HANDLINGSPROGRAM 2021–2023

Antaget av IKFF:s kongress den 25 april 2021
Inledning
IKFF:s vision är en värld fri från våld och väpnad konflikt med fred, rättvisa och jämställdhet för
alla. Vi arbetar mot denna vision genom att organisera människor, främst kvinnor*, för att
avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred.
Våra övergripande mål är fortfarande avlägsna och vi behöver skapa långsiktiga strukturer för
vårt arbete. Därför bygger vi kapacitet i den egna organisationen och hos dem vi samarbetar
med, för att stärka kvinnorättsaktivister i Sverige och i vår globala organisation. Genom att
bygga vår rörelse mångfaldigar vi våra röster idag och ser till att de finns kvar imorgon.
Om handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet beskriver IKFF Sveriges långsiktiga mål och vad vi prioriterar att arbeta
med under kongressperioden 2021–2023. Som medlemsorganisation är utgångspunkten att vi
medlemmar har en central roll att både möjliggöra och genomföra organisationens arbete.
Handlingsprogrammet styr också arbetet på IKFF:s kansli. Utifrån våra förutsättningar arbetar vi
mot samma mål på både lokal, nationell, regional och internationell nivå.
Handlingsprogrammet för IKFF Sverige bygger på de mål, analyser och metoder som finns i vårt
manifest och det internationella program för 2018–2021 som antogs vid den internationella
kongressen i Ghana år 2018. Genom att påverka det samhälle som vi verkar inom och genom att
bygga vår rörelse tillsammans med andra medlemmar runt om i världen ökar vi vår
genomslagskraft, utbyter erfarenheter och stöttar varandra. På så vis skapar vi tillsammans
förutsättningar för en fredligare värld.

