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Krönika – året som gått
2021 präglades liksom året innan av pandemin.
Vaccineringen kom igång och stundtals öppna
des samhället upp igen, för att sedan stängas
ned när smittotalen återigen tog fart. Att organi
sera sig under sådana osäkra förhållanden är
svårt, men i många av våra systersektioner finns
det lång erfarenhet av att göra just det.
I vår globala rörelse pågick under 2021 ett inten
sivt arbete för att ta fram ett nytt internationellt
program och för att planera vår internationella
kongress, som skjutits upp till 2022. Den digitala
kapacitetshöjning som pandemin tvingat fram
har varit en viktig tillgång i arbete och flera kon
sultationer, så kallade global calls, har genom
förts med medlemmar
över hela världen.
Digitaliseringen har
också präglat arbetet i
Sverige. I början av året
anordnade vi ett stort
digitalt event för att fira
ikraftträdandet av FN:s
kärnvapenförbud, TPNW,
tillsammans med alla de
andra organisationer som
driver kampanjen för ett
förbud i Sverige. Trots de
fysiska avstånden blev
firandet både roligt och
känslosamt – som det ska
vara när historiska händel
ser markeras.
Samtidigt som vi anpassat
oss till nya sätt att mötas
har vi också fortsatt lyfta digitaliserings baksidor
och hur dessa drabbar kvinnorättsaktivsters
arbete för fred och nedrustning. Vi tänker inte
acceptera att förpassas till en liten ruta på
skärmen när beslutsfattare möts för att dis
kutera viktiga frågor som påverkar oss alla.
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De globala säkerhetsutmaningarna är fortsatt
omfattande och Sverige har under det gångna
året fortsatt skygga undan från ansvar på nedrust
ningsområdet. Sverige står fortsatt utanför FN:s
kärnvapenförbud och löftet om att visa ledarskap i
frågan om autonoma vapen förblir ouppfyllt.
Talibanernas maktövertagande i Afghanistan i
augusti visade återigen hur militära lösningar miss
lyckas med att skapa fred. Ändå fortsätter våra
folkvalda att ropa efter mer pengar till militären,
mer militärövningar och mer militärt samarbete.
Tillsammans med våra kollegor från IKFF Afghani
stan har vi under året arbetat för att lyfta afghan
ska kvinnors röster, och kommer fortsätta jobba
för att Sveriges agerande ska utgå ifrån dessa.
Vi har under 2021 fördjupat vårt arbete med
militarismens konsekvenser för miljö och klimat.
Vi har deltagit i FN:s klimatkonferens COP26 i
Glasgow, anordnat en nationell webinarieserie,
genomfört en cykelresa för fred genom 8 skånska
kommuner och lokala projekt i nästan alla våra
kretsar. Det finns ett stort intresse för och stor
kunskap i dessa frågor inom vår rörelse.
När vi nu lägger detta år till handlingarna kan
jag inte låta bli att blicka ännu längre bakåt, till
år 1921, när decennier av kvinnokamp äntligen
resulterade i att kvinnor för första gången fick
rösta i svenska val. Kunde de föreställa sig att det
skulle dröja 100 år innan Sverige fick en kvinna
som statsminister? Antagligen inte. Jag älskar att
vara del av en rörelse som arbetar långsiktigt, men
jag vill inte behöva vänta 100 år på nästa milstolpe!
Jag hoppas att vår verksamhetsberättelse kan
inspirera till ännu mer engagemang och aktivism –
världen behöver det mer än någonsin!

Malin Nilsson, generalsekreterare
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Fred Frihet Feminism
- det här är IKFF

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
BYGGA RÖRELSE
(IKFF) är en hundraårig feministisk fredsorganisation
- BYGGA IKFF SVERIGE
vars syfte är att sammanföra personer som enas i sin
- EN GLOBAL RÖRELSE
beslutsamhet att studera, informera om och avskaffa
OMDEFINIERA SÄKERHET
de grundläggande orsakerna till konflikter och legi
- KÄRNVAPEN
timeringen av krig. IKFF är den svenska sektionen av
- MÖRDARROBOTAR
Women’s International League for Peace and Free
- VAPENEXPORT
dom (WILPF) som finns i omkring 50 länder och med
- PÅVERKAN GENOM INTERNATIONELLA
huvudkontor i Genève och New York.
MÖTEN
FRÄMJA FEMINISTISKA
► UNDER 2021 HAR IKFF ARBETAT FÖR ATT
PERSPEKTIV PÅ FRED
Bygga rörelsen
- KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET
•
IKFF är en stark global rörelse
- CIVILSAMHÄLLETS DEMOKRATISKA
•
IKFF är en inkluderande rörelse för engagemang,
UTRYMME
organisering och lärande
- MILJÖ OCH KLIMAT
•
IKFF har en hållbar finansiering
EVENEMANG
•
IKFF:s arbete är välkänt och våra analyser efter
LOKALKRETSAR
frågade
KOMMUNIKATION
ÅR AV FEMINISTISK
INLEDNING FREDSKAMP
ORGANISATIONER OCH100
NÄTVERK
Omdefiniera säkerhet
MÅL OCH AKTIVITETER
•
Global nedrustning
•

Mänsklig säkerhet prioriteras globalt, nationellt
och lokalt

Främja feministiska perspektiv på fred
•
Kvinnors meningsfulla deltagande i freds- och
säkerhetspolitiska processer
•
Social och ekonomisk rättvisa för alla

► NÅGRA MILSTOLPAR
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1915 IKFF (WILPF) grundas i Haag.
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 tillsam
mans 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.
2021 FN:s kärnvapenkonvention blir internationell
rätt.
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BYGGA RÖRELSE

IKFF Malmö/Lund Foto: Gustaf Mattisson

IKFF sammanför personer som enas i sin beslut
samhet att utifrån ett feministiskt perspektiv
studera, informera om och avskaffa de grund
läggande orsakerna till konflikter och legitim
eringen 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. Att bygga
rörelsen är både medel och mål.

► Höjdpunkter under året
•
•

•

•

•

•
•
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IKFF genomförde sin första digitala kongress
Externa utvärderingar visade att IKFF be
traktas som en expertorganisation av andra
organisationer, myndigheter och departe
ment
Stärkte det nordiska samarbetet genom
Nordiskt möte i Göteborg och Nordiskt-
Ryskt seminarium i Oslo
391 personer deltog i den afrikanska region
ala konferensen som IKFF Sverige var med
och arrangerade
Ny IKFF-grupp startade i Guinea - 19 sek
tioner och grupper finns nu i den afrikanska
regionen
IKFF godkändes för 90-konto
IKFF godkändes för ForumCiv Large Partner
ship Funding

Bygga IKFF Sverige
IKFF Sverige har sedan 1919 arbetat för föränd
ring såväl i Sverige som i världen. Genom att
bygga vår rörelse mångfaldigar vi våra röster idag
och ser till att de finns kvar imorgon.

IKFF SOM EXPERTORGANISATION
Under 2021 genomfördes tre externa granskning
ar av IKFF:s verksamhet:
•
•

•

Utvärdering av informationsprojekt från
ForumCiv 2019-2021
Utvärdering av IKFF inför beslut om god
kännande för ForumCiv Large Partnership
Funding
Utvärdering av WILPF:s organisationsstöd
från Sida, där IKFF Sverige bidrar till imple
menteringen

Samtliga utvärderingar lyfter IKFF:s globala
rörelse och arbetet på lokal, nationell och inter
nationell nivå som en viktig styrka. IKFF Sveriges
långsiktiga arbete med att bygga kapacitet tillsam
mans med andra IKFF-sektioner lyfts fram som
ett gott exempel på hur vi kan stärka vår globala

Digital kongress. Foto: Mir Grebäck von Melen

rörelse. Andra organisationer, myndigheter och
departement ser IKFF som en expertorgani
sation och en trovärdig samarbetspartner som
bidrar med information direkt från våra syster
sektioner, och upplever att vi bidrar med ett
unikt feministiskt fredsperspektiv.

► CITAT FRÅN UTVÄRDERING

”Djupintervjuerna med andra organisationer
visar att IKFF är en uppskattad samarbetspart,
i synnerhet pga organisationens specialistkunskap i genderfrågor, det globala nätverket,
och erfarenheten av FN-lobbying.” ur Utvärder
ing av ForumCiv informationsprojekt 20192021.
”IKFF uppfattas ha stor trovärdighet pga det
globala nätverket och sina systersektioner.” ur
Utvärdering av ForumCiv informationsprojekt
2019-2021.
”IKFF structures is perfectly suited to make the
connection and link between local, national,
and international cooperation.” ur ForumCiv
utvärdering Large Partnership Funding.
”The organisation brings wealth of experience
and lessons learned from variety of context in
driving a feminist pacifist movement to bring
about peace and disarmament into the world.”
ur ForumCiv utvärdering Large Partnership
Funding.

FÖRENINGSUTVECKLING
IKFF:s förbundsstyrelse antog i början av året en
ny arbetsordning som tydliggör ansvarsområden
och beslutsvägar inom organisationen. Under
hösten arbetade styrelsen fram ett förslag till
handlingsplan för stärkt medlemsarbete som
ska beslutas och börja implementeras under
2022. Arbetsgruppen för antirasism anordnade
en digital studiecirkel för medlemmar. Under 6
träffar berörde studiecirkeln fördjupad förståelse
av rasism och antirasism, diskussioner om hur
IKFF:s antirasistiska analys kan stärkas samt hur
kunskap kan omvandlas till handling.

KONGRESSER
Den 24-25 april 2021 genomfördes IKFF:s ordina
rie kongress, för första gången digitalt. Samtliga
kretsar, sammanlagt 19 röstberättigade ombud,
deltog under kongressdagarna. Mötesordförande
var Angela Refuerzo Larsson, generalsekreterare
på Maktsalongen.

► ANTAGNA BESLUT
•
•
•
•
•

► FYRA UTTALANDEN ANTOGS
•

”WILPF Cameroon and WILPF Sweden have played
a pivotal role through teaching us how to write
proposals, engaging with other international
organisations and embassies.” ur Sidas utvärder
ing av WILPF:s organisationsstöd.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Handlingsprogram 2021-2023
Fastställande av nya stadgar
Fastställande av ny medlemsavgift

•
•
•

Kopplingen mellan militarism, miljöförstöring
och klimatförändringar måste erkännas
Mot polarisering, rasism och andra våldsam
ma sociala system
En intersektionell feministisk fredsrörelse
En mer holistisk politik för kvinnor, fred och
säkerhet
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► EXTRAKONGRESS

Strax efter kongressen avgick ordförande Lina
Hjärtström i samband med att hon anställdes
som ansvarig för politisk påverkan på IKFF:s
kansli. Runt samma tid avgick ytterligare två
ledamöter och styrelsen kallade därför till ex
tra-kongress för att fylla de vakanta platserna.
Alla kretsar deltog vid extra-kongressen den 21
oktober med totalt 10 röstberättigade ombud.
Vid extra-kongressen valdes Daniella Johnsson
och Fanny Wellén till nya ordföranden. Under
kongressen höll professor Annick Wibben en
mycket uppskattad föreläsning om feministiska
perspektiv på pandemin.

HÅLLBAR FINANSIERING
IKFF tog under 2021 viktiga steg för att minska
beroendet av kortsiktiga projektmedel. Som en
av endast två organisationer erhöll vi för första
gången ett treårigt verksamhetsstöd från Folke
Bernadotteakademin. IKFF godkändes också
som partnerorganisation inom ForumCivs nya
bidragsform Large Partnership Funding, ett
5-årigt stöd, med start 2023, som möjliggör
långsiktigt arbete tillsammans med våra sys
tersektioner.
För att säkerställa IKFF:s oberoende är det
också viktigt att stärka vår egen finansiering.
Kongressen fattade därför i maj beslut om att
höja medlemsavgiften till 25 kr/mån (300 kr/år).

