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H

ur sammanfattas ett år av frustration,
oro, framsteg och pepp? Ökade spän
ningar i världen, inom och mellan stater.
Militärbudgetar som ständigt ökar. Dödandet av
civila i konflikter. Ett förändrat klimat med stora
bränder utan att våra ledare gör det som krävs.
Auktoritära ledare får allt mer makt och sam
hällsdebatten hårdnar. Listan kan göras lång.
Samtidigt ser vi rörelse för förändring. Klimat
rörelsen med Greta Thunberg i spetsen och
protesterna i Hong Kong är bara två exempel.
Civilsamhällets arbete för fred, mänskliga
rättigheter, demokrati och rättvisa är viktigare
än någonsin och måste erkännas och försvaras.
Vårt demokratiska utrymme krymper runt
om i världen men människor vågar varje dag
organisera sig och stå upp mot makten. Våra
systersektioner i den afrikanska regionen är
lysande exempel. Deras förmåga att mobilisera
för att förebygga konflikter och öka kvinnors
deltagande är inspirerande. Det regionala
samarbetet de byggt upp är ett föredöme för
hela vår globala rörelse. Vi har mycket att lära
av de nu hela 19 sektionerna och grupperna i
regionen. Vårt samarbete är enormt värdefullt.
Att verka inom civilsamhället är många gånger
en kamp mellan David och Goliat. Under våren
presenterades regeringens enmansutredning
om FN:s kärnvapenkonvention. Mycket av vårt
arbete gick ut på att bemöta felaktigheter.
Tillsammans med en rad andra organisationer
påvisade vi genom remissyttranden utrednin
gens djupt problematiska slutsatser.
Sommaren 2019 presenterade dåvarande
utrikesminister Margot Wallström dock beslutet
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Det stora engagemanget för frågan har dock inte
minskat, tvärtom. Vi har rest runt och träffat aktivis
ter runt om i landet som organiserar sig. Förening
ar står på gator och torg och informerar om hotet
från kärnvapen och Sveriges agerande. På flera håll
i landet har det mobiliserats för att få städer och
orter att ställa sig bakom ICAN:s stadsupprop för
kärnvapenförbudet genom motioner och medbor
garförslag. Ett arbete som kommer att växa 2020.
2019 fyllde IKFF Sverige 100 år. 1919 stakade våra
grundare ut en riktning, startade en kamp, som är
minst lika relevant nu som då. De såg krigets van
sinne och ville sätta stopp för det. De såg patriar
katet, kolonialismen, nationalismen, förtrycket
och organiserade sig. De krävde att få sina röster
hörda. Det är bra att tänka på dem som gått före
när det är tufft, när motståndet är som starkast,
när bakslagen kommer. När patriarkatet säger
»hit men inte längre«, när militarismen breder ut
sig. De genomlevde det om och om igen. De reste
sig upp. Fortsatte. Vi bär med oss erfarenheten av
en lång kamp som ger perspektiv. Vi vet att förän
dring tar tid. Att vi tar två steg framåt och ett bak.
Vi fortsätter att utmana. Varje dag i det stora och
det lilla, så även under det kommande året.

Elin Liss, tf. generalsekreterare
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från regeringen om att Sverige i dagsläget inte
kommer att signera och ratificera FN:s kärn
vapenförbud. En stor besvikelse och ett brott mot
svensk nedrustningstradition.

INNEHÅLL

Fred Frihet Feminism
- det här är IKFF

NEDRUSTNING
KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET
IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE
INTERNATIONELL KONGRESS I KAMERUN
BESÖK HOS SYSTERSEKTIONER
KOMMUNICERA FRED, FRIHET, FEMINISM
STYRELSENS ARBETE
LOKAL AKTIVISM OCH ENGAGEMANG
MÅL OCH AKTIVITETER

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 av
skaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och
legitimeringen av krig. IKFF driver konfliktförebyggan
de arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säker
het samt nedrustning genom politisk påverkan och
opinionsbildning. IKFF Sverige samarbetar med IKFF
i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia, samt
med nya IKFF-grupper i den afrikanska regionen.
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IKFF är den svenska sektionen av Women’s Inter
national League för Peace and Freedom (WILPF)
som finns i över 50 länder och med huvudkontor i
Genève och New York.
UNDER 2019 HAR IKFF ARBETAT FÖR ATT:
•
Sverige bidrar till global nedrustning
•
Kvinnor är självklara och aktiva deltagare i fred
sprocesser
•
Konfliktförebyggande arbete prioriteras i
Sverige och globalt
•
IKFF är en stark global rörelse
•
IKFF är en ledande feministisk fredsorganisation
i Sverige
•
IKFF har en hållbar finansiering
•
IKFF är en folkrörelse med ett brett och aktivt
medlemskap
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NÅGRA MILSTOLPAR
1915
IKFF grundas i Haag
1931
IKFF:s grundare Jane Addams tilldelas 		
Nobels fredspris
1947
IKFF får konsultativ status i FN
1985
Den stora fredsresan genomförs
1994
IKFF grundar stiftelsen Kvinna till Kvinna
tillsammans med Svenska Freds-och
Skiljedomsföreningen
2000
FN:s säkerhetsråd antar resolution 1325
om kvinnor, fred och säkerhet
2013
FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal (ATT)
2015
IKFF (WILPF) firar 100 år
2017
FN antar ett internationellt avtal som
förbjuder kärnvapen
2017
International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons (ICAN) tilldelas Nobels fredspris
2019
IKFF Sverige firar 100 år
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NEDRUSTNING

Kärnvapen
UNDER ÅRET HAR ENGAGEMANGET I KÄRNVAPENFRÅGAN VARIT STORT, både på lokal,
nationell och internationell nivå. Flera av IKFF:s
lokalkretsar har lämnat in medborgaförslag
till sina kommuner om ICAN:s stadsupprop
(cities appeal), skrivit debattartiklar i lokaltid
ningar, anordnat demonstrationer samt andra
utåtriktade evenemang. Under året har IKFF
besökt 14 städer och gett föreläsningar om
kärnvapen utifrån ett feministiskt perspektiv,
både för lokalkretsar, andra organisationer,
universitet och politiska partier. På nationell
nivå har vi arbetat för att få regeringen och
riksdagen att ta ställning för FN:s kärnvapen
förbud. Vi har debatterat i media, skrivit
remissvar på regeringens utredning om FN:s
kärnvapenförbud samt fört samtal med ett
flertal av riksdagens partier. På internationell
nivå har vi deltagit på det förberedande mötet
inom icke-spridningsavtalet (NPT) och under
första utskottet i FN:s generalförsamling. Vi
har träffat representanter från det globala
civilsamhället, andra staters delegationer samt
följt Sveriges agerande och haft möten med
den svenska delegationen. Vi har även haft ett
nära samarbete med ICAN:s huvudkontor och
IKFF:s internationella kontor i New York.
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ICAN:s stads
upprop
Städer och orter kan bidra till att stärka arbetet
mot kärnvapen genom att ställa sig bakom
ICAN:s stadsupprop (cities appeal). Uppropet har
startats för att belysa kärnvapenfrågans lokala
natur där kommunernas ansvar för att skydda
sina invånare är högst relevant. Vad händer om
ett kärnvapen används mot din ort? De omedel
bara dödsfallen, den stora mängden skadade,
vårdinstanser som förstörts, den långsiktiga
strålningen som leder till sjukdomar, vattnet som
förgiftats av radioaktivitet. Går det att bo kvar?
Flera städer utanför Sverige har redan anslutit
sig, däribland Paris, Berlin, München, Oslo, Bern,
Genève, Manchester, Washington DC, Los Ange
les och den amerikanska delstaten Kalifornien.
Dessa städer, som själva kan utgöra måltavlor för
kärnvapen, tar avstånd från kärnvapen.
IKFF har under 2019 arbetat med att både
politiker på kommunal nivå och även medbor
gare ska driva på att just deras kommun ska ta
ställning för ICAN:s stadsupprop. IKFF Göteborg
och IKFF Växjö har lagt medborgarförslag till
sina kommuner. Ett flertal motioner har även
lagts av kommunpolitiker på olika platser runt
om i Sverige. Vi tror och hoppas att den första
svenska staden kommer att ställa sig bakom
uppropet under 2020.
Läs mer på https://cities.icanw.org!

■ 2017 vann ICAN Nobels fredspris. Aktivister från hela
världen samlades i Oslo för att fira i det traditionsenli
ga fackeltåget på Oslos gator.

