

25/6 Möte konsult om regionalt kommunikationsarbete  

30/6 Möte IKFF Sydafrika 

2/7 Möte IKFF Afrikas regionala representant  
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19/8 Möte IKFF Afrikas regionala representant 

31/8 Möte IKFF Europas regionala representant om internationella styrelsen 

3/9 6 Möte IKFF:s internationella medlemsgrupp 

8/9 Möte IKFF:s internationella sekretariat om medlemsarbete 

24/9 Möte IKFF Kamerun  

28/9 Möte IKFF:s internationella sekretariat om digitala afrikanska regionala konferensen 

29/9 Möte IKFF Ghana 

30/9 Deltagande på utbildning om kvinnors deltagande i konstitutionsbyggande med sektioner i den 

afrikanska regionen 

5/10 Möte IKFF Afrikas regionala representant  

8/10 Möte IKFF Colombia 

14/10 Möte Svenska FN-förbundet om Kamerun 

16/10 Möte IKFF:s internationella sekretariat om digitala afrikanska regionala konferensen 16/10 Möte 

IKFF:s internationella sekretariat om medlemsarbete 

21/10 Möte IKFF:s internationella medlemsgrupp  

12/11 Möte IKFF:s internationella sekretariat  

7/12 IKFF Europas regionala representant 

10/12 Möte IKFF:s internationella sekretariat 

 

LÅNGSIKTIGT MÅL 5: IKFF SKA BETRAKTAS SOM EN LEDANDE FEMINISTISK 

FREDSORGANISATION I SVERIGE    

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• IKFF har stärkt sin profil som en feministisk fredsorganisation. 

• IKFF har stärkt sin roll som expert på fredsfrågor ur ett feministiskt perspektiv inom svenskt 

civilsamhälle. 

• IKFF har bidragit till ökad kunskap om feministiska perspektiv på fred och säkerhet bland våra 

medlemmar, inom svenskt civilsamhälle, bland beslutsfattare och tjänstepersoner samt en 

bredare allmänhet. 

• IKFF betraktas som en viktig aktör i freds- och säkerhetspolitiska frågor vars analyser och 

kommentarer efterfrågas i media. 

AKTIVITETER 

16/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 om Barometer 2020 

14/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) 

16/1 Fredens Hus i Uppsala - Fredsfrågor i politisk debatt 

17/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 om Barometer 2020 

23/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

29/1 Paneldeltagande ABF-seminarium om kärnvapen i Stockholm 

30/1 Deltagande prisutdelning Olof Palmes Minnesfond till John le Carré 

5/2 Medlemsmöte CONCORD Sverige 

13/2 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

20/2 Ställde frågor om vapenexport och kärnvapen till utrikesminister Ann Linde på seminarium om 

feministisk utrikespolitik på Utrikespolitiska Institutet 

21/2 Möte Global Challange Foundation om möjliga samarbeten 

24/2 Paneldeltagande seminarium om nedrustning och feministisk utrikespolitik i Berlin 

25/2 Möte MR-dagarna om IKFF:s program 

4/3 Samråd utrikesminister Ann Linde och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen om Pekingplattformen 

4/3 Deltagande Operation 1325:s rapportsläpp på Kanadas ambassad 

18/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

1/4 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space) 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2/4 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 

7/4 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

16/4 Intervju med mastersstudent   

20/4 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

22/4 Intervju med studenter vid Jönköpings Folkhögskola om Sveriges arbete med agendan för kvinnor, 

fred och säkerhet  

22/4 Paneldeltagande digitalt Policy Kitchen i Genève om Sveriges feministiska utrikespolitik 

28/4 Årsmöte CONCORD Sverige  

28/4 Policy Forum CONCORD Sverige  

6/5 Säkerhetsforum för ideella organisationer 

7/5 IKFF Nigeria deltog i webinar med Unizon  

7/5 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 

11/5 Interjuv med Women in Foreign Policy  

12/5 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet 

13/5 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space)  

13/5 Insta live om vapenexport med Svenska Freds 

15/5 Föreläsning för Vänsterpartiet om mördarrobotar 

18/5 Intervju med student i Spanien kärnvapen och feministisk utrikespolitik 

27/5 Insta live om kärnvapen med Beatrice Fihn, chef ICAN 

29/5 Möte Diakonia om internationellt arbete  

2/6 Workshop Annick Wibben (Försvarshögskolan) om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

24/6 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för demokratiskt utrymme (Civic space)  

24/8 Kampanjvecka om mördarrobotar 

25/6 Intervju Svenska Freds podd ”Fred” om mördarrobotar  

21/8 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 om Barometer 2020 

26/8 Insta live om mördarrobotar 

28/8 Möte Global Challange Foundation om internationell vapenreglering 

1-2/9 Lansering av Barometer 2020 i CONCORD Sverige 

9/9 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om kampanj 

10/9 Medlemsmöte CONCORD Sverige  

10/9 Årsmöte CONCORD Sverige  

14/10 Insta live om WPS med Kvinna till kvinna 

15/9 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om kampanj 

16/9 Deltagande CSO-Forum om demokratiskt utrymme  

18/9 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om kampanj 

21/9 Möte med journalist om kärnvapen 

21/10 Paneldeltagande i IKFF:s internationella event om agendan för kvinnor, fred och säkerhet 