Vi ansökte och beviljades även 90-konto från
Svensk Insamlingskontroll, ett viktigt led i att
stärka IKFF:s insamlingsarbete.

► CITAT FRÅN UTVÄRDERING

”The impressive degree of compliance history
shown by IKFF also strengthen that notion to
grant them flexible funding.” ur ForumCiv ut
värdering Large Partnership Funding.
”WILPF Sweden and the Government of Sweden
have taken a long-term approach to funding
combined with grants from the International
Secretariat, which supports WILPF’s strategic
growth.” ur Sidas utvärdering av WILPF:s organi
sationsstöd.
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En global rörelse
Genom att bygga vår rörelse tillsammans med
andra medlemmar runt om i världen ökar vi
vår genomslagskraft och stöttar varandra. På
så vis skapar vi tillsammans förutsättningar för
en fredligare värld.

genom konferens-kit som sammanställts i
förväg, vilket möjliggjorde för deltagare med
sämre eller obefintlig internetuppkoppling att
delta, en inkluderingsfråga som blivit alltmer
påtaglig under pandemin och den digitalisering
som följt. Gemensamma digitala avstämningar
gjordes tre gånger om dagen för kunskaps
delning och erfarenhetsutbyte. De regionala
konferenserna har varit en stark bidragande
faktor till IKFF:s snabba utveckling i regionen,
från 2 sektioner 2011 till 19 sektioner och grup
per idag. Under året har en ny grupp bildats,
IKFF Guinea.

EUROPEISKT SAMARBETE
Tillsammans med IKFF Norge arrangerade
IKFF Sverige det Nordisk-Ryska seminariet
“Neighbours as Friends - Not Enemies” i Oslo
den 12-14 november. Syftet med seminariet
var att stärka kontakter och samarbete mellan
nordiska och ryska fredsorganisationer och ak
tivister. Under seminariet, som genomfördes
både fysiskt och digitalt, deltog över 50 per
soner från Sverige, Danmark, Norge, Grönland,
Island, Finland, Åland och Ryssland.

IKFF Togo under den arfrikanska regionala konferensen.

► NORDISKT SAMARBETE

AFRIKANSK REGIONAL
KONFERENS
Den 13-14 november 2021 deltog 18 afrikanska
IKFF-sektioner och grupper, totalt 391 kvinno
rättsaktivister, i årets regional konferens som
precis som förra året hölls digitalt. IKFF Sverige
har samordnat de regionala konferenserna
sedan 2014 och årets tema var ”WILPF – a
feminist peace movement”. Alla sektioner och
grupper samlades på nationell nivå för att till
sammans ta del av den regionala konferensen

Den 22-24 oktober samlades ett 30-tal IKFF:are
från Sverige, Norge och Danmark i Göteborg
för Nordiskt möte. Deltagare från Finland
deltog digitalt. Helgen ägnades åt erfarenhets
utbyte och lärdomar, diskussioner om upprust
ning och militarism i våra länder, samt om
migration, flykt och asylpolitik. Föredrag hölls
om relationen mellan Norden och Ryssland,
kampanjer mot kärnvapen, militariseringen i
Göteborgs skärgård samt IKFF:s internationella
arbete. Under helgen avtäcktes även en staty av
Ingrid Segerstedt-Wiberg, något IKFF Göteborg
länge arbetat för ska bli verklighet.
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DEN INTERNATIONELLA
ORGANISATIONEN
IKFF Sverige bidrog under året aktivt till arbetet
med att ta fram organisationens kommande
internationella program som ska beslutas av
den internationella kongressen 2022. Processen,
som går under namnet ”Roadmap to Future
WILPF”, syftar till att engagera medlemmar på
alla nivåer inom organisationen. En arbetsgrupp
inom den svenska förbundsstyrelsen ansvarade
under året för att samla in och förmedla IKFF
Sveriges synpunkter. Den svenska arbetsgruppen
tog också initiativ till att skapa ett internationellt
forum för unga medlemmar, för att ge utrymme
åt deras idéer och tankar. Forumet är under
uppbyggnad.
IKFF Sverige stöttade även IKFF:s internationella
medlemsteam och den afrikanska regionala
representanten i internationella styrelsens
insamling av synpunkter från sektionerna och
grupperna i Afrika, bland annat genom två regio
nala konsultationer.

► DR KONGO

Under 2021 genomförde IKFF DR Kongo ett
pilotprojekt som finansierades av ForumCiv.
Sektionen informerade om och engagerade
elever och deras lärare i fredsfrågor med syfte
att införa ett fredsperspektiv och konfliktföre
byggande mekanismer i fyra skolor i Kinshasa.
I varje skola startades en fredsklubb där elever
diskuterade och lärde sig om ickevåld, konflikt
förebyggande och fredsbyggande. Resultaten av
pilotprojektet presenterades för beslutsfattare
med målet att fredskunskap ska bli en del av
läroplanen.

► COLOMBIA

IKFF Colombias utbildningar i feministiskt freds
byggande involverade över 100 kvinnor under
2021, med syftet att stärka en feministisk, fredlig
och antimilitaristisk politik och främja imple
menteringen av fredsavtalet på lokal, regional
och nationell nivå. Kurserna samlade kvinnor
i byar och städer i regionerna Meta, Bolívar
och Guaviare. Arbetet bestod bland annat i att
öka kunskapen om fredsavtalet, lagstiftning
och politiska processer, att sprida och utveckla
verktyg för mobilisering och politiskt påverkans
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IKFF Kamerun samlade under den afrikanska regionala konferensen.

arbete, samt att skapa trygga rum för deltagare
att samtala, dela erfarenheter och reflektera
kring maktstrukturer, rättigheter och fredliga
vägar framåt. Nya digitala verktyg, en ny region
och lokala workshops som hölls av kvinnor som
tidigare själva genomgått utbildningen bidrog till
ytterligare framsteg under 2021.

► KAMERUN

I juli invigde IKFF Kamerun sitt nya center för
juridisk rådgivning. Detta center bygger på sek
tionens tidigare framgångsrika arbete med att
förebygga våld i samband med val och att öka
kvinnors deltagande i valprocesser (Women’s
Early Warning Center). Det nya centret erbjuder
fri rådgivning och stöd i ärenden som handlar om
kränkningar av mänskliga rättigheter. Det riktar
sig främst till kvinnor och stöttar bland annat
kvinnorättsaktivister. Centret samlar också in in
formation för att stärka det förebyggande arbetet
kring våld, konflikt och rättighetskränkningar.

► GEMENSAMT PROJEKT MOT

VAPENSPRIDNING
Under 2021 samordnade IKFF Kamerun och
Sverige ett samarbete mellan Gender Equality
Network for Small Arms Control (GENSAC) och 17
av IKFF:s sektioner och grupper i den afrikanska
regionen. Det var första gången som nästan alla
deltog i ett gemensamt projekt som var finansier
at av en extern aktör. För flera var det första gån
gen de fick extern finansiering så projektet var
även viktigt för att bygga kapacitet. Inom projek
tet gjordes insatser för att stärka förståelsen för
vapenspridningens konsekvenser ur ett genus
perspektiv både i samhället och bland politiker.
Nya samarbeten växte fram och rekommenda
tioner för vapenkontroll togs fram.

OMDEFINIERA
SÄKERHET
IKFF ser att militarismen är en del av den
patriarkala världsordning där våld ses som ett
legitimt verktyg för att hantera konflikter och
som utestänger kvinnor och flickor från makt
och inflytande. Den skapar snäva föreställningar
om människor, och därmed också säkerhet, och
leder till att nationell säkerhet byggs på bekost
nad av människors säkerhet och trygghet. Därför
arbetar vi för global nedrustning, avmilitarisering
och för att konfliktförebyggande arbete priorite
ras på alla nivåer.

► HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET
•
•
•

•

•

•

FN:s kärnvapenförbud trädde i kraft
Digitalt firande av kärnvapenförbudet med
150 personer
IKFF uppmärksammades i lokalmedia över
hela landet i samband med kärnvapenför
budets ikraftträdande
Socialdemokraterna beslutade att partiet
ska arbeta för en svensk anslutning till
kärnvapenförbudet
IKFF:s perspektiv speglades i arbetsgrupps
rapporten om mördarrobotar till utrikes
ministerns Folkrätts- och nedrustnings
delegation
Sverige lyfte ett genusperspektiv på mördar
robotar under FN-möte

KÄRNVAPEN
Det enda sättet att se till att kärnvapen aldrig
används igen är att se till att de inte existerar.
Tillsammans med aktivister världen över kämpar
vi för att vända utvecklingen.

► KÄRNVAPENFÖRBUDET
TRÄDDE I KRAFT
Den 22 januari 2021 trädde FN:s kärnvapen
konvention i kraft och blev internationell lag.
Att kärnvapen förklarades olagliga är historiskt
och uppmärksammades över hela världen. För
att fira denna milstolpe anordnade vi ett digitalt
kalas tillsammans med Svenska Läkare mot
Kärnvapen och bjöd in Svenska Freds, Kristna
Freds, FN-förbundet, Greenpeace, och ACT

Foto: ICAN.

Svenska Kyrkan som alla höll tal. Vi fick även
en videohälsning från Setsuko Thurlow, kärn
vapenöverlevare och en förgrundsgestalt inom
kampanjen ICAN. 150 personer deltog i firandet.
Sorgligt nog står Sverige för första gången
någonsin utanför ett multilateralt nedrustnings
avtal. Ett starkt brott mot svensk nedrustnings
tradition.

► KÄRNVAPENNEDRUSTNING

År 2021 förberedde vi oss för översynskonfer
ensen inom FN:s icke-spridningsavtal (NPT) för
kärnvapen. Konferensen hade skjutits upp från
år 2020 och planerades till januari 2022, innan
den sköts upp igen på grund av pandemin.
Under året arbetade IKFF med två spår: ett för
att Sverige ska driva nedrustning av kärnvapen
inom icke-spridningsavtalet, och ett om att
Sverige måste gå med i FN:s kärnvapenförbud.
Vi kritiserade tillsammans med Svenska
Läkare mot Kärnvapen regeringens så kallade
Stockholmsinitiativ, som samlar 16 stater för
att öka förutsättningarna att nå resultat inom
NPT, då det fokuserar på att minska risken
för användande av kärnvapen snarare än att
nedrusta dem. På möten med utrikesministern
och Utrikesdepartementet påminde vi ständigt
om att nedrustning är målet och att det kräver
att Sverige aktivt driver på och lämnade över
rekommendationer om hur det kan göras.
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För att öka pressen på regeringen att signera
kärnvapenförbudet arbetade vi gentemot
riksdagspartierna och under hösten riktade
vi kampanjer mot Centerpartiets och Social
demokraternas kongresser. Vi publicerade
debattartiklar i lokaltidningar där vi uppmanade
partimedlemmar att rösta för motioner om att
ansluta Sverige till kärnvapenförbudet. Inför
Socialdemokraternas kongress stöttade vi
drivande personer inom partiet och arrangerade
evenemang både online och i Stockholm till
sammans med Svenska FN-förbundet, Svenska
Läkare mot Kärnvapen, Olof Palmes Internatio
nella Center, S-kvinnor, Socialdemokrater för tro
och solidaritet och internationella ICAN för att
visa hur brett stödet är. S-kongressen i novem
ber beslutade att de ska arbeta för att Sverige
ska ansluta sig till kärnvapenförbudet.

► ORGANISERING

Kampen mot kärnvapen fortsätter att engagera
föreningar runt om i landet. Under året har vi
föreläst för och deltagit i samtal hos Utrikes
politiska Föreningen i Lidköping och Uppsala,
Stockholms FN-förening, Socialdemokratiska
sidoförbund och MR-dagarna. IKFF Uppsala
anordnade ett seminarium och IKFF Växjö upp
märksammade Hiroshimadagen traditionsenligt
med lyktnedsättning i Vättern.