Remissvar
Den 18 januari offentliggjordes regeringens
enmansutredning om FN:s kärnvapenförbud,
som regeringen tillsatte 2017, med rekom
mendationen att inte skriva under konven
tionen. IKFF var remissinstans och lämnade
in ett yttrande som belyste allvarliga brister i
utredningen. Den belägger inte sina slutsats
er, är ensidig, misslyckas med att utreda flera
viktiga frågor, innehåller felaktigheter och
missförstår FN-konventionens syfte. Vi gjorde
även en feministisk analys av utredningen.
Tillsammans med Svenska Läkare mot Kärn
vapen koordinerade vi organisationer för att
så många som möjligt i det svenska och inter
nationella civilsamhället skulle bidra med sin
expertis.
Den 12 juli 2019 meddelande dåvarande
utrikesminister Margot Wallström att re
geringen i nuläget inte kommer att signera
FN:s konvention om ett förbud mot kärn
vapen. Ett beslut som hotar vår säkerhet,
går emot folkets vilja och är ett oerhört
brott mot svensk nedrustningstradition. En
Sifo-undersökning från 2019 visar att 8 av 10
svenskar vill att Sverige ska gå med i förbu
det. Sveriges regering valde därmed en ny
riktning i kärnvapenpolitiken där samarbete

med Natostater prioriteras på bekostnad
av vår säkerhet och vår humanitära röst
mot kärnvapen. Detta är första gången som
Sverige inte går med i ett internationellt avtal
om nedrustning. Wallström lämnade dock en
öppning, att Sverige kan komma att åter
besöka frågan beroende på resultatet från
översynskonferensen av icke-spridningsav
talet i 2020.

ICAN, International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons, är en kampanj som
samlar drygt 500 organisationer i över
100 länder världen över. 2017 tilldelades
ICAN Nobels fredspris för sitt banbryt
ande arbete med att få till ett förbud mot
kärnvapen i FN.
IKFF driver ICAN i Sverige tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen.

5

NEDRUSTNING

■ Gabriella Irsten, politisk handläggare, deltar i ett riksdagsseminarium som anordnas av parlamentarikerfo
rum för små och lätta vapenfrågor.

Vapenexport
ÄVEN 2019 HAR FRÅGAN OM SVENSK
VAPENEXPORT till odemokratiska länder och
länder som kränker mänskliga rättigheter varit
en prioritet för IKFF. Vi har träffat ansvariga
myndigheter, tjänstepersoner samt politiker för
att lyfta hur svensk vapenexport direkt motver
kar genomförandet av den feministiska utrikes
politiken. Vi hade tillsammans med flera andra
organisationer ett möte med justitieminister
Morgan Johanssons statssekreterare i slutet av
2019 där vi framförde vår kritik av implement
eringen av den nya vapenexportlagen.
Under året har vi lagt extra fokus på att synlig
göra och väcka opinion kring vapenexporten till
de stridande parterna i Jemen. Saudiarabien,
Förenade Arabemiraten och Jordanien är alla en
del av den Saudiledda koalition som krigar i Je
men. Alla dessa länder tog emot svenska vapen
under 2019 samtidigt som Sverige har tagit en
aktiv roll i att medla i konflikten.
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Folkrätts- och
nedrustnings
delegationen
IKFF sitter fortsatt i utrikesministerns
Folkrätts- och nedrustningsdelegation.
En rådgivande grupp med represen
tanter från akademin, myndigheter
och civilsamhället. Dåvarande utrike
sminister Margot Wallström initierade
delegationen som sedan togs över av
Ann Linde när hon tillträdde i septem
ber 2019. Delegationen träffas 3–4
gånger om året och mellan dessa träf
far bedrivs arbetet i mindre grupper.
IKFF deltar i arbetsgruppen om autono
ma vapen, med uppdraget att ta fram
förslag på hur Sverige kan driva frågan
om ett förbud.

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

Feministisk
utrikespolitik
REGERINGEN HAR UNDER ÅRET LÄMNAT EN
SKRIVELSE till riksdagen om implementeringen
av den feministiska utrikespolitiken. IKFF nämns
tillsammans med vårt internationella nedrust
ningsprogram Reaching for Critical Will, i relation
till 2018 års möte i FN:s generalförsamlings
första utskott.
Positivt med skrivelsen är att den tar upp
vapenexport då kopplingen till den feministiska
utrikespolitiken därmed tydligt erkänns, vilket vi
arbetat för.
IKFF har även deltagit i flera möten både med
tidigare utrikesminister Margot Wallström samt
utrikesminister Ann Linde om den feministiska
utrikespolitiken. Vi har konsekvent lyft hur den
feministiska utrikespolitiken inte går ihop med
svensk vapenexport och den kärnvapenpolitik
som förs. Därtill har vi även lyft behovet av
starkare kompetens på myndigheter och på
Utrikesdepartementet (UD) vad gäller att göra
en feministisk analys av nedrustning och koppla
frågorna till kvinnor, fred och säkerhet.

■ Margot Wallström, avgick som utrikesminister

i september 2019. Wallström initierade den
feministiska utrikespolitiken, något som blivit ett
viktigt verktyg för IKFF.

IKFF har flertalet gånger haft möten med UD:s
nedrustningsenhet och belyst vikten av att
anlägga en djupgående feministisk analys på
nedrustning. Vi har även lyft vikten av repre
sentation och att Sverige har jämställda delega
tioner vid de internationella mötena, vilket har
hörsammats.

■ Ann Linde, tillträdde som utrikesminister i sep
tember 2019. Under hösten har IKFF arbetat aktivt
med att skapa och bygga en relation till Linde.
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IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

Stockholm Civil
Society Days
IKFF SOM GLOBAL FEMINISTISK FREDSRÖRELSE arbetar utifrån övertygelsen om
att internationella och regionala utmaningar
kräver gränsöverskridande lösningar. Därför
ser vi vår globala spridning som en stor
fördel. Under 2019 fortsatte IKFF att växa och
finns nu i 51 länder. De nationella sektioner
na och grupperna förenas i det gemensam
ma arbetet för att utveckla och bredda femi
nistiska perspektiv på fred och säkerhet.
IKFF Sverige har ett nära samarbete med
sektioner i den afrikanska regionen, där
framväxten av vår rörelse har varit fram
gångsrik. IKFF Sverige har ett särskilt upp
drag från IKFF internationellt att bistå och
samordna arbetet i den afrikanska regionen,
både vad gäller existerande samarbeten
och som stöd för nya sektioner och grupper.
Under 2019 har vi välkomnat nya grupper i
Senegal, Somalia och Togo. Framgången för
IKFF i Afrika beror till stor del på att redan
etablerade sektioner använder afrikanska
regionala forum för att berätta om sitt
arbete och ge vägledning och stöd till nya
nationella initiativ. IKFF Sverige värdesätter
våra nära relationer med de afrikanska sek
tionerna högt och fortsätter att inspireras
och lära oss av deras kreativa och modiga
arbete för feministisk fred.
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Under Stockholm Civil Society Days den
19-20 november medverkade Iklhas Mah
moud, ordförande för IKFF Sudan, och Annie
Mbambi Matundu, ordförande för IKFF DR
Kongo. Temat för året konferens var Agen
da 2030 och Ikhlas och Annie medverkade i
panelsamtal och som inspirationsföreläsare.
De nådde ut till en stor publik, huvudsakligen
bestående av personer inom svenskt civil
samhälle och inom Sveriges internationella
utvecklingssamarbete.
I samband med Ikhlas och Annies besök i
Stockholm anordnades möten med svenska
tjänstepersoner och myndigheter, med syfte
lyfta fram våra systersektioners analyser och
rekommendationer. De träffade UD:s Afrika
enhet och deltog på två möten med Sida, varav ett med fokus på Sudan och den andra med
fokus på det krympande demokratiska utrym
met (sammankallat av CONCORD Sverige).
Ett panelsamtal om situationen i DR Kongo
anordnades i samarbete med Kvinna till Kvin
na och Svenska FN-förbundet. Annie delade
med sig av sina analyser av situationen för
kvinnor i landet och utmaningar för hållbar
fred samt framhöll vikten av konfliktförebyg
gande arbete och ett större fokus på ett stärkt
civilsamhälle och kvinnors deltagande.

Mänskliga Rättighetsdagarna kvinnors roll i proteströrelsen
i Sudan
IKFF VAR PÅ PLATS PÅ MR-DAGARNA i Linköping den 14-16 november. Utöver bokbord
och ett seminarium om avsaknaden av femi
nistiska perspektiv i svensk vapenexport, så
organiserade IKFF två seminarier med IKFF
Sudans ordförande Ikhlas Mahmoud. Ikhlas
var inbjuden av IKFF Sverige för att prata om
kvinnornas roll i proteströrelsen i Sudan och för

att dela med sig av sina analyser och tankar kring
landets utveckling och framtida utmaningar och
möjligheter – inte minst kvinnors roll i desamma.
Ikhlas medverkade i två seminarier på temat
”To overthrow a dictatorship – women’s role in
Sudan” och fick därutöver möjlighet att träffa
andra svenska aktörer och samtala om situation
en i Sudan.