* med kvinnor menar vi personer som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och/eller som har erfarenhet av att leva som
kvinna.
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METODER – HUR VI ARBETAR
Analys
IKFF använder feministisk maktanalys för att studera grundorsakerna till krig och konflikt. Vi
analyserar såväl större politiska trender som konkreta policyförslag och Sveriges agerande inom
försvars- och utrikespolitiken. För att stärka vårt analytiska arbete samarbetar vi med experter även
utanför organisationen.
Med hjälp av den breda representation och kunskap som ryms bland våra medlemmar och inom
vårt kontaktnät får vi en djupare förståelse för grundorsakerna till väpnade konflikter och förtryck
samt för vad som främjar hållbar och positiv fred. Tack vare samarbetet med våra systersektioner
får vi tillgång till lokal kunskap och analyser från andra platser i världen.
Aktivism och organisering
IKFF utför fredlig aktivism på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Vi initierar och
deltar i upprop, manifestationer och kampanjer för att stärka opinion och skapa engagemang. Vi
organiserar människor, särskilt personer som har erfarenhet av att leva och/eller identifiera sig som
kvinna, som enas i sin beslutsamhet att avskaffa grundorsakerna till krig och våldsam konflikt. Vi
ser att en livskraftig feministisk fredsrörelse är en central förutsättning för att nå vårt mål av
feministisk fred och därför arbetar vi för att fortsätta bygga och stärka vår egen organisation, i
Sverige liksom globalt.
När vi organiserar oss fredligt och feministiskt, utmanar vi också patriarkala maktsystem och bygger
en rörelse som genom sin egen organisering utforskar nya former för demokrati, jämlikhet och
fredlig konfliktlösning. Att bygga vår egen rörelse är både ett medel och ett mål.
Opinionsbildning
Vi lyfter frågor och perspektiv som annars saknas eller är marginaliserade i den offentliga debatten;
synliggör dem som berörs av en viss utveckling eller politiska beslut; problematiserar annars
förenklade verklighetsbeskrivningar och bidrar med förslag på långsiktiga lösningar. De erfarenheter
och analyser som vi får ta del av från våra medlemmar och systersektioner är en viktig utgångspunkt
i detta arbete. Genom att ta plats i debatter och samtal om freds- och säkerhetspolitik breddar vi
också synen på vilka som har rätt att höras och ökar kvinnors deltagande.
Vi skapar opinion genom att, bland annat, anordna och delta i öppna seminarier och föreläsningar,
producera debattartiklar och material, sprida analyser i sociala medier och rapportera från
internationella förhandlingar utifrån ett feministiskt perspektiv.
Politiskt påverkansarbete
IKFF använder sig av politiskt påverkansarbete för att skapa konkret förändring i policy, praktik,
lagar och normer. Vi fokuserar på svenska beslutsfattare inom riksdag och regering, regionalt och
lokalt. Genom möten, seminarier, referensgrupper och kontinuerlig kontakt för vi fram våra
analyser, policyförslag och rekommendationer. Genomarbetade och konkreta underlag är en
nyckelfaktor för vår metod, liksom att koppla frågorna till aktuella politiska processer.
Alliansbyggande och samverkan
IKFF samarbetar med andra organisationer och rörelser samt inom nätverk och
paraplyorganisationer. Samarbetena ger ökad informationstillgång och inflytande för våra frågor i
större sammanhang. Vi prioriterar att delta i sammanhang där vårt perspektiv och deltagande är
väsentliga och skulle saknas om vi inte deltog, och där vi bidrar till att gemensamma budskap
stärks.
Som en relativt liten organisation arbetar IKFF strategiskt med att påverka större organisationer.
Detta utgör en viktig del i vår förändringsteori. Genom att förankra våra frågor i större
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organisationer och nätverk skapar vi ökad legitimitet för våra förslag, vilket stärker opinionen och
ökar sannolikheten att de plockas upp av beslutsfattare. Samtidigt är IKFF Sverige del av en global
feministisk fredsrörelse och den plattformen använder vi för att stärka andra freds- och
rättviserörelser.
Local-to-global
En av IKFF:s styrkor ligger i vår förmåga att länka vår organisations internationella, nationella och
lokala arbete. Vi säkerställer att analyser och rekommendationer från lokala kvinnorättsaktivister
förs fram till beslutsfattare i nationella och internationella forum. Vidare gör vår närvaro i
multilaterala fora att analyser och information inom dessa också når nationella sektioner och
kvinnorättsaktivister lokalt. Nationella sektioner kan samordna sina krav och rekommendationer
gentemot nationella beslutsfattare för att nå resultat på regional och internationell nivå.
Finansiera feministisk fred
IKFF stärker den globala feministiska fredsrörelsen genom att söka och vidareförmedla resurser
till systersektioner i konflikt, post-konflikt och sviktande stater. Genom detta arbete påverkar vi
också makthavare att lägga mer resurser på konfliktförebyggande arbete och kvinnors deltagande.
För att skapa hållbarhet i vår egen finansiering och minska den oförutsägbarhet och sårbarhet som
ett beroende av bidrag från politiska makthavare innebär upprätthåller och utvecklar vi vårt
insamlings- och kampanjarbete. Vi utforskar löpande nya bidragsgivare och bidragsformer, samt
upprätthåller goda relationer med våra befintliga och potentiella givare.
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Handlingsprogram för IKFF för år 2021–2023
Arbetsområde 1: Bygga rörelsen
IKFF sammanför personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om
och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig. Genom organisering bygger vi
gemensam makt att förändra och möjligheter att solidarisera oss med fler rättviserörelser. När vi organiserar oss
fredligt och feministiskt utmanar vi patriarkala maktsystem och vi behöver därför en organisation där vi ger
varandra trygga och tillåtande utrymmen att arbeta för fred, frihet och feminism. Vi bygger en rörelse med
ambitionen att bli en välkänd feministisk fredsorganisation som genom sin organisering utforskar olika former för
demokrati, jämlikhet och fredlig konfliktlösning. Att bygga rörelsen är både medel och mål.
Långsiktiga mål:
1.1 IKFF är en stark global rörelse
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
1.1.1
1.1.2
1.1.3

att öka kontaktytorna, dialogen, kommunikationen, lärande och kunskapsutbyte mellan
medlemmar, kretsar, sektioner och grupper och främja samarbeten mellan alla delar av
organisationen
att stärka utbytet av analyser och perspektiv mellan den svenska sektionen och andra
sektioner och grupper, samt IKFF:s internationella kontor och program
att stärka IKFF:s internationella organisation