MÖRDARROBOTAR
Mördarrobotar, eller helautonoma vapensys
tem, är vapen som själva kan välja ut mål och
attackera utan någon form av mänsklig inbland
ning. Dessa vapen är under utveckling och skulle
förändra krigföring i grunden, vilket skapar en
rad juridiska, politiska och etiska problem.
IKFF är med i den globala kampanjen Campaign
to Stop Killer Robots som arbetar för ett interna
tionellt förbud mot mördarrobotar. Kampanjen
består av över 180 organisationer i 66 länder.
I Sverige samarbetar vi med Svenska Freds,
Amnesty International Sverige, Human Rights
Watch och Civil Rights Defenders.
I februari 2021 presenterade Campaign to Stop
Killer Robots en undersökning från Ipsos som
mätt människors inställning till autonoma vapen
i 28 länder. I Sverige var 76% av de tillfrågade
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IKFF är en del av den globala kampanjen Campaign to Stop Killer Robots.
Vi arbetar för att förbjuda mördarrobotar innan de börjar användas.
Foto: Campaign to Stop Killer Robots.

emot utvecklingen av autonoma vapen, den högs
ta andelen bland länderna. IKFF släppte tillsam
mans med Svenska Freds ett pressmeddelande
för att uppmärksamma de svenska resultaten.
– Det starka motståndet mot mördarrobotar i
Sverige visar att människor förstår de katastrofala
följderna om vi överlåter beslut om liv och död till
robotar. Det skulle förändra krigföringens natur
i grunden med konsekvenser vi inte kan över
skåda, säger Malin Nilsson, generalsekreterare
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet, IKFF.

► UTRIKESMINISTERNS FOLKRÄTTSOCH NEDRUSTNINGSDELEGATION
Sedan år 2016 sitter IKFF:s generalsekreterare
Malin Nilsson i utrikesministerns Folkrätts- och
nedrustningsdelegation. I slutet av år 2019
tillsattes en arbetsgrupp för hur frågan om ett
effektivt förbud mot autonoma vapen kan drivas
av Sverige.

I maj 2021 överlämnade arbetsgruppen, som
IKFF ingick i, sin tredje och slutgiltiga rapport
till Folkrätts- och nedrustningsdelegationen.
IKFF:s deltagande säkerställde att rapporten
synliggjorde Sveriges ambition att ta en ledande
roll i arbetet för att förbjuda autonoma vapen;
möjligheten att driva på för ett förbud utanför
Konventionen för särskild inhumana vapen
(CCW); behovet av samverkan med konstruktiva
stater; och behovet av ett genusperspektiv på
frågan. Rapportens samlade slutsatser och
förslag till agerande är inte alls så kraftfulla som
IKFF önskat. Arbetet i gruppen synliggjorde det
stora motstånd som finns inom departement
och myndigheter och visade vilken skillnad det
gör att civilsamhället och IKFF deltar i arbetet för
att steg framåt ska tas.

► REGERINGENS ORD MÅSTE BLI
TILL HANDLING
Under året fortsatte vi att uppmärksamma glap
pet mellan vad regeringen utlovat, att Sverige
ska vara drivande för ett effektivt förbud mot
mördarrobotar, och den passivitet som Sverige
visade under internationella möten som hölls
under år 2021. Vi träffade tjänstepersoner och
politiker och krävde att de skulle driva på för ett
förbud och i förhandlingarna lyfta riskerna med
mördarrobotar, exempelvis att de program
meras utifrån stereotypiserande bedömningar
utifrån kön och hudfärg, vikten av meningsfull
mänsklig kontroll över alla vapensystem och
att driva ett genusperspektiv i internationella
förhandlingar.
I december hölls det sista mötet för året inom
FN, förhandlingar inom Konventionen för
särskilt inhumana vapen (CCW), det forum inom
FN där mördarrobotar diskuteras. Sverige lyfte
vikten av meningsfull mänsklig kontroll, en
genusanalys och kvinnors deltagande i nedrust
ningsarbete, samt risken för att förutfattade
meningar om kön och etnicitet programmeras
in. Det visar att vårt arbete gör skillnad.
Trots ett år av förberedelser och förhoppningar
om ett mandat för att påbörja förhandlingar om
ett förbud antogs ingen tydlig väg framåt.

VAPENEXPORT
IKFF fortsatte under året att synliggöra målkon
flikten mellan vapenexporten, den feministiska
utrikespolitiken och FN:s kvinnor, fred och
säkerhetsagenda. Sverige fortsätter att export
era vapen och annan krigsmateriel till stater
som grovt och systematiskt kränker kvinnors
rättigheter samt stater som befinner sig i
väpnad konflikt.
Målkonflikten har vi belyst genom vår skugg
rapport till och uttalanden under granskningen
av Sverige inom FN:s kvinnokonvention, i
civilsamhällets skuggrapport till OSSE i samband
med Sveriges ordförandeskap, i CONCORD
Sveriges rapport Tag plats! om civilsamhällets
demokratiska utrymme samt i dialog med ambas
sadören för den feministiska utrikespolitiken.

PÅVERKAN GENOM INTERNATIONELLA MÖTEN
IKFF arbetar för att påverka på alla nivåer, även
internationellt. Vi bevakar internationella forum,
påverkar Sverige och andra länder samt samver
kar med det globala civilsamhället. Genom vår
närvaro ökar vi också kvinnors deltagande.

► SÄKERHETSPOLITIK I EUROPA

Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) samlar stater i Europa inklusive
Ryssland samt Centralasien, Kaukasien, USA och
Kanada, och grundades under kalla kriget som
ett dialogforum mellan öst och väst. Sverige var
under 2021 ordförandeland för OSSE.
IKFF skrev ett kapitel i civilsamhällets skuggrap
port som det svenska OSSE-nätverket samman
ställde om demokrati och mänskliga rättigheter
i Sverige. Sverige valde att frångå den praxis
som gör gällande att ordförandelandet själva
skriver en rapport, något vi i civilsamhället ville
uppmärksamma. IKFF:s bidrag handlade om den
svenska vapenexporten och målkonflikten med
den feministiska utrikespolitiken vilket ledde
till i en inbjudan till arbetsgruppen Women
and Gender Realities under Civic Solidarity
Platform (CSP), en civilsamhällesplattform
kopplad till OSSE, samt deras parallellkonferens
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under OSSE:s högnivåmöte i Stockholm. Under
parallellkonferensen presenterade OSSE-nät
verket skuggrapporten, och den överlämnades
till bland andra utrikesminister Ann Linde,
OSSE:s generalsekreterare, chefen för FN:s
kontor för demokratiska institutioner och
mänskliga rättigheter (ODIHR).
Inför parallellkonferensen samlades kvinno
rättsaktivister från Tyskland, Kirgizistan, Polen,
Belarus, Sverige, Ukraina, Serbien, Italien,
Schweiz, Österrike och Albanien för att dela
erfarenheter och lärdomar med varandra, knyta
kontakter och planera kommande samarbeten.

► SVERIGE OCH KVINNOKONVENTIONEN
Var femte år granskar en expertkommitté hur
väl varje land som anslutit sig till FN:s kvinno
konvention (CEDAW) lever upp till sina åtagan
den om att eliminera all diskriminering mot
kvinnor. År 2021 granskades Sverige. Gransk
ningen var försenad på grund av pandemin och
IKFF hade redan år 2020 lämnat in en rapport
om hur den svenska vapenexporten under
minerar jämställdheten i mottagarländerna
samt om avsaknaden av en genusanalys i
politik som rör klimat, migration, Sveriges eget
nedrustningsarbete och vapenexporten.
Under granskningen framförde IKFF två uttalan
den inför kommittén och svarade på följdfrågor
om vapenexporten och den feministiska utrikes
politiken. Kommittén ställde sedan frågor till
den svenska delegationen om varför Sverige inte
har tagit till sig tidigare rekommendationer om
att begränsa sin vapenexport och om de faktiska
resultaten av den förda feministiska utrikespoli
tiken. När den skriftliga rekommendationen till
Sverige kom ut var våra frågor dock inte med,
vilket de var år 2016. Trots detta vet vi från efter
följande möten med Utrikesdepartementet att
de tog till sig att kommittén lyfte vapenexporten
som en fråga om jämställdhet.

IKFF deltog på civilsamhällets konferens under staternas
toppmöte inom OSSE som hölls i Stockholm. På bilden:
Lina Hjärtström, ansvarig för politisk påverkan på IKFF, och
Victoria Scheyer, IKFF Tyskland.
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FRÄMJA
FEMINISTISKA
PERSPEKTIV
PÅ FRED
IKFF 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
jämställda krig. Vi arbetar för jämställd fred
med fullvärdig implementering av mänskliga
rättigheter och social rättvisa.

► HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET
•
•
•

•

•

•

•

IKFF tog plats i det svenska medlingsnät
verket för kvinnor
IKFF stärkte samarbete med IKFF Afghani
stan och Svenska Afghanistankommittén
Utrikesdepartementet efterfrågade
IKFF:s expertis för kompetensutveckling i
feministisk analys på nedrustning
Flera av de brister IKFF lyft i sina rekom
mendationer till Sveriges handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhet reflek
terades i regeringens externa utvärdering
Synliggjorde digitaliseringens negativa
konsekvenser för civilsamhällets deltagan
de bland politiker och tjänstepersoner
Faciliterat samarbete mellan IKFF
Zimbabwe, LSU:s partnerorganisation
YETT och svenska ambassaden i Zimba
bwe om unga, fred och säkerhet
Handlingsplanen för den feministiska
utrikespolitiken 2021 synliggjorde kopp
lingen mellan klimat och konflikt, något
IKFF arbetade för under 2020

Kvinnor, fred och
säkerhet
IKFF bedrev under 2021 ett aktivt påverkansarbete
utifrån den analys vi tog fram år 2020, FN:s Agenda
för Kvinnor, Fred och Säkerhet – så kan Sverige driva
en mer inkluderande och progressiv politik. Analysen
har bland annat använts för att formulera rekom
mendationer för den feministiska utrikespolitiken,
svensk vapenexport, internationell klimatpolitik
och Sveriges granskning inom Kvinnokonventionen
(CEDAW). Tillsammans med IKFF Kamerun gjorde
vi också en jämförande analys av de nationella
handlingsplanerna för kvinnor, fred och säkerhets
agendan och utbytte lärdomar för hur vi kan driva
på för förändring.
Som medlemmar i Utrikesdepartementets (UD)
arbetsgrupp för Sveriges nationella handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhetsagendan skulle året
präglats av arbetet med en uppdatering, men på
grund av pandemin sköts det upp. En utvärdering
som UD låtit göra presenterades dock, vilken
bekräftade mycket av IKFF:s kritik, så som behovet
av bättre samordning och större ansvarstagande
från Försvarsdepartementet och Justitiedeparte
mentet. IKFF:s rekommendationer återfinns också
i ett motionsunderlag om jämställdhet i utrikes
politiken som togs fram inom CONCORD Sveriges
arbetsgrupp för jämställdhet. Underlaget skickades
till riksdagspartierna och IKFF träffade Miljöpartiet,
Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet
använde flera av våra rekommendationer i sina
partimotioner till riksdagen.
I början av året bjöds IKFF in för att föreläsa för
tjänstepersoner på UD:s nedrustningsenhet om
feministisk analys på nedrustning samt för att ge
rekommendationer om hur de kan stärka arbetet. Vi
ser detta som ett viktigt resultat av vårt konstruktiva
och kunskapsbaserade arbete gentemot UD.

13

DEN FEMINISTISKA UTRIKES
POLITIKEN
IKFF arbetade under 2020 med att lyfta konflikt
perspektivet i klimatpolitiken genom möten med
flera partier samt Utrikesdepartementet. Resul
tatet kom år 2021 då fokusområdena i hand
lingsplanen för den feministiska utrikespolitiken
inkluderar länken mellan klimatförändringar
och konflikt. I december skickade vi ett brev till
statsminister Magdalena Andersson och utrikes
minister Ann Linde om att den feministiska
utrikespolitiken saknades i regeringsförklaringen
den 30 november. En månad senare fick vi svar
från utrikesministern att ”Sverige har en feminis
tisk regering och vår feministiska utrikespolitik
ligger fast.”