■ Ikhlas Mahmoud, ordförande IKFF Sudan.
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IKFF – EN GLOBAL RÖRELSE

Regional
konferens i
Kamerun
ÅRETS UPPLAGA AV DEN AFRIKANSKA REGIONALA IKFF-KONFERENSEN ägde rum i Yaoundé,
Kamerun, i maj och samlade kvin
norättsaktivister från 14 afrikanska
länder. Samtalen fokuserade på
strategier för att motverka våld,
främja demokrati och öka kvinnors
politiska inflytande. Deltagarna
representerade IKFF-sektioner och
IKFF-grupper i Burundi, Centralaf
rikanska republiken, DR Kongo,
Elfenbenskusten, Ghana, Kamerun, Kenya,
Niger, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Tchad och
Zimbabwe. Konferensen blev en möjlighet att
dela, utforska och diskutera sätt att utmana
lagar, normer och attityder som på olika sätt ut
gör hinder för kvinnor att få verkligt inflytande
i samhällsutvecklingen. IKFF-sektionerna i
Afrika är förenade i den ambitiösa uppgiften att
gemensamt och i grunden utmana samhällets
traditionella uppfattning om säkerhet och kvin
nors roll. Idag driver afrikanska IKFF-sektioner
kreativa, smarta och radikala initiativ för hållbar
feministisk fred. IKFF Sverige finansierade och
samordnade konferensen tillsammans med
IKFF Kamerun.
För en fredskonferens i Kamerun var det givet
vis otänkbart att inte adressera den våldsamma
utveckling som drabbat landet under senare
år. Vi delade alla en stor oro över de händelser
som visar att Kamerun inte längre kan anses
vara ett land i fred. Kamerunska deltagare
berättade om hur våldet intensifierats i takt
med politisk oro, och att tillgången till vapen
har förgiftat samhällen, hindrar utveckling och
hotar mänsklig säkerhet.
Konferensen gjorde ett gemensamt uttalande
med det tydliga budskapet att kvinnor måste
inkluderas i politiska processer och fredsbyg
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gande, i Kamerun och regionalt i Afrika, för att
hållbar fred ska vara möjligt. En arbetsgrupp
har också bildats för att uppmärksamma krisen
i Tchadsjöregionen. Arbetsgruppen kommer att
samarbeta kring bevakning och informations
spridning om hur kvinnor specifikt drabbas av
krisen och de konflikter som den ger upphov till.
En kort film om IKFF och vad det regionala
samarbetet betyder togs fram. Filmen spreds
både bland de afrikanska sektionerna och i
Sverige.

Afghanistan
UNDER 2019 PÅGICK ETT ARBETE med att
ta fram Sveriges nya utvecklingsstrategi för
Afghanistan och IKFF bjöds in till konsultations
möten med UD, Sida och FBA. För att kunna
bidra har vi etablerat kontakt med IKFF Afghani
stan samt samordnat med IKFF:s internationella
sekretariat. I arbetet använde vi oss av deras
UPR-rapport (Universial Periodic Review) från
2019 då Afghanistan granskades i FN:s råd för
mänskliga rättigheter. Detta visar styrkan i att
vi är en global organisation som kan stärka va
randras arbete för att uppnå bästa resultat. Vår
förhoppning är att kunna fördjupa samarbetet
med IKFF Afghanistan i framtiden.

BESÖK HOS SYSTERSEKTIONER

Nigeria – IKFF:s
största sektion
IKFF NIGERIA ÄR IDAG DEN STÖRSTA SEKTIONEN med över 9000 medlemmar. Sedan
flera år tillbaka har IKFF Sverige haft ett nära
samarbete med sektionen och inom ramen för
vårt Forum Syd projekt (2017-2019) besökte vi
Nigeria i november. Syftet med resan var att
följa upp och utvärdera vårt gemensamma pro
jekt och få lära oss mer om sektionens arbete
med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet.
Under 2019 har IKFF Nigeria arbetat med att
förebygga våld och stärka kvinnors rättigheter
och deltagande, exempelvis i samband med
presidentvalet i februari, genom fredsinitiativet
Women’s Situation Room. IKFF Nigeria har även
arbetat med att kvinnor ska få verktyg för att
delta i fredsbyggande processer, genom ökad
kunskap, liksom genom det medlingsnätverk
som IKFF Nigeria lanserade i september.

Women’s
Situation Room
Women’s Situation Room (WSR) är
en metod för att förebygga våld och
väpnad konflikt i relation till politiska
val. WSR är dels en långsiktig process
för att öka kvinnors deltagande som
väljare, politiska kandidater eller ak
törer, 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.

Kvinnokamp i
Colombia
I NOVEMBER BESÖKTE VI VÅR SYSTERSEKTION I COLOMBIA för att följa upp det treår
iga Forum Syd-projekt som avslutades 2019.
Projektsamarbetet med IKFF Colombia (LIMPAL)
har haft som syfte att stärka kvinnors kapacitet
och möjlighet att verka för fred i landet genom
reintegrerings- och försoningsprocesser, work
shops med lokala kvinnorätts- och fredsaktivis
ter och påverkansarbete på lokal och nationell
nivå. De har också haft ett tydligt fokus på att
följa implementeringen av fredsavtalet som
slöts mellan den colombianska regeringen och
FARC-gerillan 2016. De är en av många aktörer
som kritiserar uppföljningen och oroas över det
ökade våldet och hot mot ledare inom civilsam
hället. Utvecklingen i Colombia är ytterligare ett
exempel på att ett fredsavtal inte är en slutdes
tination, utan snarare ett första steg i en lång
resa mot hållbar fred.
Under IKFF:s besök i Colombia inföll FN:s inter
nationella dag för avskaffandet av mäns våld
mot kvinnor. För att uppmärksamma dagen
deltog vi, tillsammans med vår systersektion,
i manifestationer mot alla former av patriar
kalt våld. Känslan av systerskap var enorm när
torgen fylldes av modiga kvinnor som vågade
ifrågasätta strukturellt våld och förtryck trots
riskerna det innebär. Våra samtal under veckan
handlade till stor del om de utmaningar sek
tionen möter i arbetet för fred och jämställd
het, och vi reste därifrån med bättre förståelse
för deras metoder, kontext och vision.
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KOMMUNICERA FRED, FRIHET
OCH FEMINISM

PUBLIKATIONER
•

KÄRNVAPEN
KÄRNVAPEN VAR UNDER 2019 ETT FORTSATT VIKTIGT FOKUSOMRÅDE. Tillsam
mans med Svenska Läkare mot Kärnvapen
spred vi kunskap och skapade opinion kring
frågan genom kampanjen ”Det kan verka
omöjligt. Tills det är gjort”. I kampanjen
visade vi hur samma argument som idag
används mot kärnvapenförbudet historiskt
har använts mot andra internationella avtal
för att avskräcka från att gå med.

•

•

Grejen med militarisering – en skrift
om vad militarisering är, hur samhället
militariseras på olika nivå, vilka konse
kvenser som uppstår och krigsövningar
runt om i landet
Remissvar till Lars-Erik Lundins ”Utred
ning av konsekvenserna av ett svenskt
tillträde till konventionen om föbud mot
kärnvapen”
Rapport inför FN:s granskning av
mänskliga rättigheter i Sverige (UPR)

Alarmistiska argument om hot mot svensk
säkerhet, att det inte kommer fungera,
förlöjliganden av de som driver frågan är
desamma idag som när motståndet mot
det svenska kärnvapenprogrammet växte,
när Sverige vägde frågan om att gå med i
icke-spridningsavtalet samt förbuden mot
landminor och klusterbomber. Ställningsta
ganden som vi idag ser som självklara och
en central del av svensk utrikespolitik. Det
är viktigt att komma ihåg när motståndet är
starkt. Tillslut har Sverige tagit ställning och
skrivit in sig på rätt sida av historien.

GREJEN MED
MILITARISERING
UNDER ÅRET LYFTES SÄRSKILT DEN ÖKADE
MILITARISERINGEN av det svenska samhäl
let och politiken. Grejen med militarisering
publicerades, för att sprida information
inför krigsövningen Aurora 20. När reger
ingen meddelade det ökade anslagen till
Försvarsmakten skrev vi ett redogörande
blogginlägg och efterfrågade en debatt om
militarisering. Ett samtal som sedan fort
satte tillsammans med Göran Greider på
Bokmässan.
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Fred och Frihet
•
•
•

EU – fred eller fort?
Världens fredligaste hundraåring –
IKFF Sverige 100 år
Ett eget rum – det demokratiska
utrymmet krymper

Följare på sociala medier
•
•
•

Facebook 5755 (5408 år 2018)
Instagram 1119 (966 år 2018)
Twitter 3249 (3208 år 2018)

Publiceringar
•
•
•

Artiklar: 50 stycken
Bloggar och artiklar på hemsidan: 55
stycken
Pressmeddelanden: 3 stycken

■ Anne Atambo, ordförande för IKFF Kenya.
■ Under de bråda dagarna på Bokmässan

hann IKFF:are från Göteborg, Nigeria och
Norge träffas för ett mycket roligt och givande
medlemsmöte i Viktoriahuset.