1.2 IKFF är en inkluderande rörelse för engagemang, organisering och lärande
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

att kontinuerligt utforska och utmana maktstrukturer och dess påverkan inom vår egen
organisation
att främja och stärka ett jämlikt och demokratiskt deltagande och inflytande i IKFF
att stärka kapaciteten till lokal samt tematisk organisering, kommunikation och
påverkan
att utforska olika former för organisering utifrån feministiska metoder och principer
att bredda IKFF:s medlemsbas utifrån olika erfarenheter såsom genom geografisk
spridning, ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund och utbildningsbakgrund
att stärka den interna kunskapen om rasism och öka kapaciteten att arbeta antirasistiskt och med anti-koloniala perspektiv

1.3 IKFF har en hållbar finansiering
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
1.3.1
1.3.2
1.3.3

att utveckla IKFF:s insamlingsarbete
att öka IKFF:s intäkter från medlemsavgifter, gåvor och gräsrotsfinansiering
att minska beroendet av projektmedel
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1.4 IKFF:s arbete är välkänt och våra analyser efterfrågade
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

att öka vår synlighet i relation till de mål och prioriteringar som fastställs i
handlingsprogrammet
att göra vår samlade kunskap och våra analyser mer lättillgängligt inom organisationen,
för en intresserad allmänhet och potentiella medlemmar
att stärka vår profilering som feministisk fredsorganisation
att stärka vår profilering som expert på freds- och säkerhetspolitiska frågor ur ett
feministiskt perspektiv
att synliggöra IKFF som en global rörelse
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Arbetsområde 2: Omdefiniera säkerhet
IKFF verkar för en säkerhetsanalys som sätter behovet av att leva i fred och frihet från våld i centrum. Analysen
innefattar politiska strukturer och förståelse för ekosystem vilka påverkar våra liv och skapar vår levnadsmiljö.
IKFF utmanar militariseringen av samhällen och militarismen som tankemönster och ifrågasätter att säkerhetshot
formuleras i termer av yttre fiender och militära hotbilder mot nationer.
IKFF ser att militarismen är en del av den patriarkala världsordning och maktstruktur som utestänger kvinnor
och flickor i all vår mångfald från makt och inflytande i samhällen och över våra egna liv. Den patriarkala
maktstrukturen skapar snäva föreställningar om människor, och därmed också säkerhet, och leder till att nationell
säkerhet byggs på bekostnad av kvinnors säkerhet. Vår feministiska säkerhetsanalys utmanar den binära struktur
som upprätthåller könsmaktsordningen och den nationalistiska säkerhetsmodellen som delar in människor i aktiva
beskyddare och passiva skyddsobjekt. Därför arbetar vi för global nedrustning, avmilitarisering och för att
inkluderande konfliktförebyggande arbete prioriteras på alla nivåer.
Långsiktiga mål:
2.1 Global nedrustning
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

att Sverige ska driva en humanitär nedrustningspolitik*, ansluta sig till FN:s
kärnvapenkonvention och arbeta för ett förbud mot autonoma vapen
att Sverige slutar exportera vapen till icke-demokratier, stater som kränker mänskliga
rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, samt stater som riskerar att hamna i väpnad
konflikt eller som befinner sig i återuppbyggnad efter en konflikt
att synliggöra omfattningen och konsekvenserna av globala militära utgifter och militär
upprustning samt synliggöra nedrustning som en konfliktförebyggande metod

2.2 Mänsklig säkerhet** prioriteras globalt, nationellt och lokalt
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
2.2.1
2.2.2
2.2.3

att mänsklig säkerhet, inklusive att stoppa klimatförändringarna, sätts i centrum för
säkerhetspolitiken
att Sverige förblir alliansfritt och lämnar sina samarbeten med Nato
att synliggöra vikten av multilateralism, diplomati och internationell rätt