Möte på Island med det nordiska medlingsnätverket
för kvinnor. Tredje person från vänster, Tove Ivergård,
ansvarig för internationellt samarbete på IKFF, här tillsam
mans med andra medlemmar.

► SVENSKA MEDLINGSNÄTVERKET
FÖR KVINNOR
Hösten 2021 valdes Tove Ivergård, ansvarig
för internationellt samarbete på IKFF, in
som en av sju nya medlemmar i det svenska
medlingsnätverket för kvinnor. Nätverket
bildades 2015 på initiativ av dåvarande utrikes
minister Margot Wallström och samordnas av
Folke Bernadotteakademin (FBA) på uppdrag
av Utrikesdepartementet (UD). I november
anordnades ett möte tillsammans med nät
verket, UD och FBA för att presentera de nya
medlemmarna. Veckan efter deltog Tove
Ivergård på det årliga mötet för det Nordiska
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medlingsnätverket för kvinnor som ägde rum på
Island. Medlemskapet har redan bidragit med
värdefulla kontakter och vi ser fram emot hur
arbetet med nätverket kommer utvecklas under
2022.
— En viktig del av mitt arbete är att lyfta våra
kollegors perspektiv och expertis ifrån olika
konfliktkontexter. Det är något jag kan bidra
med i nätverket. Ett feministiskt fredsperspektiv
som är grundat i de kvinnor som driver och leder
förändring på plats men som ofta osynliggörs,
säger Tove Ivergård.

► AFGHANISTAN

Efter att talibanerna tog över makten i augusti
2021 lade IKFF mer fokus på politiskt påverkans
arbete kring Afghanistan, samarbete med vår
afghanska systersektion och samverkan med
andra aktörer så som Svenska Afghanistan
kommittén, SAK. Vi publicerade en debattartikel i
Expressen, deltog i Sveriges Radios Studio Ett och
berättade om situationen för kvinnorättsaktivis
ter i landet, samt publicerade ett temanummer
av medlemstidningen Fred&Frihet Afghanistan – i
vems intresse?. Vi sammanställde även rekom
mendationer för hur Sverige borde agera utifrån
den feministiska utrikespolitiken och kvinnor,
fred och säkerhetsagendan. Rekommenda
tionerna mottogs av Utrikesdepartementet, Sida,
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Center
partiet, Moderaterna och Miljöpartiet, varav
Miljöpartiet även bjöd in till uppföljande möte
och fortsatt dialog.
Vi följde även arbetet med att evakuera IKFF-
medlemmar från Afghanistan och är tacksamma
över att flera landade säkert i Sverige och Norge
tillsammans med sina familjer, mycket tack vare
stora arbetsinsatser från IKFF:s internationella
sekretariat i samarbete med bland andra Sida.
En av dem som evakuerades till Norge var IKFF
Afghanistans ordförande Jamila Afghani. Under
hösten var hon en av huvudtalarna under en
kofenrens som SAK arrangerade. Jamila bidrog
med värdefull kunskap om kvinnorättsaktivisters
arbete i och utanför Afghanistan, om situationen
efter talibanernas övertagande och den akuta
svältkatastrof som drabbar befolkningen. IKFF och
SAK arrangerade även i december ett mini-semi
narium tillsammans på MR-dagarna i Göteborg.

Under MR-dagarna i Göteborg belyste vi civilsamhällets
utmaningar och krympande demokratiska utrymme. Här i ett
samtal om fred och kvinnors rättigheter i Afghanistan efter
talibanernas maktövertagande. På bilden: Anna Ek, Svenska
Afghanistankommittén, och Tove Ivergård, IKFF.

Civilsamhällets
demokratiska utrymme
Den globala utvecklingen för demokrati fortsätter
att gå åt fel håll och civilsamhällets demokratiska
utrymme krymper allt mer, en utveckling som
förstärkts av pandemin. IKFF uppmärksammade
under 2021 hur pandemin och dess restriktioner
påverkat kvinnorättsaktivister runt om i världen.
IKFF belyste vikten av att Sverige har en samsyn
på definitionen av demokrati inom olika politik
områden, och inte använder en lägre standard
när det gäller exempelvis vapenexport, i dialoger
med beslutsfattare. Tillsammans inom CONCORD
Sverige, som samlar över 70 organisationer, har
vi även, genom dialog med beslutsfattare samt
i media, lyft vikten av att hålla fast vid ett starkt,
stabilt och långsiktigt bistånd.
IKFF fokuserade inom CONCORD Sveriges
arbetsgrupp för demokratiskt utrymme särskilt
på regeringens demokratisatsning samt på hur
digitaliseringen påverkar civilsamhällets säkerhet,
utrymme och deltagande ur ett feministiskt
perspektiv. Vi sammanställde information och
rekommendationer som vi delade med Utrikes
departementet (UD). Inom demokratisatsningen
bidrog vi även med kontakter och rekommenda
tioner kring utlandsmyndigheternas konsultatio
ner med civilsamhället.

Arbetsgruppen upp
daterade under 2021
rapporten Tag Plats!
Civilsamhällets demokratiska
utrymme och rätten till
organisering. IKFF bidrog
med rekommendationer
som rör svensk vapenex
port till icke-demokratier
samt exempel från IKFF
Kamerun och IKFF Colom
bia. Rapporten släpptes med en debattartikel
och ett seminarium samt en kampanjmånad i
sociala medier.
Vi spred under året publikationen Grejen med
demokratiskt utrymme till lärare och studenter
samt lyfte pandemins konsekvenser för organi
sering och behovet av stärkt stöd i politiska
rekommendationer, i media, samt diskuterade
utmaningar och motstånd under två seminarier
på MR-dagarna tillsammans med flera av våra
systersektioner.
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Demonstration utanför FN:s klimattoppmöte COP26.
Till vänster Ida Arneson, från IKFF.

Miljö och klimat

Under 2021 intensifierade IKFF ytterligare
arbetet med att synliggöra kopplingen milita
rism, miljöförstöring och klimatförändringar,
utifrån ett feministiskt perspektiv. Genom lokalt,
nationellt och internationellt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte och påverkansarbete utveck
lade vi analyser och verktyg för mobilisering.
Under året stärkte vi vår samlade kunskap,
expertis och samarbeten, och tog viktiga steg
mot att integrera miljö- och klimatfrågor i vårt
övriga arbete.

► HÖJDPUNKTER UNDER ÅRET
•

•
•
•

•
•
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IKFF genomförde webinariumserie i fyra
delar om militarisering, miljö och klimat där
ca 25 personer deltog vid varje tillfälle. Flera
deltog i hela serien.
IKFF deltog på FN:s klimatkonferens COP26
IKFF genomförde Cykelresa för fred i åtta
kommuner i Skåne
IKFF gav ut ett dubbelnummer av medlems
tidningen Fred&Frihet om miljö, klimat och
militarisering
IKFF:s lokalkretsar genomförde projekt om
militarisering, miljö och klimat
Deltog i IKFF:s internationella arbetsgrupp
för miljö och klimat

EN FREDSRÖRELSE FÖR MILJÖ
OCH KLIMATRÄTTVISA
År 2021 har många aktiviteter genomförst med
fokus på hur frågor om fred, miljö och klimat är
sammanlänkade.

► EN GEMENSAM UTGÅNGSPUNKT

Vi startade året med en workshop på kon
gressen med 40 deltagare på temat militariser
ing, miljö och klimat där vi delade erfarenheter
och diskuterade gemensamma vägar framåt.
Representanter från Jordens Vänner och MÄN
bidrog med inspiration och perspektiv på
temat maskulinitetsnormer, genus och klimat.
Kongressen antog även uttalandet Kopplingen
mellan militarism, miljöförstöring och klimatför
ändringar måste erkännas.

► WEBINARIUMSERIE

Under hösten genomfördes webinariumserien
”Militarisering, miljö och klimat – en feministisk
angelägenhet”. Vi pratade om den svenska förs
varsmaktens påverkan på klimatet och på miljön
i Sverige; kärnvapen och klimatkrisen som de
två största hoten mot vår planet; och vi fick färsk
rapportering från FN:s klimatkonferens COP26
som IKFF deltog på. Därtill lyfte vi exempel från
aktivisters arbete och kamp mot miljöförstöring
och klimatförändringar i andra delar av världen

och hur militarismen och andra
maktstrukturer motverkar fredlig
och hållbar förändring. I paneler
na satt representanter från IKFF
Motala, IKFF Göteborg, IKFF
Malmö/Lund, IKFF i Landskrona
och IKFF:s klimatgrupp, samt
representanter från Greenpeace,
Svenska Freds, PUSH Sverige,
Latinamerikagrupperna och Kristna
Fredsrörelsen.
Webinarierna genererade ett högt
deltagande och har sedan delats
på vår Youtubekanal. Vid var och
ett av de fyra tillfällena deltog ca 25
personer. Flera deltog i hela serien.

► KRETSARNAS ARBETE

På lokal nivå genomfördes ett
mångfacetterat arbete med
fortbildning, synliggörande och
påverkansarbete inom klimat, miljö
och militarism.
Inom IKFF:s lokala kretsar genom
fördes bland annat en studieresa
IKFF:s miljö- och klimatgrupp cyklade genom åtta skånska kommuner.
till Elin Wägners hem Lilla Björka,
Foto: Gustaf Mattisson
studiecirklar, en rad samtal med
inbjudna gästföreläsare, samt
medverkan i större evenemang,
såsom Frihamnsdagarna i Göteborg, MR-dagar
Med avstamp i Fredsfestivalen i Simrishamn
na och IKFF:s Nordiska möte. Kretsarna
påbörjades cykelfärden genom Ystad, Trelle
förkovrade sig och samtalade kring allt ifrån
borg, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg,
ekologisk odling, situationen kring Vättern, Elin
Höganäs och Ängelholm. Under cykelresan
Wägners tankegods, Agenda 2030, militär miljö
bjöds lokala kvinno-, freds- och miljö/klimator
påverkan och kärnvapenfrågan. IKFF:s kretsar
ganisationer in för samarbete kring aktiviteter.
både samarbetade med varandra och med ett
I respektive stad genomfördes samtal med
flertal lokala organisationer och nätverk – för
kommunpolitiker. Det blev intressanta samtal
att lyfta och fördjupa frågor kring militarisering,
om kommunernas lokala utmaningar och också
miljö och klimat.
om klimatkrisens utmaningar i ett större pers
pektiv. Utöver samtal om klimatkrisen riktades
► CYKELRESA FÖR FRED
uppmärksamhet på kärnvapenhotet. Kommun
Under sommaren anordnades en två veckor
erna informerades om ICAN Cities Appeal
lång cykelresa i Skåne under parollen “Fred på
och medlemmarna gav dem argument för att
jorden – fred med jorden”. Resan genomfördes
ansluta sig. På stan delades det ut information,
på initiativ av IKFF:s miljö- och klimatgrupp och
tal och samtal hölls och fredssånger spelades.
gick genom åtta skånska kommuner – för att
Fredsresan uppmärksammades i Ystads Alle
uppmärksamma kopplingen mellan fred och
handa, Helsingborgs Dagblad och Landskrona
klimat, samt att Sverige fortfarande inte gått
Direkt.
med i FN:s kärnvapenförbud.
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Militarism och klimatförändringar hör ihop. IKFF:s delegation
på COP26 bestod av Ida Arneson, medlem, Ariana Durani,
styrelseledamot, och Lina Hjärtström, ansvarig för politisk
påverkan på kansliet.