23/9 Möte ICAN och kommunikationsbyrån Reform Society 

23/9 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om kampanj 

21/10 Möte CONCORD Sveriges kommunikationsgrupp  

21/10 Frukostmöte CONCORD Sverige  

30/9 Insta live med Emma Rosengren om kärnvapen 

30/9 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 

8/10 Workshop ICAN och kommunikationsbyrån Reform Society 

15/10 Presentation om kommunikation under pandemin ForumCiv 

22/10 Facebook live med Human Rights Watch om mördarrobotar  

24/10 Föreläsning för Falu FN-förening om kärnvapen  

12/11 Policy Forum CONCORD Sverige  

16/11 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 

22/11 Deltagande på konferensen Icke-våld 2020  

24/11 Möte ICAN och kommunikationsbyrån Reform Society 

2/12 Webinarium för medlemmar om systersektionernas arbete under pandemin  

9/12 Insta live med Svenska Freds om Försvarsmaktens klimatarbete  

10/12 Föreläsning för Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om ett feministiskt perspektiv på 
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nedrustning 

16/12 Möte CONCORD Sveriges kommunikationsgrupp 

PUBLICERINGAR 

23/1”Linde feministiska politik är inte tillräcklig”. Replik i Aftonbladet 

11/2 ”IKFF kräver feministisk linje i utrikespolitiska deklarationen”. Kommentar i Feministiskt Perspektiv  

14/2 ”Dubbel bokföring i Sveriges feministiska utrikespolitik”. Kommentar i Feministiskt Perspektiv 

17/2 IKFF:s analys av utrikespolitiska deklarationen 2020 på Globalportalen 

HEMSIDAN 

12/2 IKFF:s krav på den utrikespolitiska deklarationen 

12/2 Analys av utrikespolitiska deklarationen 2020 

23/3 Min praovecka på IKFF 

9/10 Kommentar: World Food program tilldelas Nobels fredspris 2020 

 

LÅNGSIKTIGT MÅL 6: IKFF SKA HA EN HÅLLBAR FINANSIERING 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• IKFF har minskat sitt beroende av kortsiktiga projektmedel. 

• IKFF får ökade intäkter från medlemsavgifter, gåvor och gräsrotsfinansiering. 

• IKFF har utforskat olika möjligheter för gåvokampanjer.  

• IKFF tar emot medel för strategiskt kapacitetsbyggande med andra IKFF-sektioner. 

AKTIVITETER 

30/1 Möte ForumCiv om finansiering 

17/4 Webinar ForumCiv Info om finansiering 

28/4 Möte arbetsgruppen för hållbar finansiering 

27/5 Dialogmöte med Folke Bernadotteakademin 

29/6 Möte arbetsgruppen för hållbar finansiering 

10/8 Möte arbetsgruppen för hållbar finansiering 

11/9 Möte om 90-konto 

15/9 Möte om Folke Bernadotteakademin verksamhetsstöd med andra organisationer 

6/10 Möte om Folke Bernadotteakademin verksamhetsstöd med andra organisationer 
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LÅNGSIKTIGT MÅL 7: IKFF SKA HA ETT BRETT MEDLEMSKAP OCH LÅGA 

TRÖSKLAR IN I ORGANISATIONEN 

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN 

• Fler personer väljer att organisera sig genom IKFF. 

• IKFF har stärkt sina demokratiska strukturer. 

• IKFF:s organisatoriska struktur är känd i hela föreningen och IKFF:s medlemmar vet hur de kan 

använda sitt demokratiska inflytande för att påverka organisationen. 

• IKFF:s medlemmar har stärkt kapacitet att bedriva lokalt opinions- och påverkansarbete. 

• IKFF har undersökt möjligheter till nya former för kretsorganisering för att möjliggöra olika sätt att 

vara aktiv som medlem och bygga en inkluderande rörelse. 

• IKFF har utvecklat riktlinjer till stöd för föreningens medlemsarbete. 

• IKFF har undersökt möjligheter till nya former för organisering för att möjliggöra olika sätt att vara 

aktiv som medlem och bygga en inkluderande rörelse. 

AKTIVITETER 

 
15/1Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

12/2 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

15/2 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

7/3 Workshop om medlemsengagemang 

18/3 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

25/3 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

3/4 Möte med generalsekreterarna för Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen  

16/4 Möte med generalsekreterarna för Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen 

15/4 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

29/4 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

6/5 Möte om medlemsadministration 

11/5 Möte kommunikation med medlemmar 

13/5 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

29/5 Möte arbetsordning 

11/6 Möte med generalsekreterarna för Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen 

24/6 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

2/7 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

4/8 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

2/9 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

9/9 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

16/9 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

19-20/9 Nationellt samrådsmöte 

1/10 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

6/10 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

8/10 Möte arbetsgruppen för verksamhetsplan 

21/10 Möte arbetsgruppen för verksamhetsplan 

21/10 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

28/10 Webinarium för medlemmar om rasism 

5/11 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling 

6/11 Möte arbetsgruppen för verksamhetsplan 

25/11 Webinarium för medlemmar om rasism 

26/11 Möte arbetsgruppen för verksamhetsplan 

2/12 Möte med arbetsgruppen för folkbildning och medlemsutveckling  
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STYRELSEMÖTEN 

STYRELSEMÖTEN 

16/1 Styrelsemöte, ej beslutsfattande 

23/2 Styrelsemöte 

17/3 Styrelsemöte, ej beslutsfattande 

27/5 Styrelsemöte, ej beslutsfattande 

17/6 Extrainsatt styrelsemöte 

5-6/9 Styrelsemöte 

14/10 Styrelsemöte, ej beslutsfattande 

14/11 Styrelsemöte 

9/12 Styrelsemöte, ej beslutsfattande 

ARBETSUTSKOTTET (AU) 

30/1 Möte AU 

2/3 Möte AU 

6/5 Möte AU 

2/6 Möte AU 

20/8 Möte AU 

30/9 Möte AU 

3/11 Möte AU 

15/12 Möte AU 
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