BOKMÄSSAN
IKFF DELTOG PÅ BOKMÄSSAN MED BOKBORD OCH FLERTALET PROGRAMPUNKTER
bland annat på nättidningen Feministiskt
Perspektivs scen. Anne Atambo, ordförande
IKFF Kenya, var inbjuden som huvudgäst till
mässan. Bokmässan blev en möjlighet för
medlemmar och andra intresserade att träffa
Anne och höra henne berätta om arbetet för
kvinnors politiska deltagande och synlighet
i Kenya. Anne deltog på flera seminarier,
bland annat med Helene Pankhurst och Ida
Östensson, MakeEqual, under temat ”Från
suffragetterna till metoo”. Anne Atambo hade
också äran att bli inbjuden till ”The Historical
Dinner Party” som anordnades av Bokmässan
och Stockholms Kvinnohistoriska museum.
Anne blev senare citerad i en artikel i Svenska
Dagbladet.
”Och det är svårt att tänka sig en mer angelä
gen avslutning på kvällen än kenyanska Anne
Atambos. Först presenterade hon kvin
norättsaktivisten Barbara Bangura som i flera
afrikanska länder har arbetat för att val ska
kunna genomföras utan våld, sen uppmanade
hon oss alla att föra den aktivism vidare som
berättandet representerar.”
Anne passade också på att spela in ett avsnitt
av den kenyanska sektionens podcast ”Wom
en’s Voices ” med queeraktivisten Kim Windvo

gel från Sydafrika som gäst. Under Annes besök
arrangerade vi också seminariet ”Women’s power
to prevent conflict and promote democracy” i
Stockholm i samarbete med Föreningen för Ut
vecklingsfrågor (FUF) samt hade möte med Sida.
Anne blev också intervjuad av P1 Kultur om att hon
planerade att hålla en egen “The Historical Dinner
Party” i Nairobi. Denna kvinnohistoriska middag
arrangerades på svenska ambassaden under en
större konferens.
På bokmässan hade Elin Liss, generalsekreterare
på IKFF, ett välbesökt samtal med Göran Greider
om militarism. Vi anordnade även seminarier om
att IKFF Sverige firade 100 år.

EU-VALET
INFÖR EU-VALET JOBBADE IKFF INOM CONCORD SVERIGE och anordnade bland annat en ut
frågning av partiernas toppkandidater till EU-par
lamentet. Vi skrev debattartiklar om vikten av att
värna biståndet och om att skydda asylrätten. Vi
publicerade även ett nummer av IKFF:s medlems
tidning Fred och Frihet på med fokus på EU där
vi lyfte militariseringen av fredsprojektet och de
murar som byggs runt Europa. Den 12 mars antog
Europaparlamentet en resolution om hur EU bör
arbeta mer med konfliktförebyggande metoder
och en tydligare feministisk säkerhetspolitisk,
som Soraya Post (FI) lade fram. IKFF hade under
arbetets gång bidragit till resolutionen.
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■ Den nyvalda styrelsen på kongressen i april i Alvesta.

Från vänster: Louise Ricknert, Jennier Råsten, Daniella
Johnsson, Rosa Neves, Kajsa Petersson, Pilar Reyes, Ida
Arneson, Gunilla Åkesson, Lina Hjärtström och Mir Grebäck
Von Melen.

EN NY STYRELSE
MED MEDLEMSFOKUS

Nedan redovisas i korthet arbetsgruppernas
arbete för 2019.

Arbetsutskottet
Sammanfattningsvis har 2019 varit ett lärorikt
och intensivt år då vi format grupper, öppnat
upp vårt arbete och fått kontakt med många
medlemmar som nu deltar aktivt i arbetsgrup
per, samt skapat kommunikationsytor och
plattformar för stärkt samarbete. Vi uppmun
trar fler att höra av sig och delta i arbetet. Är
du intresserad eller har frågor så kontakta
oss gärna på styrelsen@ikff.se. Styrelsen som
valdes på kongressen i Alvesta i april har under
året sammanträtt sex gånger, varav två gånger
online. Utöver detta har arbetsutskottet sam
manträtt fyra gånger.
Löpande arbetar styrelsen i olika arbetsgrupper
som formats utefter den verksamhetsplan som
antogs i Alvesta och särskilt också inbjudit med
lemmar att delta i arbetet.
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Arbetsutskottet arbetar löpande, i huvudsak
med förberedelse av styrelsemöten, arbetsgivaroch budgetfrågor. Under hösten har särskilt
fokus lagts på arbetsmiljö för våra anställda.

Hållbar finansiering
Denna grupp syftar till att stärka arbetet med
IKFF:s sjätte mål för kongressperioden, en
hållbar finansiering med vidhängande delmål.
Under 2019 har gruppen erhållit en nulägesrap
port. I övrigt har det varit ett år av utforskande,
brainstorming och inventering av möjligheter till
nya finansieringsformer. Gruppen bedömer att
arbetet med detta mål under kongressperioden
bör ses ur ett långsiktigt perspektiv, samt att
ett nära samarbete med kansli och med grup
pen medlemsutveckling är viktigt för att skapa
synergier.

Folkbildning
Folkbildningsgruppen är en vidareutveckling av
det arbete som benämndes ”1325 – gruppen”
under förra mandatperioden. Arbetsgruppen
arbetar brett med folkbildning, målet är att
göra det enklare för medlemmar att ta initiativ
till och hålla i olika folkbildande insatser, gen
om att göra material och metoder tillgängliga.
En materialpool, som ska bli tillgänglig för
medlemmar, har börjat byggas. Den består av
föreläsningar, presentationer, studiecirklar och
debattartiklar, som framställts och använts i
olika sammanhang av medlemmar, styrelse
och kansli. Där finns också material från andra
organisationer. Guider som stöd för att starta
olika aktiviteter håller på att skrivas.

Internationella frågor
Arbetsgruppen för internationella frågor är
länken mellan den svenska styrelsen och IKFF:s
internationella styrelse. Gruppen har under
2019 fortsatt att hålla kontakten med det
europeiska nätverket inom IKFF. Under våren
träffades nätverket i Bryssel för att diskutera
feministiska sakfrågor inom fred och säkerhet.
På agendan stod framförallt EU-valet, ratificer
ing av kärnvapenförbudet och EU:s migrations
politik. Mötet hade särskilt fokus på post-konf
likt och konfliktländer inom EU, som Bosnien
och Ukraina. En gemensam deklaration läm
nades över till EU-kandidater i Strasbourg, där
de uppmanades att verka för fred, jämställdhet
och demilitarisering. Under hösten har arbets
gruppen växt och flera nya medlemmar har
tillkommit. Den svenska IKFF-medlemmen
Maria Bauer har även valts in för att represen
tera IKFF Europa i Europeiska Kvinnolobbyns
expertgrupp gällande våld mot kvinnor.

Kommunal påverkan
Styrelsen har även under 2019 arbetat med
att synliggöra kommunen som aktör inom
frågor för fred. Tydligast genom arbetet med
att få fler kommuner att skriva under ICAN:s
stadsupprop där vi samverkat med Läkare mot
Kärnvapen. Det har blivit tydligare för styrelsen
hur kommuner spelar en central roll i arbetet
med nedrusning, framförallt när regeringen
tydligt pekat ut att kommuner runt om i Sverige
ska planera för höjd beredskap och försvar. En
överenskommelse har slutits mellan Sveriges

Kommuner och Regioner och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) vari
kommuners uppdrag i en kris- och krigssituation
beskrivs. Vidare har styrelsen pekat ut kommun
er som viktiga i IKFF:s arbete mot Aurora 20.

Medlemsutveckling
Gruppen för medlemsutveckling har ett brett
uppdrag som under 2019 huvudsakligen
koncentrerats till att minska avstånd mellan
styrelse och medlemmar genom att inrätta en
styrelseadress för direktkontakt, uppmuntra
och samla in engagemang i arbetsgrupper samt
göra direkta utskick från styrelsen. Genom
detta arbete hoppas vi kunna stärka bandet
mellan IKFF:s medlemmar, styrelse och kansli
och därmed också förbundets demokratiska
grunder. Under senare höst och framåt läggs
särskilt fokus på samrådsmötet 2020 då grup
pen ansvarar för inbjudan, program och alla
praktiska frågor.

Miljö och klimat
Miljögruppens mål är att utifrån ett feministiskt
och antimilitaristiskt perspektiv uppmärk
samma den militära verksamheten som utförs
i Sverige och dess konsekvenser på miljö och
klimat. Gruppen har lagt särskilt fokus på Förs
varsmaktens militära övning Aurora 20.