FN:S KLIMATTOPPMÖTE
COP26
IKFF gjorde i november en resa genom ett Euro
pa med olika restriktioner och krav, till Glasgow
för att delta i COP26, FN:s klimatkonferens som
liksom andra möten hölls försenat på grund
av pandemin. Det var första gången som IKFF
deltog på ett COP-möte så en viktig del var att
lära, om mötet i sig och om hur andra arbetar
med klimat, klimaträttvisa, fred och mycket mer.
En lärdom var att IKFF är unika i vår analys som
knyter ihop klimatfrågan med både militarism
och feminism.
På mötet bevakade vi förhandlingar om genus
och klimat, lärde känna den samordningsgrupp
som arbetar med genus i relation till FN:s klimat
organ, deltog i manifestationer och konstut
ställningar, lärde känna mängder med aktivister
från Sverige och världen. Vi framförde frågan
om militärens undantag från klimatrapportering
och om civilsamhällets frånvaro från de faktiska
förhandlingarna till den svenska delegationen.
Dessutom uppmärksammade vi närvaron av
företag som stödjer kärnvapen och annan
krigsindustri och den greenwashing som både
företag och stater ägnar sig åt. Under resan höll
vi kontakt med och uppdaterade medlemmar
och följare i Sverige genom Instagram.

ENVIRONMENTAL
WORKING GROUP
IKFF:s globala arbetsgrupp för miljö och
klimat hade ett år av intensiv dialog,
samordning av aktiviteter och gemen
samma skrivelser. Centralt var deltagandet
på FN:s klimatkonferens COP26, med
förberedelser, gemensamma budskap och
kommunikation. Två globala webinarium
genomfördes under hösten, med fokus på
militarism, genus, miljö och klimat, inför
och efter COP26. IKFF Sverige deltog aktivt
i arbetsgruppen där vi samlade kunskap
och inspiration från andra sektioner och
bidrog med IKFF:s erfarenheter från en
svensk kontext.
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EVENEMANG

► SKUGGKONFERENS
FOLK OCH FÖRSVAR
Vi startade år 2021 med en skuggkon
ferens till Folk och Försvars digitala riks
konferens, ett forum för säkerhetspoli
tik, försvar och krisberedskap, för att
nyansera synen på säkerhet. Genom
två Instalive-samtal kommenterade vi
ministrarnas tal under konferensen och
genom två livesända panelsamtal på
Facebook bjöd vi in andra experter och
organisationer för att lyfta frågor som
osynliggjorts under konferensen.
Vårt panelsamtal ”Nedrustning som verktyg
för fred och säkerhet” genomfördes tillsam
mans med Svenska Läkare mot Kärnvapen och
Svenska Freds och nådde 4 496 personer. Sam
talet om ”Militär upprustning, mänsklig säker
het och kvinnor, fred och säkerhetsagendan
medverkade” med Kvinna till Kvinna och Folke
Bernadotteakademin nådde 5 439 personer.

► ICKEVÅLD

ICKEVÅLD är en årligen återkommande mötes
plats för aktivister, forskare och rörelser som
inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan
väljer att stå upp, stå emot, ställa om. Temat
år 2021 var en ickevåldsresa genom Sverige,
Världen och Sápmi, där frågor om maktstruk
turer, klimatförändringar och nedrustning
diskuterades, med fokus på ickevåldsarbete,
motstånd och förändringskraft. IKFF gick med i
arrangörsgruppen i början av år 2021, tillsam
mans med Kristna Fredsrörelsen, Studieförbun
det Bilda och Another Development Founda
tion.
Ickevåldsforum 2021 gick av stapeln den 27-28
november. 55 personer deltog under helgen,
som genomfördes mestadels digitalt och
forumet nådde ytterligare cirka 800 personer
via Facebook. Forumet skapade nya kontakt
ytor, kunskap och inspiration in i rörelsen.
IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson deltog i
ett panelsamtal om nedrustning och klimat.

IKFF under MR-dagarna i Göteborg. Medlemmar, styrelse
och kansli samlade.

► MR-DAGARNA X 2

I år deltog IKFF i MR-dagarna två gånger.
MR-dagarna är en mötesplats för praktiker,
forskare, myndigheter, politiker och ideellt
engagerade som arbetar med eller vill lära mer
om mänskliga rättigheter. I april hölls det forum
som skjutits upp från 2020 digitalt, och den 6-7
december fick medlemmar, styrelse och kansli
äntligen träffas på Svenska Mässan i Göteborg.
På det digitala forumet i april anordnade vi
samtalet ”Internally displaced – working for
feminist peace amidst conflict” tillsammans med
IKFF Kamerun och IKFF Colombia med fokus på
situationen för internflyktingar, konsekvenserna
av pandemin och hur sektionerna arbetar med
att stärka deras rättigheter. Vi anordnade även
två miniseminarium, om kärnvapen och mördar
robotar.
På forumet i december arrangerade vi ett samtal
om civilsamhällets demokratiska utrymme där
Human Rights Watch deltog och med vittnesmål
från IKFF i Ghana, Kamerun, Tchad och Zim
babwe om hur deras utrymme begränsas av
lagar, ryktesspridning, väpnade konflikter och
brist på resurser, men också hur motstånd kan
formas genom att gå samman. Vi hade även
två miniseminarier, ett om Afghanistan och
kvinnors rättigheter tillsammans med Svenska
Afghanistankommittén och ett om militarisering,
miljö och klimat i Sverige tillsammans med IKFF
Motala och Kvinnor för Fred.
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LOKALKRETSAR
IKFF har sju lokalkretsar runt om i landet,
Göteborg, Jönköping, Malmö/Lund,
Motala, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Göteborg
Trots utmaningar med pandemin har
IKFF Göteborg genomfört en rad ak
tiviteter under året. Den årliga loppisen på
Victoriahuset kunde genomföras, liksom
Kulturnatta i oktober och flera föreläsningar.
Större evenemang som kretsen deltog i var Fri
hamsdagarna där ett panelsamtal om klimat,
kärnvapen och värnplikt genomfördes och
MR-dagarna där kretsen ansvarade för IKFF:s
bokbord. Kretsen stod också värd för IKFF:s
nordiska möte i oktober där medlemmar från
Sverige, Norge och Danmark samlades, IKFF
Finland deltog digitalt. På FN-dagen avtäcktes
en staty till Ingrid Segerstedt Wibergs minne,
något som kretsen länge arbetat för, och där
Jan Eliasson talade.

Malmö/Lund
Under året har IKFF Malmö/Lund anordnat
flera digitala föreläsningar. Internationella
kvinnodagen uppmärksammades genom att
aktivisten Ana Becerra bjöds in till samtal om
kvinnors situation i Chile, på årsmötet föreläste
Nela Porobic Isakovic, från IKFF:s internationel
la sekretariat, om feministisk ekonomi, och i
maj hölls en träning i feministiska mötestekni
ker. Under sommaren anordnades en cykel
resa i Skåne av IKFF:s miljö- och klimatgrupp
där flera av kretsens medlemmar deltog under
parollen “Fred på jorden – fred med jorden” för
att uppmärksamma kärnvapenförbudet och
klimatkrisen.
Ett projekt genomfördes under hösten med
fokus på miljö och fred där Elin Wägner stod i
centrum. Det inleddes med studiebesök till Elin
Wägners bostad på Lilla Björka tillsammans
med Växjökretsen, följt av två bokcirkelträffar
där hennes skrivna verk: Väckarklocka och Fred
med Jorden diskuterades.

Invigningen av statyn över Ingrid Segerstedt-Wiberg i
Göteborg.

Växjö
IKFF Växjö uppmärksammande att kärnvapen
förbudet trädde i kraft den 22 januari med en
ljusmanifestation på Vattentorget vid Växjösjön
och en insändare i lokalpressen. Kulturnatten
blev helt digital och kretsen gjorde en film ”Gör
en ängel för fred!” som växjöborna kunde se
på nätet. Under sommaren deltog en medlem
i IKFF:s miljö- och klimatgrupps ”Cykla för fred”
för att uppmärksamma kärnvapenförbudet och
klimatkrisen, på flera orter i Skåne.
Under hösten genomfördes föreläsningsserien
”Fred med jorden, Fred på jorden” om militari
sering, miljö och klimat. Teman som lyftes var
Flory Gate, Elin Wägner och bildandet av IKFF
Växjö 1935 och Försvarsmaktens frikort när
det gäller att redovisa sin påverkan på miljö
och klimat. IKFF Malmö-Lund hälsade på för ett
gemensamt besök på Elin Wägners Lilla Björka.
I Bergs kyrka föreläste Tage G Petersson om sin
bok om möten med den stora författarinnan i
hans ungdom, ”Elin i mitt liv”.
Hiroshimadagen uppmärksammades med tal
om kärnvapen, poesi, musik och utsättande av
ljusbåtar i Växjösjön och en träff hölls med IOGT
Visol och Kronoberg för fred och alliansfrihet
om hur man kan driva opinion för kärnvapen
förbudet. Ett resultat blev en insändare i lokala
tidningar i samband med FN-dagen.
Styrelsen besökte också Allmänna försvars
föreningens möte i november för att höra ÖB
Micael Bydén tala om militärens expansion och
ställa frågor.
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Motala
Under 2021 har Motalakretsen deltagit i flera
evenemang med sin och Aktion Rädda Vättern
lokala kunskap om miljö, klimat och militariser
ing nationellt, dels på IKFF:s webinarium, dels
på ett seminarium på MR-dagarna i Göteborg.
Demokratin 100 år uppmärksammades också
med en föreläsning. Kretsen deltog även i
Förintelsens minnesdag, Motala Kulturnatt med
en utställning om IKFF:s historia samt veckan
Motala för Jämställdhet, där kretsen bidrog med
två filmer What do Peace and Security mean to
you? och Feministisk fredspolitik, samt frågor till
den gemensamma tipspromenaden.

Jönköping
2021 års arbete har präglats av medlemsmöten
och samarbete med andra föreningar där
medlemmarna fått ta del av intressanta och
givande föreläsningar och visa upp IKFF:s verk
samhet. Fokus har legat på miljö och klimat med
föreläsningar om ekologisk odling, ”Miljö och
klimat via våra barn”, Vättern och klimatet” och
filmvisning av ”Vättern under ytan” av dykaren
Kjell Andersson.

Stockholm
Våren präglades av pandemin och dess restrik
tioner men desto mer verksamhet genomfördes
under hösten. I september hölls ett medlems
möte där medarbetare från nationella kansliet
berättade om det pågående arbetet om bland
annat Afghanistan, kärnvapen och mördar
robotar. Föreläsningar hölls även om Equador,
kolonialism i norra Sverige och om parkers
betydelse för stadens miljö och befolkning. En
studiecirkel genomfördes även om Anna-Lena
Laurens bok ”Sammetsdiktaturen” om Ryssland
och Ola Wongs bok ”Pekingsyndromet” om Kina.
Flera föreläsningar genomfördes även inom
Nätverket för kärnvapennedrustning och inom
OSSE-nätverket om bland annat Belarus och
konflikten i Nagorno – Karabach.

Demonstration mot kärnvapen i Uppsala 2021.

Uppsala
År 2021 präglades Uppsalakretsens fredsarbete
av projektet Militarisering, miljö och klimat –
en feministisk angelägenhet i samarbete med
Sensus Uppsala. Kretsen samverkade med flera
organisationer för att få regeringen att skriva
under FN:s kärnvapenförbud. Föreningarna är
Kvinnor för Fred Uppsala, Uppsala FN-förening,
Naturskyddsföreningen Östhammar och Nej till
Nato Uppsala. På FN:s internationella fredsdag
den 21 september fick de en artikel publicerad i
UNT med rubriken ”Skriv under avtalet om kärn
vapenförbud nu”, som inleddes med ”Det som
inte har hänt kan hända! Tillsammans kan vi få
det omöjliga gjort. Freden måste komma först!”
Vi arrangerade gemensamt ett seminarium och
några deltog i studiecirkelmöten, vilket ledde
fram till att vi agerade för att påverka kommun
fullmäktige i Uppsala att fatta beslut om att
ansluta sig till ICAN Cities Appeal, något som
det visat sig finnas en politisk majoritet för. Vårt
arbete kommer att publiceras i en skrift.
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Kommunikation
► MEDLEMSTIDNINGEN FRED&FRIHET
Mördarrobotar: framtid eller fiktion?
Fred på jorden. Fred med jorden.
Afghanistan – i vems intresse?