*Humanitär nedrustning syftar till att förebygga och minska vapenrelaterat mänskligt lidande genom inrättandet av normer.
Humanitär nedrustning placerar människor i centrum och därmed de humanitära konsekvenserna av ett vapen i fokus.
**Ett begrepp som flyttar fokus från staten som säkerhetssubjekt till individen och olika grupper i samhället. Detta är ett i
grunden normativt argument att säkerhet är till för individer.
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Arbetsområde 3: Främja feministiska perspektiv på fred
IKFF verkar för en radikal förändring av hur resurser fördelas och exploateras och hur könsnormer konstrueras.
Patriarkatet och dess kapitalistiska ekonomiska system, som bygger på diskriminerande maktstrukturer vars syfte
är att upprätthålla en hierarkisk fördelning av makt, resurser och privilegier är grundorsaker till krig. De
upprätthålls av sociala konstruktioner kring kön och könsidentitet inom vilka våldsam maskulinitet och passiv
femininitet belönas.
IKFF verkar utifrån en intersektionell feministisk analys och ser att flera strukturer och normer samspelar vilka
kan resultera i mer eller mindre beständiga privilegier och förtryck. Vi ser att strukturerna går in i och förstärker
varandra och att de alla genomsyras av ett patriarkalt system där kvinnor, transpersoner och icke-binära personer
missgynnas. IKFF verkar för att föreställa oss fred och presentera fredliga alternativ till destruktiva sociala system.
IKFF verkar för ett ekonomiskt system som ger välfärd och goda levnadsmiljöer för alla på vår planet, ett system där
liv går före ekonomisk tillväxt och vinst. IKFF presenterar alternativ till de maktordningar som militarismen,
kapitalismen och nationalismen utgör. Vi lyfter erfarenheter och analyser och verkar för kvinnors fulla och aktiva
beslutanderätt i alla frågor som rör oss. Vi ifrågasätter både föreställningen att våldsam maskulinitet är det samma
som handlingskraft och idén om ett jämställt krig. Vii arbetar för jämställd fred med fullvärdig implementering av
mänskliga rättigheter med sociala system som fördelar resurser rättvist bortom kön och andra exkluderande system.
Långsiktiga mål:
3.1 Kvinnors meningsfulla deltagande i freds- och säkerhetspolitiska processer
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

att Sverige ska bedriva en feministisk* utrikes- och säkerhetspolitik
att öka kvinnors deltagande och feministiska perspektiv i den säkerhetspolitiska
debatten
att stärka demokrati och motverka civilsamhällets krympande demokratiska utrymme
att kvinnor, fred och säkerhetsagendan implementeras med fokus på konfliktförebyggande
att stärka andra IKFF-sektioner i världen genom finansiellt och organisatoriskt stöd
att kvinnors konfliktförebyggande arbete synliggörs, prioriteras och finansieras

3.2 Social och ekonomisk rättvisa för alla
Under kongressperioden 2021–2023 arbetar vi för:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

att ekonomisk och social rättvisa synliggörs som en förutsättning för fred
att rasism och nationalism synliggörs och debatteras i relation till militarism och
mänsklig säkerhet
att miljö och klimat synliggörs och debatteras i relation till militarism och mänsklig
säkerhet för alla
att synliggöra de militära utgifternas negativa konsekvenser för social och
ekonomisk rättvisa och mänsklig säkerhet

*med feministisk utrikes- och säkerhetspolitik menar IKFF en politik baserad på en feministisk analys av fred och säkerhet.
En sådan politik bekämpar grundorsakerna till krig och konflikt genom att utmana patriarkala strukturer och motverka
militarisering och vapenspridning, nationalism och rasism, miljöförstöring och klimatförändringar. En feministisk utrikes- och
säkerhetspolitik verkar för kvinnors meningsfulla deltagande, demokrati, nedrustning, jämställdhet, klimaträttvisa,
omfördelningen av resurser och mänsklig säkerhet för alla.
Den feministiska utrikespolitik som lanserades av regeringen år 2014 innehåller flera viktiga element av en sådan
politik, men är begränsad i sin omfattning till utrikespolitiken samt saknar ett systemförändrande perspektiv.
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