15

LOKAL AKTIVISM
OCH ENGAGEMANG

■ Ebba Wedel, Christine Lothe, Cecilia Hansson och Felicia

Johansson, medlemmar i Göteborgskretsen, har gjort plakat
inför internationella kvinnodagen.

Göteborg
I Göteborg har kretsen främst fokuserat på
projektet Göteborgskampanjen för ett kärnvapenfritt Sverige. Första halvåret handlade arbetet om
att få Sverige att skriva under FN:s kärnvapen
konvention. När dåvarande utrikesminister
Margot Wallström meddelade att Sverige inte
skulle gå med i dagsläget ändrades fokus till att
få Göteborg att ställa sig bakom ICAN:s stads
upprop. Då gjordes ett medborgarförslag som
krävde 200 röster för att tas upp i fullmäktige.
Göteborgskretsen ordförande Felicia Johansson
blev inbjuden att prata om IKFF 100 år och stad
suppropet i P4 Göteborg den 28 oktober, vilket
gjorde att medborgarförslaget snabbt nådde
200 röster.
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Göteborgskretsen har arbetat aktivt med
medlemsvård och medlemsrekrytering genom
AW:s för fred samt informationsmöten för nya
medlemmar. Fokus under året har även varit
militärens påverkan på miljö och klimat.

Malmö
Under 2019 har Malmökretsen fokuserat på
kärnvapenfrågan. Kretsen har tillsammans
med deltagare från Landskrona deltagit i IKFF:s
feministiska crash course om kärnvapen. Med
lemmar i kretsen skrev under sommaren en
debattartikel med rubriken “Till lokalpolitiker i
Malmö- kärnvapenfrågan är en lokal aktualitet”.
Artikeln publicerades i både ETC och Skånska
dagbladet.

Motala
Under året har Motalakretsen fortsatt sin studie
cirkel kring Agenda 2030. Bland annat underteck
nades en insändare av Mjölby-Motala FN-fören
ings insändare till lokalpolitikerna om Agenda
2030-stafettpinnen. Den 8 mars anordnade
kretsen ett arrangemang på Motala Bibliotek.
Föreläsning, filmvisning, musik och föredrag
om rösträttskampen stod på schemat och var
mycket uppskattat. På internationella veckan
19–26 oktober hade Motalakretsen bokbord och
utställning om IKFF och Agenda 2030. Under
veckan skrev många av deltagarna under namn
listorna som uppmanar Sveriges regering att
underteckna FN:s konvention om om ett kärn
vapenförbud. Kretsen har även deltagit i planer
ingen av projektet Motala för jämställdhet 2020
tillsammans med biblioteket, ABF, kvinnojouren,
IKF, RFSL och Bryggans flyktingmottagning.

Stockholm
Studiecirkeln har fortsatt under 2019 med flera
möten och studiematerial som bl.a ”Björnen
kommer, om ryssrädsla, mönsterseende och
militära misstag”, enmansutredningen om FN:s
kärnvapenförbud och försvarsberedningens
inriktning och utformning av militära försvar
2021-2025. Fyra medlemsmöten har ägt rum
med gäster från IKFF Norge och Elin Liss, gener
alsekreterare på IKFF. Fyra seminarium anord
nades med nätverket för kärnvapennedrust
ning och ABF Stockholm och sex seminarier i
samarrangemang med OSSE-nätverket och ABF
Stockholm. Under året har det fortsatt varit stort
fokus på kärnvapen med manifestation, namn
insamling och remissvar.

även kretsen ett möte med Västra Afrika-tema
där Rebecka Hellström berättade om sin under
sökning av hur kvinnoorgniasationer i södra
Senegal arbetar för fred, politiskt inflytande och
mot mäns våld mot kvinnor. Växjö stod även
värd för IKFF:s nationella kongress i Alvesta 6–7
april.

Landskrona
Kärnvapen har legat i fokus. Medlemsgruppen
i Landskrona har skrivit en folder om kärnvap
en och delat ut ca 1900 exemplar i bostads
områden i Landskrona. De har anordnat ett
torgmöte med andra organisationer och med
partier med budskapet ”Förbjud kärnvapen
– säg ja till FN:s konvention om kärnvapenför
bud”. I april gjorde kretsen en namninsamling
och samlade in 155 underskrifter som skick
ades till Utrikesdepartementet. Ett arbete
för att få lokalpolitiker att skriva under ICAN:s
stadsupprop har genomförts. Kretsen stod
även värd för ett nationellt styrelsemöte i no
vember som var mycket uppskattat.

Kongress
Den 6–7 april hölls IKFF:s nationella kon
gress i Alvesta. Vi hade två dagar fyllda av
diskussioner och beslut om fredsfrågor
och vårt arbete de kommande två åren.
En ny styrelse valdes och nya stadgar,
en verksamhetsplan och fyra uttalanden
antogs, vilka flera publicerades i media.
Vi riktar ett särskilt tack till Växjökretsen
som var värdar för kongressen.

Växjö

Antagna beslut

Under året har kärnvapenfrågan stått i fokus.
Ett medborgarförslag om att Växjö skulle ansluta sig till ICAN:s stadsupprop gjordes i okt
ober och 17 december kom förslaget upp i
fullmäktige. Omröstningen slutade med 34
röster mot och 27 röster för förslaget. På kultur
natten 26 januari hade kretsen bokbord och
informerade om FN:s konvention om kärnvapen,
Maj Britt Theorin var på besök 9 april och talade
om kärnvapen. Hiroshimadagen anordnades
med studiecirkel, musik, poesi och en ljusmani
festation. Kretsen deltog även i IKFF:s feministis
ka crash course om kärnvapen. I december hade

•
•
•

Ny förbundsstyrelse för 2019–2021
Nya stadgar som träder i kraft om
de godkänns av kongressen 2021
Verksamhetsplan för 2019–2021

Antagna uttalanden
•
•
•
•

Försvarsmaktens övningar är ett hot
mot fred och miljö
IKFF kräver att Sverige signerar FN:s
kärnvapenkonvention
Val till Europaparlamentet – stå upp
mot nationalismen
100 år av fred, frihet och feminism
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sverige bidrar till global nedrustning
Kvinnor är självklara och aktiva deltagare i freds
processer
Konfliktförebyggande arbete prioriteras i Sverige
och globalt
IKFF är en stark global rörelse
IKFF är en ledande feministisk fredsorganisation
i Sverige
IKFF har en hållbar finansiering
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 kongressperi
oden. 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 bidrar till global nedrustning
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
Sverige har undertecknat och ratificerat FN:s kärnvapen
konvention.
•
Sveriges nya vapenexportlag implementeras utifrån en
strikt tolkning som inte tillåter export till icke-demokrati
er, stater som kränker mänskliga rättigheter, särskilt kvin
nors 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 priorit
erar mänskliga rättigheter, humanitär rätt, genusperspek
tiv och transparens.
•
Sverige driver ett genusperspektiv inom FN:s handling
sprogram mot illegal vapenhandel (PoA).
AKTIVITETER:
14/1 Möte med gruppen för Schyssta pensioner
15/1 Seminarium om miljö och kärnvapen med Svenska Freds
16/1 Föreläsning med FN-föreningen i Sollentuna
30/1 Prisutdelning av Olof Palme-priset
4/2
Möte om Killer Robots (autonoma vapen)
6/2
Möte med Vänsterpartiet om utredningen av kärnvapenförbudet
26/2 Möte inför kampanj om kärnvapen med Svenska Läkare
mot Kärnvapen
8/3
Feministisk frukost centerkvinnor
12/3 Feministisk crash course med styrelsen
13/3 Seminarium med Svenska Freds Stockholmsförening
om feministiskt perspektiv på säkerhet
14/3 Möte med Annick Wibben, Anna Lindh-professor på
Försvarshögskolan
15/3 Möte med svenska arbetsgruppen om vapenhandel
(SAV)
22-24/3 Globalt kampanjmöte i Berlin om Killer Robots
(autonoma vapen)
25/3 Möte med Sveriges nedrustningsambassadör
26/3 Möte med representanter från Miljöpartiet om
kärnvapenförbudet
1/4
Strategimöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om
kampanj
2/4
Skypemöte med Center for Feminist Policy om tysk
nedrustningspolitik
4/4
Inspelning av kampanjfilm med Svenska Läkare mot
Kärnvapen
3/4
Möte med civilsamhällesorganisationer om remissunderlag om kärnvapenutredningen
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5/4