► FÖLJARE PÅ SOCIALA MEDIER

Facebook: 5806 (5890 år 2020)
Instagram: 1397 (1303 år 2020)
Twitter: 3290 (3286 år 2020)
Antal personer nådda på Facebook 2021: 38 400
Antal personer nådda på Instagram 2021: 5 400

► PUBLICERINGAR

Artiklar och omnämnanden i media: 58

► PUBLIKATIONER

Organisationer
och nätverk

•

Samarbete är en central metod i IKFF:s arbete
för påverkan, engagemang och förändring.
Nedan följer en lista över organisationer, kam
panjer och nätverk som IKFF är medlemmar i.

•
•
•

•

•

Grejen med mördarrobotar
Så här fungerar FN:s förbud mot kärnvapen
Kvinnor, fred och säkerhet – så kan Sverige
driva en mer inkluderande och progressiv
politik
Global feminist cooperation during a pan
demic – WILPF African regional conference
2020
Civil society spotlight report on Sweden’s
implementation of the agenda 2030
(CONCORD Sverige)
Tag plats! Civilsamhällets demokratiska
utrymme och rätten till organisering
(CONCORD Sverige)

► ORGANISATIONER
•
•
•
•

CONCORD Sverige
ForumCiv
Globalportalen
Svenska FN-förbundet

► KAMPANJER
•
•
•

ICAN – International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons
Campaign to Stop Killer Robots
Vi utlyser klimatnödläge!

► NÄTVERK
•
•
•
•

Schyssta Pensioner
Svenska Nätverket för Kärnvapenned
rustning
Svenska Nätverket för DR Kongo
Svenska arbetsgruppen mot vapenexport

► ÖVRIGT
•
•

Utrikesministerns Nedrustnings- och
folkrättsdelegation
Svenska medlingsnätverket för kvinnor
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Mål och aktiviteter
Handlingsprogrammet har antagits av kongressen 2021 för
perioden 2021–2023. IKFF Sverige kommer under denna tvåår
speriod arbeta med följande övergripande mål uppdelade på
tre arbetsområden:
Arbetsområde 1: Bygga rörelsen
Långsiktiga mål:
1.1 IKFF är en stark global rörelse
1.2 IKFF är en inkluderande rörelse för engagemang, organise
ring och lärande
1.3 IKFF har en hållbar finansiering
1.4 IKFF:s arbete är välkänt och våra analyser efterfrågade
Arbetsområde 2: Omdefiniera säkerhet
Långsiktiga mål:
2.1 Global nedrustning
2.2 Mänsklig säkerhet prioriteras globalt, nationellt och lokalt
Arbetsområde 3: Främja feministiska perspektiv på fred
Långsiktiga mål:
3.1 Kvinnors meningsfulla deltagande i freds- och säker
hetspolitiska processer
3.2 Social och ekonomisk rättvisa för alla
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.

ARBETSOMRÅDE 1: BYGGA RÖRELSEN
Långsiktigt mål 1.1: IKFF är en stark global
rörelse
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
1.1.1 att öka kontaktytorna, dialogen, kommunikationen,
lärande och kunskapsutbyte mellan medlemmar, kretsar,
sektioner och grupper och främja samarbeten mellan alla delar
av organisationen
1.1.2 att stärka utbytet av analyser och perspektiv mellan den
svenska sektionen och andra sektioner och grupper, samt
IKFF:s internationella kontor och program
1.1.3 att stärka IKFF:s internationella organisation
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AKTIVITETER:
20/1 Möte med IKFF Danmark
21/1 Möte inför Nordiskt-ryskt seminarium
26/1 Support på WILPF Webbinarium Men for peace
29/1 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om
samordning
1/2
Möte med GENSAC och IKFF Afrikas regionala representant om finansiering till de afrikanska sektionerna
2/2
Möte med svenska nätverket för DR Kongo
2/2
Möte med det internationella sekretariatet, avstämning
och rapportering
5/2
Möte med internationella sekretariatet om regionala
strukturer
9/2
Möte med IKFF Afrikas regionala representant om samordning
9/2
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
10/2 Möte med IKFF Colombia
10/2 Möte med IKFF Afrikas regionala representant och
internationella sekretariatet om nya grupper
16/2 Möte med GENSAC och IKFF Afrikas regionala representant om projektimplementering
18/2 Europeiskt IKFF-möte
19/2 Möte med internationella styrelsen och internationella
sekretariatet om nya grupper
26/2 Möte om IKFF Afrikas regionala konferens 2021
26/2 Möte med internationella sekretariatet om Sidamedel
9/3
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
11/3 Möte med det internationella sekretariatet, avstämning
och rapportering

16/3
18/3
18/3
23/3
24/3
6/4
8/4
16/4
20/4
21/4
27/4
28/4
28/4
29/4
29/4
4/5
5 /5
7/5
18/5
19/5
21/5
26/5
26/5
28/5
7/6
7/6
10/6
14/6
14/6
15/6
18/6
21/6
22/6

29/6
19/7
27/7
30/7
17/8
30/8
1/9
2/9
6/9
7/9
13/9
14/9
21/9
22/9
22/9
23/9
23/9
27/9
27/9
30/9
05/10
11/10
15/10
18/10

Möte med det internationella sekretariatet om WPS
small grants
Möte med Svenska FN-förbundet om Kamerun
Europeiskt IKFF-möte
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
Möte internationella styrelsen
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
Möte inför Nordiskt-ryskt seminarium
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
Europeiskt IKFF-möte
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Konsultation med SIDA om afrikansk regional strategi
Konsultation med SIDA om strategi för Zimbabwe
Europeiskt IKFF-möte
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Check-in-call med representanter från den afrikanska
regionen
Möte Utrikesdepartementet, svenska ambassaden i
Kinshasa och svenska nätverket för DR Kongo
Möte med GENSAC om projektimplementering
Avstämningsmöte med IKFF Burundi
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Möte internationella styrelsen
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Workshop Feminist Political Economy, IKFF Afrika
Möte med internationella sekretariatet, avstämning och
rapportering
Workshop Feminist Political Economy, IKFF Afrika
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Möte internationella sekretariatet om GENSAC
Möte IKFF:s internationella Organisational Development
Coordination Group
Möte IKFF:s internationella Organisational Development Coordination Group och möte med internationella
styrelsen
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Global call – internationellt medlemsmöte
Global call – internationellt medlemsmöte
Möte internationella styrelsen
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Möte med konsult för internationella IKFF, process om
Future WILPF
Möte med engelsktalande arbetsgruppen för Future
WILPF Africa
Möte med konsult om Sidautvärdering av WILPF
Möte för den fransktalande arbetsgruppen för Future
WILPF Africa
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Möte med engelsktalande arbetsgruppen för Future
WILPF Africa
Internationellt styrelsemöte
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Lanseringsevent för Sidas WILPF-utvärdering
Europeiskt IKFF-möte
Möte med IKFF Ghana
Möte med IKFF Zimbabwe
Digitalt deltagande på IKFF Colombias ungdoms-	
konferens
IKFF/WILPF global call
Möte med IKFF:s internationella generalsekreterare
Möte med IKFF Afrikas regionala representant
Global Call – internationellt medlemsmöte
Deltagande i IKFF Zimbabwe webbinarium om unga,
fred och säkerhet
Möte med IKFF Afrikas regionala representant

18/10 Möte med Sida om samarbetet med IKFF Colombia
21/10 Europeiskt IKFF-möte
22/10 Nordiskt IKFF-möte
22-24/10 Nordiskt IKFF-möte i Göteborg
22/10 Möte kansliet/styrelsen om det internationella arbetet
27/10 Möte med IKFF Zimbabwe, LSU och YETT om agendorna
för kvinnor, fred och säkerhet och unga, fred och säker-	
het
4/11 Möte med IKFF Afrikas regionala representant
5/11 Möte med IKFF Afrikas regionala representant om
regionala konferensen
8/11 Internationellt styrelsemöte
12-14/11 Deltagande i Nordiskt-Ryskt seminarium i Oslo
13-14/11 Deltagande i IKFF:s afrikanska regionala konferens
17/11 Möte mellan svenska och finska fredsorganisationer
19/11-21/11 WILPF virtual conference – bygga rörelsen
21/11 Möte med Young WILPF
22/11 Uppföljningskonferens med IKFF Kamerun
24/11 Europeiskt IKFF-möte
1/12 Möte med IKFF representanter Europa
2/12 Möte med internationella styrelsen
6-7/12 Möte mellan styrelse och medlemmar under
MR-dagarna i Göteborg
8/12 Global Call – internationellt medlemsmöte
14/12 Möte med IKFF Afrikas regionala representant och internationella sekretariatet

Långsiktigt mål 1.2: IKFF är en inkluderande
rörelse för engagemang, organisering och
lärande
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
1.2.1 att kontinuerligt utforska och utmana maktstrukturer och
dess påverkan inom vår egen organisation
1.2.2 att främja och stärka ett jämlikt och demokratiskt delta
gande och inflytande i IKFF
1.2.3 att stärka kapaciteten till lokal samt tematisk organiser
ing, kommunikation och påverkan
1.2.4 att utforska olika former för organisering utifrån feminis
tiska metoder och principer
1.2.5 att bredda IKFF:s medlemsbas utifrån olika erfarenheter
såsom genom geografisk spridning, ålder, etnicitet, socioekon
omisk bakgrund och utbildningsbakgrund
1.2.6 att stärka den interna kunskapen om rasism och öka
kapaciteten att arbeta anti-rasistiskt och med anti-koloniala
perspektiv
AKTIVITETER:
14/1 FUF praktikhandledningskurs
27/1 Möte arbetsgruppen för nytt handlingsprogram
4/2
Möte arbetsgruppen för IKFF handlingsprogram
2021-2023
18/2 Möte om intern klimatomställning
26/2 Möte om ny arbetsordning
1/3
Möte om nya handlingsprogrammet 2021-2023
4/3
Möte styrelse/kansli om samordning med arbetsgrupperna
8/3
Möte med FuF om praktikantprogrammet
15/3 Möte arbetsgruppen för nytt handlingsprogram
16/3 Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
18/3 Möte folkbildningsgruppen, förberedelser nationell
kongress
6/4
Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
14/4 Möte om intern klimatomställning
15/4 Möte folkbildningsgruppen, förberedelser nationell
kongress
24-25/4 Kongress
27/4 Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
18/5 Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
4/6
Möte med IKFF:s antirasistiska arbetsgrupp
8/6
Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
29/6 Studiecirkel med den antirasistiska arbetsgruppen
2/9
Möte med Vi utlyser klimatnödläge
21/9 Möte med Stockholmskretsen
21/10 Extrakongress

HEMSIDAN:
25/4 Kongressuttalande: En intersektionell feministisk freds
rörelse

Långsiktigt mål 1.3: IKFF har en hållbar
finansiering
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
1.3.1 att utveckla IKFF:s insamlingsarbete
1.3.2 att öka IKFF:s intäkter från medlemsavgifter, gåvor och
gräsrotsfinansiering
1.3.3 att minska beroendet av projektmedel
AKTIVITETER:
18/1 ForumCiv informationsmöte om Large Partnership
Funding
25/1 Möte arbetsgruppen för hållbar finansiering
4/2
Möte Jämställdhetsmyndigheten om Kvinnors
Organisering
26/2 Möte med Svenska Freds om verksamhetsbidrag FBA
11/3 Möte med FBA om 3-årigt verksamhetsstöd
7/4
Möte arbetsgruppen för hållbar finansiering
21/4 Möte om 90-konto
7/5
Intervju med extern utvärderare av WILPF:s Sidabidrag
10/5 Möte med Svenska Freds om FBA verksamhetsbidrag
10/5 Möte med IKFF:s internationella sekretariat om ansökan
till ForumCiv
11/5 Intervju med extern utvärderare av WILPF:s Sidaprogram
17/5 Intervju med extern utvärderare av WILPF:s Sidaprogram
28/5 Workshop om Sidas WILPF-utvärdering med internationella sekretariatet
11/11 Projektledarträff Jämställdhetsmyndigheten
12/11 Möte med Svenska Freds om FBA verksamhetsbidrag
24/11 Möte ForumCiv om partnerskapsansökan
6/12 Möte Forum Civ om partnerskapsansökan
21/12 Möte om kassörsuppdraget

Långsiktigt mål 1.4: IKFF:s arbete är välkänt
och våra analyser efterfrågade
UNDER KONGRESSPERIODEN 2021–2023 ARBETAR VI FÖR:
1.4.1 att öka vår synlighet i relation till de mål och prioritering
ar som fastställs i handlingsprogrammet
1.4.2 att göra vår samlade kunskap och våra analyser mer lät
tillgängligt inom organisationen, för en intresserad allmänhet
och potentiella medlemmar
1.4.3 att stärka vår profilering som feministisk fredsorganisa
tion
1.4.4 att stärka vår profilering som expert på freds- och säker
hetspolitiska frågor ur ett feministiskt perspektiv
1.4.5 att synliggöra IKFF som en global rörelse
AKTIVITETER:
14/1 Möte kommunikationsgruppen styrelsen
18/3 Möte kommunikationsnätverket Concord
19/3 Möte om Fred&Frihet
16/4 Möte om ny hemsida
21/4 Möte med LSU om vår Impact report
26/5 Möte med Meltwater om verktyg
3/6
Planeringsmöte Fred&Frihet
14/9 Möte konsult om utvärdering kommunikation
14/9 Möte webbyrå om ny hemsida
14/9 Möte med WILPF om kommunikation
28/9 Möte konsult om utvärdering kommunikation
6/10 Möte utvärderare kommunikation
15/10 Möte utvärderare kommunikation
9/11 Möte Meltwater om verktyg
10/11 Möte utvärderare kommunikation
18/11 Möte utvärderare kommunikation
18/11 Möte CONCORD Sveriges kommunikationsnätverk
24/11 Möte All ears om omvärldsbevakning
15/12 Möte utvärderare kommunikation

24

ARBETSOMRÅDE 2: OMDEFINIERA
SÄKERHET
Långsiktigt mål 2.1: Global nedrustning
UNDER KONGRESSPERIODEN 2021–2023 ARBETAR VI FÖR:
2.1.1 att Sverige ska driva en humanitär nedrustningspolitik,
ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention och arbeta för ett
förbud mot autonoma vapen
2.1.2 att Sverige slutar exportera vapen till icke-demokratier,
stater som kränker mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors
rättigheter, samt stater som riskerar att hamna i väpnad konf
likt eller som befinner sig i återuppbyggnad efter en konflikt
2.1.3 att synliggöra omfattningen och konsekvenserna av glo
bala militära utgifter och militär upprustning samt synliggöra
nedrustning som en konfliktförebyggande metod
AKTIVITETER:
7/1
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen
8/1
Möte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram
Reaching Critical Will
11/1 Webinarium: Nedrustning som verktyg för fred och
säkerhet tillsammans med Svenska Läkare mot Kärn-	
vapen och Svenska Freds
14/1 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför
kärnvapenförbudets ikraftträdande
15/1 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför
kärnvapenförbudets ikraftträdande
19/1 Möte med Olof Palmes Internationella Center inför
S-kongress
19/1 Planeringsmöte inför kalas för kärnvapenförbudets
ikraftträdande
21/1 Föreläsning om kärnvapen för Utrikespolitiska
Föreningen Lidköping
21/1 Möte Svenska nätverket för vapenexport
22/1 Digitalt kalas för kärnvapenförbudets ikraftträdande
26/1 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen (LAWS)
inom Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation
26/1 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
1/2
Möte Svenska Freds om mördarrobotar
4/2
Möte med Röda Korset om mördarrobotar
12/2 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet
16/2 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen (LAWS)
inom Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation
23/2 Möte inför Svenska FN-förbundets kongress med lokala
FN-föreningar
23/2 Möte med Sveriges nedrustningsambassadör
Ann-Sofie Nilsson
1/3
Möte PAX om mördarrobotar
2/3
Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen (LAWS)
inom Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustnings-	
delegation
8/3
Föreläsning för Stockholms FN-förening om nedrustning
9/3
Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen (LAWS)
inom Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustnings-	
delegation
16/3 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
23/3 Möte arbetsgruppen om helt autonoma vapen (LAWS)
inom Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation
24/3 Möte Campaign to Stop Killer Robots Global
26/3 Möte ICAN om kärnvapenkampanj
30/3 Möte om observatörskap TPNW med Svenska Läkare
mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet, ICAN och
Svenska Röda Korset
6/4
Möte Miljöpartiet om mördarrobotar
9/4
Möte med Olof Palmes Internationella Center inför
S-kongress
9/4
Möte ICAN om kärnvapenkampanj
12/4 Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenkampanj
13/4 Möte med Grön Ungdom och Svenska Läkare mot
Kärnvapen om TPNW
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15/4
16/4
20/4
20/4
22/4
3/5
3/5
4/5
5/5
11/5
17/5
18/5
18/5
18/5
19/5
24/5

31/5
12/6
15/6
24/8
31/8
2/9

3/9
7/9
14/9

14/9
16/9
20/9
22/9
26/9
26/9
27/9
29/9
5/10
6/10
8/10
12/10
13/10
19/10
26/10
27/10
28/10
4/11
9/11
12/11
16/11
17/11
22/11
24/11

Intervju FUF om mördarrobotar
Möte Svenska nätverket för vapenexport
MR-dagarna miniseminarium om mördarrobotar
Miniseminarium på MR-dagarna om kärnvapen med ICAN
Möte med Miljöpartiet om TPNW
Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet (UD-NIS)
om Ickespridningsavtalet (NPT)
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Svenska
FN-förbundet
Möte med Norska Läkare mot Kärnvapen om deras
arbete inför AP-kongress
Möte med Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP,
om de svenska vapenexportsiffrorna 2020
Möte med ICAN:s International Steering Group om
implementering av victim assistance i TPNW
Möte Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation
Möte Miljöpartiet om mördarrobotar
Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenkampanj
Möte ICAN Europa
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska
FN-förbundet och Olof Palmes Internationella Center
inför S-kongress
Möte med riksdagsledamöter inom Socialdemokraterna
om kärnvapen
Deltagande i FN-förbundets kongress
Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
Möte svenska nätverket mot mördarrobotar
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om deras
medlemstidning
Möte om kärnvapenwebinarium med socialdemokratiska
sidoförbund, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, FN-förbundet och Olof Palmes Internationella
Center
Möte Svenska Läkare mot Kärnvapen
Möte ICAN om kärnvapenkampanj
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska
FN-förbundet och Olof Palmes Internationella Center
inför S-kongress
Möte Svenska nätverket för vapenexport
Möte om S-kärnvapenseminarium med Svenska Läkare
mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och Svenska Freds
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen och Olof
Palmes Internationella Center inför S-kongress
Möte om höstens aktiviteter med Svenska Läkare mot
Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och Svenska Freds
Deltagande i Uppsalakretsens kärnvapenseminarium
Deltagande i Socialdemokraternas sidoförbund kärnvapenseminarium
Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenevent
Möte inom ICAN Sverige inför S-kongress
Möte med riksdagsledamot Camilla Hansén (Mp) om
vapenexport
Möte Svenska Freds om mördarrobotar
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenevent
Kärnvapenevent i Stockholm med ICAN:s generalsekreterare Beatrice Fihn
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen och ICAN om
observatörskap TPNW
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen och ICAN inför
S-kongress
Möte Svenska nätverket mot mördarrobotar
Möte Campaign to Stop Killer Robots Global
Möte om vapenexportartikel med Svenska Freds,
Diakonia, Rädda Barnen och Kristna Freds
Möte Svenska Freds om mördarrobotar
Möte Svenska nätverket mot mördarrobotar
Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
Möte ICAN Europa
Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska
FN-förbundet och Svenska Freds inför statspartsmötet för
kärnvapenförbudet 2022 (TPNW)

24/11 Möte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram
Reaching Critical Will om Ickespridningsavtalet (NPT)
29/11 Möte Campaign to Stop Killer Robots Europa
30/11 Möte Svenska nätverket mot mördarrobotar
30/11 Möte Utrikesdepartementets nedrustningsenhet om
mördarrobotar
6/12 Möte med Utrikesdepartementets nedrustningsenhet
(UD-NIS) om Ickespridningsavtalet (NPT)
10/12 Samråd med utrikesminister Ann Linde och UD om
Ickespridningsavtalet (NPT)
15/12 Föreläsning om kärnvapen för Utrikespolitiska
Föreningen Uppsala
PUBLICERINGAR:
19/1 ”Manifestation mot kärnvapen”. Landskrona Direkt inför
IKFF Landskronas manifestation med anledning av att
FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Sverige tystas av USA och Nato”. IKFF skriver tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska
Freds och Svenska FN-förbundet i Dagens Arena med
anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Sverige en bromskloss när världen förbjuder kärnvapen”. Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i
Feministiskt Perspektiv med anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Fredsprofilen från Luleå: “Jag är besviken””. Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i Norrbotten-Kuriren
med anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i
kraft.
22/1 ”Fredsprofilen från Luleå: “Jag är besviken””. Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i Norrländska
Socialdemokraten med anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Aktivisten Elin från Leksand kämpar mot kärnvapen –
nu firar de viktig milstolpe: “I dag skrivs världshistoria””.
Intervju med kommunikationsansvarig Elin Liss i Dalarnas
Tidningar med anledning av att FN:s kärnvapenförbud
träder i kraft.
22/1 ”Aktivisten Elin från Leksand kämpar mot kärnvapen –
nu firar de viktig milstolpe: “I dag skrivs världshistoria”.
Intervju med kommunikationsansvarig Elin Liss i DalaDemokraten med anledning av att FN:s kärnvapenförbud
träder i kraft.
22/1 Generalsekreterare Malin Nilsson intervjuas i P4 Norrbotten med anledning av att FN:s kärnvapenförbud
träder i kraft.
22/1 Kommunikationsansvarig Elin Liss intervjuas i P4 Dalarna
med anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i
kraft.
22/1 ”Sverige måste ta ansvar och skriva under förbudet mot
kärnvapen”. IKFF Växjö skriver i Smålandsposten med
anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Förbud mot kärnvapen firades”. Helsingborgs Dagblad
om IKFF Landskronas firande med anledning av att FN:s
kärnvapenförbud träder i kraft.
22/1 ”Nu träder FN:s kärnvapenförbud i kraft – därför gäller
den inte i Sverige” IKFF omnämns tillsammans med SLMK
som ICAN i Göteborgs-posten
23/1 ”Sverige måste ta ansvar och skriva under förbudet mot
kärnvapen” artiklel om kärnvapenförbudet skriven av
IKFF Växjö i Smålandsposten
24/1 ”Ida gläds över avtal mot kärnvapen”. Styrelseledamot Ida
Arneson intervjuas i Nya Lidköpings-Tidningen med
anledning av att FN:s kärnvapenförbud träder i kraft.
2/2
”Starkt motstånd mot mördarrobotar”. Feministiskt
Perspektiv citerar IKFF:s pressmeddelande.
20/2 ”När robotar bestämmer över liv och död”. Gabriella
Irsten, ansvarig för politisk påverkan, kommenterar
mördarrobotar i tidningen Syre.
12/3 ”Sveriges nedrustningspolitik – mer tondöv än tongivande”. IKFF skriver på Altinget.se tillsammans med
Svenska Läkare mot kärnvapen.
14/4 ”TV4 Nyheterna avslöjar: Sverige tyst på möten om
AI-robotar” – Gabriella Irsten, ansvarig för politisk
påverkan, intervjuas i inslag om mördarrobotar.
26/4 ”Sälj inte krigsflygplan till Colombia” debattartikel i
Dagens Arena av Maria-Pilar Reyes, styrelseledamot,
tillsammans med andra organisationer