Möte med Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)
om 2018 års statistik om den svenska vapenexporten
10/4 Föreläsning om kärnvapen för Nej till NATO
12/4 Möte med UD:s nedrustningsenhet (UDNIS)
26/4 Inskick av remissyttrande om kärnvapenutredningen
28/4 Kampanjmöte för ICAN i New York under ickespridningsavtalets (NPT) möte
30/4 Möte med utrikesminister Margot Wallström under NPT
1/5
Möte med svenska FN-representationen om Korea
Peace Now-kampanjen
2/5
Möte med svenska NPT-delegationen
2/5
Möte med irländska NPT-delegationen
2/5
Möte med schweiziska NPT-delegationen
2/5
Möte med Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V) om
FN:s kärnvapenkonvention
3/5
Möte med Nya zeeländska NPT-delegationen
13/5 Skypemöte med Center for Feminist Policy om FN:s
vapenhandelsavtal (ATT) och svensk vapenexport
13/5 Släpp för filmkampanj: Det kan verka omöjligt, tills det
är gjort
14/5 Deltagande på SIPRI Forum on Peace and Development
16/5 Feministisk crash course om kärnvapen med FUF
Uppsala
19/5 Feministisk crash course om kärnvapen med IKFF
Malmö, Lund och Landskrona
20/5 Möte med UDNIS och utrikesminister Margot Wallström
om svenska initiativet för kärnvapennedrustning
26/5 Feministisk crash course om kärnvapen i Göteborg
28/5 Möte med nya riksdagsledamöter, Sara Heikkinen
Breitholtz (S) och Aylin Fazelian (S) i utrikesutskottet
29/5 Skypemöte med ICAN Europa
3/6
Möte med Grön ungdom om kärnvapen
10/6 Möte med Nya Zeelands nedrustningsambassadör inför
mötet i Stockholm om kärnvapen 11 juni
19/6 Skypemöte med ICAN Europa
15/8 Uppstartsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen
30/8 Möte inom ICAN Sverige
1/9
Feministisk crash course med IKFF Växjö
2/9
Föreläsning för SSU 25+ om kärnvapen
3/9
Rundabordssamtal med USA:s nedrustningsambassadör på Utrikespolitiska Institutet (UI)
9/9
Seminarium på Bio Roy i Göteborg om Dr Strangelove
och kärnvapen
13/9 Skypemöte med Center for Feminist Foreign Policy
17/9 Deltagande på Beatrice Fihns, chef för ICAN, föreläsningsturné i Dalarna. Anordnat av Dalarnas FN-förening
18/9 Möte med utrikesminister och andra civilsamhällesorganisationer inför FN:s generalförsamlings första
utskott om nedrustning
19/9 Rundabordssamtal om kärnvapen
20/9 Möte med UDNIS om handlingsplanen för en feministisk
utrikespolitik
24/9 Feministisk crash course om kärnvapen online
25-29/9 Centerstämman i Karlstad, deltog med monter och
pratade om kärnvapenförbudet
26/9 Feministisk crash course om kärnvapen för Vänster-	
partiet i Karlstad
3/10 Möte med Miljöpartiets politiska sakkunniga om
nedrustning
7/10 Möte med utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation
9/10 Möte med UDNIS om den svenska vapenexporten
10/10 Möte med svenska arbetsgruppen om vapenhandel
(SAV)
10/10 Beatrice Fihn, chef för ICAN, intervjuas av Veckorevyn
19-20/10 Humanitarian disarmament forum i New York, som
samlar det globala civilsamhället
29/10 Möte med UDNIS om kunskapscentrum om kärnvapen
2/11 Seminarium på Vänsterdagarna om kampen för fred
4/11 Feministisk crash course om kärnvapen för FN-förbundet i Kristinehamn
14/11 Skypemöte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reacing Critical Will om autonoma vapen
16/11 Moderering av seminarium på Palmedagarna om
tvillinghoten – kärnvapen och klimatförändringarna

21/11 Möte med Folkrätts- och nedrustningsdelegationens
arbetsgruppsmöte om autonoma vapen
22/11 Möte med justitieminister Morgan Johanssons
statssekreterare
27/12 Deltog i panel på seminarium på ABF om sexuellt våld
28/11 Föreläsning om kärnvapen på Landskrona stadsbibliotek
12/12 Möte med UDNIS
13/12 Möte med Center for Feminist Foreign Policy
17/12 Deltog i panelen på seminarium i riksdagen om små och
lätta vapen
18/12 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Röda
Korset inför NPT
PUBLICERINGAR:
16/1 ”Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning” – IKFF m.fl
skriver om kärnvapenkonventionen på SvD Debatt
18/1 Gabriella Irsten, IKFF:s politiska handläggare, kommenterar kärnvapenutredningen i DN
11/2 ”Ensidig rapport med en förlegad syn på kärnvapen” –
på Altinget
15/2 ”Sverige bör ansluta sig till FN:s konvention om kärnvapenförbud” – IKFF tillsammans med Svenska
Läkare mot Kärnvapen i Värmlands Folkblad
15/2 ”Ensidig kärnvapenrapport missar målet med förbud!”
– IKFF tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen
med anledning av Lars- Erik Lundins rapport i Västerbottenkuriren
16/2 “Kärnvapenrapporten missar målet” – IKFF tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen med anledning av
Lars- Erik Lundins rapport i Folkbladet
22/2 ”Rapporten missar målet” – IKFF tillsammans med
Svenska Läkare mot Kärnvapen med anledning av
Lars- Erik Lundins rapporti Norrköpings tidningar
25/2 ”Utredning missar fundamentalt det humanitära hot
som kärnvapen utgör” – IKFF tillsammans med Svenska
Läkare mot Kärnvapen med anledning av Lars- Erik
Lundins rapport i Dalarnas Tidningar
25/2 ”Utredning missar fundamentalt det humanitära hot
som kärnvapen utgör” – IKFF tillsammans med Svenska
Läkare mot Kärnvapen med anledning av Lars- Erik
Lundins rapport i Avesta Tidning
16/4 ”Vi måste signera kärnvapenkonventionen”
– kongressuttalande i Jönköpingsposten
28/4 ”Sverige måste skriva på kärnvapenförbudet”
– kongressuttalande i Östra Småland
6/5
”Historisk chans till kärnvapennedrustning” – IKFF
tillsammans med tio 10 andra organisationer på UNT.se
13/5 ”Försvarets motstånd får inte styra svensk kärnvapenpolitik” – IKFF tillsammans med Svenska Läkare
mot Kärnvapen på SVT Opinion
11/6 “Kritiker hävdar ofta att få länder i väst stödjer FN:s
kärnvapenförbud. Detta är långt ifrån sant.” – IKFF
tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen
och Svenska FN-förbundet i Sydsvenskan
12/6 ”Kärnvapenstaterna måste skärpa sig” – IKFF
kommenterar mötet för kärnvapennedrustning i Stockholm i Syre
15/7 ”Beslutet skadar Sveriges trovärdighet” – IKFF och SLMK
i Värmlands Folkblad om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
16/7 ”Djupt olyckligt att inte skriva på om kärnvapenförbud” IKFF och SLMK i Dala-Demokraten om Sveriges beslut
om kärnvapenkonventionen
17/7 ”Regeringen står inte upp mot hotet” - IKFF och SLMK i
Corren om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
18/7 ”Fegt av regeringen att inte ta ställning mot kärnvapen”
	- IKFF och SLMK i Borås Tidning om Sveriges beslut om
kärnvapenkonventionen
18/7 ”Ett djupt olyckligt beslut om att inte skriva under
kärnvapenförbudet” - IKFF och SLMK i Gefle Dagblad om
Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
18/7 IKFF: ”Det finns inga rätta händer för förintelse” - Elin
Liss, tf. generalsekreterare, intervjuas i Feministiskt
Perspektiv om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen

22/7

”Upprörande att Sveriges regering inte står upp mot
kärnvapenstaternas hot” - IKFF och SLMK i Östersundsposten om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
23/7 ”Normen mot kärnvapen försvagas” - IKFF och SLMK i
Vimmerby Tidning om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
23/7 ”Normen mot kärnvapen försvagas” - IKFF och SLMK i
VT om Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
29/7 ”Militärt samarbete viktigare än kärnvapennedrustning
för regeringen” - IKFF och SLMK i Nerikes Allehanda om
Sveriges beslut om kärnvapenkonventionen
25/9 Sverige måste uttala stöd för kärnvapenkonventionen –
IKFF och SLMK skriver i Omvärlden
31/10 ”Vi måste nedrusta – för mänsklig och ekologisk säkerhet” – Ida Arneson, styrelseledamot, skriver på FUF
HEMSIDAN:
18/1 Pressmeddelande: Nobelpristagare – Kärnvapenutredningen med förlegad syn på massförstörelsevapen
19/1 Report for the Swedish Parliament on Swedish Accession to the TPNW: An ICAN Perspective
24/1 En ensidig kärnvapenrapport med stora brister
1/2
Initial analys av Lundins kärnvapenrapport
21/1 Högt uppsatt Natochef: Ingen koppling mellan Sveriges
samarbete med Nato och ratificering av FN:s förbud
mot kärnvapen
27/2 Männen med kärnvapen möts igen – toppmötet i Hanoi
7/4
IKFF kräver att Sverige signerar FN:s kärnvapenkonvention
2/5
Internationella IKFF:s uttalande på icke-spridningsavtalets konferens i New York
6/5
Kärnvapen – språket spelar roll i FN
22/5 Centerpartiets röst mot kärnvapen är saknad
29/5 Skönhetstävling för kärnvapen – Miss Atomic Bomb
26/6 Överlevare vädjar till Löfven – skriv under kärnvapenkonventionen
28/6 Många frågetecken kring kärnvapenutredningen
12/7 Pressmeddelande: Sveriges humanitära röst har tystnat
– Ett hot mot vår säkerhet och ett brott mot svensk
nedrustningstradition
15/7 Hiroshimaöverlevare om Sveriges kärnvapenbeslut:
Jag är djupt besviken
10/9 Sverige måste sluta investera i upprustning
16/10 IKFF på första utskottet i FN:s generalförsamling
24/10 Öppna konflikter och svaga krav på nedrustning präglar
årets första utskott
19/11 Vägen framåt i kärnvapenfrågan
25/11 Stoppa Killer Robots!
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LÅNGSIKTIGT MÅL 2:

Kvinnor är självklara och aktiva
deltagare i fredsprocesser
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
Sverige implementerar regeringens handlingsplan för
kvinnor, fred och säkerhet med transparens, tydlig åter
rapportering samt stärkt fokus på konfliktförebyggande
och stöd till kvinnorättsaktivisters arbete.
•
Sverige kopplar samman arbetet kring kvinnor, fred och
säkerhet med nedrustning, i internationella och nationel
la forum.
•
IKFF har synliggjort det konfliktförebyggande och fredsby
ggande 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:
18/2 Möte med UD:s Asien och oceanienenhet (UDASO)
om Afghanistan
20/2 Möte på UD om Afghanistan
12/3 Rundabordssamtal på UD om inkluderande fred
21/3 Uppstartsmöte med Gender programming group
(nätverksgrupp för genusexperter inom civilsamhället)
24/4 Möte med UD om handlingsplan för FN:s agenda om
kvinnor, fred och säkerhet
26/4 Möte om Gender programming group
7/5
Möte på UD med andra civilsamhällesorganisationer
10/5 Seminarium om den svenska rapporten för implementeringen av FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet
20/5 Möte med UD om den feministiska utrikespolitiken
5/6
Informationsmöte med MSB om deras verktygslåda för
jämställdhet
18/6 Möte med UDNIS och UD:s ansvariga för kvinnor, fred
och säkerhet
14/10 Utvecklingsforum på Sida
24/10 Förmöte med Concords arbetsgrupp om jämställdhet
inför möte med utrikesministern
24/10 Möte med utrikesminister Ann Linde om feministisk
utrikespolitik
9/11 Arbetsgruppsmöte om FN:s agenda för kvinnor, fred
och säkerhet
9/11 IKFF:s arbetsutskott besöker Kvinna till Kvinna:s
styrelsemöte
PUBLICERINGAR:
15/4 ”Militarisering av EU och hot mot kvinnor”- kongressuttalande i Östra Småland
30/4 ”Direkt hot mot kvinnor” – kongressuttalande i Folkbladet
HEMSIDAN:
30/8 Den svenska dubbelmoralen: vapenexport och
feministisk utrikespolitik
5/9
Analys: Hur feministisk är den feministiska utrikespolitiken?

LÅNGSIKTIGT MÅL 3:

Konfliktförebyggande arbete prioriteras i
Sverige och globalt
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
Sverige står utanför Nato i syfte att vara militärt allians
fria 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 konflikt
förebyggande 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 konfliktföre
byggande arbete i de länder där vi bedriver samarbeten.
AKTIVITETER:
22/1 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
Agenda 2030
29/1 Konsultationsmöte inför Sveriges deltagande vid FN:s
högnivåmöte om Agenda 2030
15/2 Uppstartsmöte inför EU-valet på CONCORD Sverige
3/4
Riksdagsseminarium om ATT och Agenda 2030
25/4 Årsmöte för CONCORD Sverige
11/6 Skypemöte med World Council of Churches (WCC) om
granskningen av Sverige inför UPR och skuggrapport om
kärnvapenförbudet för ICAN
13/6 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om shrinking
space
14/6 Aktörsmöte på Sida om Afghanistanstrategin
22/8 Skypemöte med IKFF i Genève om granskningen avSverige
i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UPR-processen)
27/8 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
Agenda 2030
4/9
Sakråd hos UD om UPR-processen
4/9
Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
shrinking space
1-2/10 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
shrinking space
4/10 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
shrinking space
15/10 Seminarium med svenska Afghanistankommittén om
maskulinitetsnormer
19/10 Möte med UD om Afghanistanstrategin
23/10 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
shrinking space
23/10 Seminarium i Stockholm om Agenda 2030 hos
FN-föreningen
30/10 Möte med Concords arbetsgrupp om Agenda 2030
5/11 CONCORD Sveriges påverkningsforum
16/11 Seminarium om svensk vapenexport på MR-dagarna
25/11 Seminarium på Fredens hus i Uppsala
PUBLICERINGAR:
18/3 ”Försvarets klimatutsläpp är lika stora som en hel stad”
– Gabriella Irsten, IKFF:s politiska handläggare,
kommenterar i ETC
12/4 ”Vi kan aldrig acceptera att militära intressen prioriteras
över människor och miljö” – kongressuttalande i Dalarnas
tidningar
12/4 ”Vi kan aldrig acceptera att militära intressen prioriteras
över människor och miljö” – kongressuttalande i Avesta
tidning
16/4 ”Vatten går före kriget” - kongressuttalande i Folkbladet
18/4 ”Stå upp mot nationalismen” – kongressuttalande i
Dala-Demokraten
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20/4
9/5

16/5

8/9
11/9
2/10

”Demokratin i Europa har försvagats” - kongressuttalande i Sydöstran
”Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd” – IKFF skriver
med 45 andra organisationer inom CONCORD Sverige i
Aftonbladet inför EU-valet
”Biståndet ska inte gå till att stoppa flyktingar” – IKFF
skriver med en rad organisationer inom CONCORD
Sverige på SvD debatt inför EU-valet
”Stoppa svensk vapenexport till kriget i Jemen” – IKFF m.fl
skriver i GöteborgsPosten
Gabriella Irsten kommenterar Jas-plan till Brasilien i
tidningen Syre
Stoppa all vapenexport till Latinamerika – Pilar Reyes,
styrelseledamot, skriver i Dagens ETC

HEMSIDAN:
27/1 Internationell granskning av mänskliga rättigheter i
Sverige
13/2 IKFF kommenterar utrikespolitiska deklarationen 2019
18/3 Försvarets klimatutsläpp är lika stora som en hel stad
7/4
Val till Europaparlamentet – stå upp mot nationalismen
7/4
Försvarsmaktens övningar är ett hot mot fred och miljö
9/7
Bok om fredsforskning i Sverige av Hans Abrahamsson
27/9 Uppmaning: Delta i klimatstrejken 27 september
19/11 Antiterrorlagar kan inskränka grundläggande rättigheter
11/10 Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed tilldelad Nobels
fredspris 2019
16/10 Stopp för svensk vapenexport till Turkiet – Sveriges moral
sätts på prov

LÅNGSIKTIGT MÅL 4:

IKFF är en stark global rörelse
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
IKFF har en fortsatt tydligt formulerad roll inom organi
sationen 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:
13/5 Besök från IKFF Norge
4/7
Möte med filmskapare från Biskops-Arnö Folkhögskola
5/10 Skypemöte med IKFF:s internationella program för
mänskliga rättigheter
8/10 Skypemöte med Women’s March Global
18/10 Skypemöte med Melissa Torres, ledamot i IKFF:s internationella styrelse
21/10 Möte med DR Kongo-nätverket
5/11 Skypemöte med IKFF:s internationella program för
mänskliga rättigheter
11/11 Seminarium och mingel med Sveriges ambassadör
i Sudan
14/11 Skypemöte med internationella IKFF och
Ikhlas Mahmoud, ordförande för IKFF Sudan
15/11 Miniseminarium på MR-dagarna med Ikhlas Mahmoud,
ordförande IKFF Sudan, om proteströrelsen i Sudan
15/11 Mingel med internationella gäster på MR-dagarna
18/11 Rundabordssamtal på Sida med CONCORD Sverige
19/11 Möte med Sida och Ikhlas Mahmoud, IKFF Sudan
20/11 Möte på UD med handläggare för Sudan och DR Kongo
tillsammans med Ikhlas Mahmoud och Annie Matundu
20-28/11 Uppföljningsresa till Colombia
21/11 Möte hos Forum Syd i Colombia tillsammans med IKFF
Colombia (LIMPAL)
21/11 Seminarium om DR Kongo hos Kvinna till Kvinna
22-28/5 Regional konferens i Kamerun
24-30/11 Uppföljningsresa till Nigeria

PUBLICERINGAR:
24/10 IKFF fördömer våldet i Chile på Globalportalen
4/11 ”Chiles kvinnor ger inte upp” – Pilar Reye , styrelseledamot, skriver i Feministiskt Perspektiv
HEMSIDAN:
4/2
Valkupp eller demokratiskt maktskifte i DR Kongo?
7/2
Kortdokumentär från IKFF Colombia
1/3
Val i Afrikas största demokrati – förändring eller
stagnation?
25/3 Reportage: Förtrycket som enar Argentinas kvinnorörelser
23/4 Rapport från IKFF:s Europamöte i Bryssel
28/5 Oljerika Nigeria – gudagåva för företagen, förbannelse för
befolkningen
4/6
Utländska baser och sexuellt våld i Djibouti
5/6
Enade krav för fred i Afrika – uttalande från det regionala
mötet i Kamerun
18/6 Fredliga protester bemöts med våld – uttalande från IKFF
Sudan
3/10 Samtal: Kvinnors makt att förebygga konflikter och främja 		
demokrati
8/10 Ett år efter presidentvalet – IKFF Kameruns fredsarbete
går på högvarv
13/10 Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande
14/10 Afrikanska kvinnor mobiliserar för regionalt fredsarbete
31/10 Första kvinnan att bli Bogotás borgmästare
26/11 IKFF Sverige gör uppföljningsresa i Nigeria
4/12 De colombianska kvinnorna fortsätter kämpa för fred
11/12 Civilsamhället i Nigeria organiserar sig för kvinnors
rättigheter
17/12 Ett år sedan protesterna startade i Sudan

LÅNGSIKTIGT MÅL 5:

IKFF är en ledande feministisk fredsorganisation i Sverige
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
IKFF har stärkt sin profil som en feministisk fredsorganisation.
•
IKFF har stärkt sin roll som expert på fredsfrågor ur ett feministiskt
perspektiv inom svenskt civilsamhälle.
•
IKFF har bidragit till ökad kunskap om feministiska perspektiv på
fred och säkerhet bland våra medlemmar, inom svenskt civilsam
hälle, 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:
17/1 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om jämställdhet
22/1 Partsgemensamt forum
24/1 Möte med Make Equal och Bokmässan
5/2
Partsgemensamt forum
18/2 Partsgemensamt forum
20/2 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om jämställdhet
25/2 Partsgemensamt forum
13/3 ABF-seminarium om feministiskt perspektiv på säkerhet
19/3 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om jämställdhet
9/4
Möte med Feministiskt perspektiv och Make Equal om Bokmässan
3/5
Möte med Make Equal om Bokmässan
22/5 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om jämställdhet
och Sida
14/6 Möte mellan Sidas generaldirektör Carin Jämtin och generalsekreterare från civilsamhället
14/8 Skypemöte med Emma Bjertén om Impact Report
28/8 Möte med Concords arbetsgrupp om jämställdhet
4/9
Möte med Emma Bjertén om Impact report
5/9
Informationsmöte hos Forum Syd om sociala medier
27-29/9 Bokmässan
28/9 Möte med Anne Atambo, ordförande IKFF Kenya och Johan Ripås,
SVT
30/9 Möte med Anne Atambo, ordförande IKFF Kenya, och Sida
30/9 Möte med UDNIS
10/1 P1 Kultur intervjuar Anne Atambo om Historical Dinner Party
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2/10

Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
jämställdhet
4/10 Skypemöte med Emma Bjertén och PwC om Impact
report
18/10 Antirasistisk nätverksworkshop
24/10 Möte med Fredsam Göteborg
29/10 Skypemöte med Emma Bjertén om Impact report
5/11 Möte med Utbudet
8/11 Workshop hos Globalportalen om Google Analytics
13/11 Intervju med Emma Persson, advokat, för Fred & Frihet
19/11 Panelsamtal med Annie Matundu, ordförande IKFF DR
Kongo på Stockholm Civil Society Days
21/11 Inspirationstal av Ikhlas Mahmoud, ordförande IKFF
Sudan, på Stockholm Civil Society Days
20/11 Partsgemensamt forum
22/11 Sakråd om CEDAW med jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen
25-27/ 11 Feminist Lab hos Kvinna till Kvinna
26/11 Möte med CONCORD Sveriges arbetsgrupp om
jämställdhet
5/12 Utbildning om digital säkerhet hos Forum Syd
10/12 Sakråd hos Sida om demokratisatsning inom
utvecklingssamarbetet
PUBLICERINGAR:
11/4 ”Hundra år av kamp mot krig och förtryck” – kongressuttalande i Östra Småland
25/4 ”Kvinnoförbund protesterar mot krigets vansinne”
– kongressuttalande i Nordsverige
6/9
Elin Liss, tf. generalsekreterare, kommenterar utrikesminister Margot Wallströms avgång i Feministiskt Perspektiv
13/9 ”Linde, ta feminismen till nästa nivå”. Debattartikel med
CONCORD Sverige i Aftonbladet
11/10 IKFF kommenterar fredspriset i Feministiskt Perspektiv
14/10 IKFF omnämns i intervju med Beatrice Fihn i Veckorevyn
2/11 IKFF omnämns i intervju med Beatrice Fihn i SvD
HEMSIDAN:
7/4
100 år av fred, frihet och feminism
17/9 IKFF på Bokmässan 2019
2/10 Insamling: IKFF Sverige 100 år
8/11 Min praovecka på IKFF
28/11 IKFF firar 100 år

LÅNGSIKTIGT MÅL 6:

IKFF har en hållbar finansiering
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
IKFF har minskat sitt beroende av kortsiktiga projekt
medel.
•
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:
19/3 Kurs på Sida om resultatstyrning
28/3 Projektmöte hos Jämställdhetsmyndigheten
3/5
Dialogmöte med Folke Bernadotteakademin
18/6 Referensgruppsmöte hos Forum Syd om nya
ansökningshandlingar och processer
29/8 Skypemöte med IKFF i Genève om finansiering
3/10 Fokusgruppsmöte hos Forum Syd
24/10 Informationsmöte om rapportering hos Forum Syd
18/11 Halvdagskonferens med Jämställdhetsmyndigheten
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LÅNGSIKTIGT MÅL 7:

IKFF är en folkrörelse med ett brett och
aktivt medlemskap
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
•
Fler personer väljer att organisera sig genom IKFF.
•
IKFF har stärkt sina demokratiska strukturer.
•
IKFF:s organisatoriska struktur är känd i hela förening
en 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 krets
organisering 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 organi
sering för att möjliggöra olika sätt att vara aktiv som
medlem och bygga en inkluderande rörelse.
AKTIVITETER:
13/4 Föreläsning för Motalakretsen om DR Kongo
31/8 Årsmöte Uppsalakretsen
29/9 Medlemsmöte i samband med Bokmässan
4/12 Föreläsning om IKFF 100 år för Stockholmskretsen
PUBLICERINGAR:
26/11 ”Kvinnokamp för fred, jämställdhet och nedrustning”
– Landskrona Direkt skriver om styrelsens manifestation
för IKFF 100 år
MÖTEN MED FÖRBUNDSSTYRELSEN:
Malmö, 2 februari
Alvesta, 7 april, konstituerande möte
Stockholm, 25–26 maj (Ny styrelse efter kongress i april)
Stockholm, 14 september
Digitalt, 21 augusti
Digitalt, 22 oktober
Landskrona, 23–24 november
MÖTEN MED ARBETSUTSKOTTET
Stockholm/Digitalt, 17 januari
Stockholm/Digitalt, 5 mars
Stockholm/Digitalt, 8 maj (Ny styrelse efter kongress i april)
Stockholm/Digitalt, 18 juni
Stockholm/Digitalt, 28 augusti
Stockholm/Digitalt, 15 oktober
Stockholm/Digitalt, 12 december

Fred Frihet Feminism
- det här är IKFF
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
(IKFF) är en feministisk fredsorganisation vars syfte är
att sammanföra personer som enas i sin beslutsam
het att studera, informera om och avskaffa de grund
läggande orsakerna till konflikter och legitimeringen
av krig. Fokus ligger på konfliktförebyggande arbete,
FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt
nedrustning genom politisk påverkan och opinions
bildning. IKFF är den svenska sektionen av Women’s
International League för Peace and Freedom (WILPF)
och samarbetar med systersektioner i Nigeria, DR
Kongo, Kamerun och Colombia. Organisationen finns
i drygt 50 länder och med huvudkontor i Genève och
New York. IKFF driver ICAN, som tilldelades Nobels
fredspris 2017, i Sverige.

info@ikff.se
www.ikff.se