12/5

”Mördarrobotar – framtidens självgående vapen” Gabriella Irsten,
ansvarig för politisk påverkan, intervjuas om mördarrobotar i FuF
Magazine.
9/6
”Svenska vapen får inte hamna i krigets Jemen” – Debattartikel i
Aftonbladet tillsammans med sex andra organisationer.
Omnämns även på Omni och MSN Nyheter.
16/6 ”Obegripligt från regeringen om kärnvapen” – IKFF och Svenska
Läkare mot Kärnvapen skriver i Dagens Arena.
21/9 ”Är kampen mot kärnvapen inte längre viktig för Centerpartiet?” IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Dalarnas Tidningar.
22/9 “Centerpartiets röst för kärnvapennedrustning har tystnat” – IKFF
och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Barometern.
22/9 ”Centerpartiets röst för nedrustning har tystat” – IKFF och Svenska
Läkare mot Kärnvapen i Helsingborgs Dagblad.
22/9 ”Centerpartiets röst för avskaffande av kärnvapen har tystnat” –
IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Oskarshamnstidningen.
23/9 ”Är kampen mot kärnvapen inte längre viktig för Centerpartiet?” –
IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Borlänge tidning.
23/9 Centerpartiets röst för nedrustning har tystnat” – IKFF och
Svenska Läkare mot Kärnvapen i Nordvästra Skånes Tidningar.
24/9 ”Centerns röst för kärnvapennedrustning har tystnat” – IKFF och
Svenska Läkare mot Kärnvapen i Norrbottens-Kuriren.
24/9 ”Centerpartiets röst för nedrustning har tystnat” – IKFF och 		
Svenska Läkare mot Kärnvapen i Ulricehamns Tidning.
25/9 ”Centerpartiets röst för kärnvapennedrustning har tystnat” ” –
IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Nya Wermlands-		
Tidningen.
26/9 Öka pressen på kärnvapenstaterna – IKFF och Svenska Läkare
mot Kärnvapen i Dagens Arena.
30/9 ”Centerpartiets röst för kärnvapennedrustning har tystnat”
– IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Hela Hälsingland.
30/9 ”Nu har Centerpartiets röst för kärnvapennedrustning tystnat”,
– IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen i Ljusnan.
3/11 ”S måste återuppta sin tydliga röst för kärnvapennedrustning”
– IKFF, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och
Svenska Freds inför Socialdemokraternas kongress i
Dala-Demokraten.
3/11 ”Anslut Sverige till kärnvapenkonventionen” – IKFF, Svenska 		
Läkare mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och Svenska Freds
inför Socialdemokraternas kongress i Sydöstran.
3/11 ”S måste ställa sig bakom en svensk anslutning till förbudet mot
kärnvapen” - IKFF, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska 		
FN-förbundet och Svenska Freds inför Socialdemokraternas
kongress i Värmlands Folkblad
4/11 ”Sverige bör ta ställning för nedrustning av kärnvapen” - IKFF,
Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och 		
Svenska Freds inför Socialdemokraternas kongress i Norrländska
Socialdemokraten.
5/11 ”S måste välja rätt om kärnvapenförbudet” - IKFF, Svenska Läkare
mot Kärnvapen, Svenska FN-förbundet och Svenska Freds inför
Socialdemokraternas kongress i Värmlands Folklblad.
13/12 ”Barn dör i krigets Jemen – stoppa svensk vapenexport” – IKFF
skriver i Göteborgs-Posten tillsammans med Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen, Amnesty International Sverige, Rädda
Barnen, Diakonia, och Kristna Fredsrörelsen.

Långsiktigt mål 2.2: Mänsklig säkerhet prioriteras
globalt, nationellt och lokalt
UNDER KONGRESSPERIODEN 2021–2023 ARBETAR VI FÖR:
2.2.1 att mänsklig säkerhet, inklusive att stoppa klimatförändringarna,
sätts i centrum för säkerhetspolitiken
2.2.2 att Sverige förblir alliansfritt och lämnar sina samarbeten med
Nato
2.2.3 att synliggöra vikten av multilateralism, diplomati och internationell
rätt
AKTIVITETER:
15/1 Förmöte för riksdagsseminarium om CONCORD Sveriges rapport
Feminist Policy for Climate Change
21/1 Möte med Sveriges fokalpunkt för jämställdhet i Parisavtalet
2/2
Föreläsning för Försvarshögskolan, “Ledarskap i internationella
miljöer”
8/2
Förmöte för riksdagsseminarium om CONCORD Sveriges rapport
Feminist Policy for Climate Change
10/2 Riksdagsseminarium om CONCORD Sveriges rapport Feminist
Policy for Climate Change
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23/2
8/3

Möte CONCORD Sverige om COP26
Möte om webinarium med CONCORD Sverige, Kvinna till
Kvinna och Naturskyddsföreningen
10/3 Möte med CONCORD Sveriges klimatgrupp inför COP26
12/3 Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp om
motionsunderlag till riksdagspartier
17/3 Presentation av rapporten Feminist Policys for Climate
Change på Sida partnership forum
18/3 Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet om OSSE
8/6
Möte inom IKFF:s internationella Environmvental
Working Group inför COP26
16/8 Planeringsmöte med styrelsen inför COP26
16/8 Möte inom IKFF:s internationella Environmvental
Working Group inför COP26
2/9
Möte inom CONCORD Sverige inför COP26
7/9
Sakråd med Arbetsmarknadsdepartementets jämställdhetsenhet inför Sveriges granskning i CEDAW
13/9 Möte inom IKFF:s internationella Environmvental
Working Group inför COP26
27/9 Möte inom IKFF:s internationella Environmvental
Working Group inför COP26
29/9 Samråd med utrikesminister Ann Linde om Sveriges
ordförandeskap i OSSE
30/9 Möte CONCORD Sverige inför COP26
4/10 Möte med IKFF:s internationella program för mänskliga
rättigheter inför granskningen av Sverige i CEDAW
11/10 Möte svenska CEDAW-nätverket
11/10 Möte inom IKFF:s internationella Environmvental
Working Group inför COP26
14/10 Möte inom CONCORD Sverige inför COP26
18/10 Uttalande inför FN:s CEDAW-kommitté
18/10 Samråd med Miljödepartementet inför COP26
21/10 Briefing med FN:s CEDAW-kommitté
28/10 Möte CONCORD Sverige inför COP26
29/10 Möte med svenska OSSE-nätverket
29/10-6/11 Deltagande i COP26 i Glasgow:
2/11 COP26 möte med PUSH Sverige
2/11 COP26 Möte med svenska delegationens ungdomsrepresentanter
2/11 Deltagande i ungdomsmingel på COP26 Föreningen
Norden
3/11 COP26 Koordineringsmöte Women and Gender 		
Constituency (WGC)
3/11 COP26 Demonstration i Glasgow mot greenwashing
3/11 COP26 Samtal med representant från Honduras 		
delegation
3/11 COP26 Möte med IKFF Tyskland
4/11 COP26 Koordineringsmöte Women and Gender 		
Constituency (WGC)
4/11 COP26 Möte med svenska delegationen
4/11 COP26 Möte med svenska delegationens ungdomsrepresentant
4/11 Möte Miljödepartementet om COP26
4/11 COP26 Deltagande på IKFF UK:s utställning
10/11 Möte med Sveriges biträdande chefsförhandlare på
COP26
18/11 Möte inom CONCORD Sverige om COP26
26/11 Utvärderingsmöte med IKFF:s internationella sekretariat
om CEDAW-granskningen
29/11 Deltagande workshop med arbetsgruppen Women
and Gender realities som är kopplad till OSSE Civic
Solidarity Platform
1/12 Deltagande civilsamhällets parallellkonferens vid OSSE:s
Stockholmsmöte
15/12 Möte med Miljödepartementet om COP26
HEMSIDAN:
25/4 Kongressuttalande: Kopplingen mellan militarism,
miljöförstöring och klimatförändringar måste erkännas
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ARBETSOMRÅDE 3: FRÄMJA FEMINISTISKA
PERSPEKTIV PÅ FRED
Långsiktigt mål 3.1: Kvinnors meningsfulla
deltagande i freds- och säkerhetspolitiska
processer
UNDER KONGRESSPERIODEN 2021–2023 ARBETAR VI FÖR:
3.1.1 att Sverige ska bedriva en feministisk utrikes- och säker
hetspolitik
3.1.2 att öka kvinnors deltagande och feministiska perspektiv i
den säkerhetspolitiska debatten
3.1.3 att stärka demokrati och motverka civilsamhällets krym
pande demokratiska utrymme
3.1.4 att kvinnor, fred och säkerhetsagendan implementeras
med fokus på konfliktförebyggande
3.1.5 att stärka andra IKFF-sektioner i världen genom finansiellt
och organisatoriskt stöd
3.1.6 att kvinnors konfliktförebyggande arbete synliggörs,
prioriteras och finansieras
AKTIVITETER:
20/1 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
20/1 Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
22/1 Möte med bistånds- och miljöministerns statssekreterare om Sveriges rapportering på Agenda 2030, HLPF
26/1 Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet
10/2 Samråd inför MR-rådets 46 session
12/2 Möte med Utrikesdepartementet om Sveriges 		
rapportering på Agenda 2030, HLPF
12/2 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space,
digitaliseringens konsekvenser
17/2 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
om uppdatering av rapport
18/1 Förmöte inför 8 mars webinarium med 1000 Peace
Women
19/2 Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
22/2 Möte CONCORD Sverige inför Sida partnership forum
23/2 Workshop 20 år av kvinnor, fred och säkerhet, med
MR-fonden, Kvinna till Kvinna, Operation 1325,
Handicap International, Diakonia
24/2 Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet
25/2 Möte MR-dagarna om förinspelade seminarier
25/2 Möte med statsrådet och statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete
6/3
Deltagande i Webinarium med 1000 PW - feminist
security policy
8/3
Dialogmöte Generation Equality med jämställdhets- och
utrikesministern
10/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space,
digitaliseringens konsekvenser
12/3 Webinarim med Utrikesdepartementet, svenska
ambassaden i Sydafrika, UN Women m.fl. om implementeringen av agendan för kvinnor, fred och säkerhet
i Sydafrika och Namibia
12/3 Konsultation med Utrikesdepartementet och CONCORD
Sverige inför Sveriges rapportering på Agenda 2030
15/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space,
digitaliseringens konsekvenser
16/3 Möte inför Fredstorget på MR-dagarna
17/3 Event om Feminist Foreign Policy på London School of
Economics
24/3 Inspelning webinarium till MR-dagarna med IKFF
Kamerun och Colombia
25/3 Medlemsmöte CONCORD Sverige
26/3 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
om rekommendationer till OECD DAC
26/3 Möte inom CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp om
motionsunderlag
29/3 Möte med Center for Feminist Foreign Policy
30/3 Möte med ForumCiv gender expert reference group
31/3 Möte med Kvinna till Kvinna om kvinnor, fred och
säkerhet
12/4 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space,
digitaliseringens konsekvenser

14/4
16/4
20/4
20/4
21/4
22/4
27/4
28/4
29/4
3/5
3/5
6/5
6/5
12/5
20/5
20/5
21/5
21/5

24/5
26/5
26/5
27/5
28/5
3/6
10/6
11/6
21/6
22/6
22/6
31/8
1/9
6/9
6/9
8/9

9/9
10/9
14/9
16/9
17/9
17/9
21/9
22/9
23/9
28/9
30/9
5/10
6/10
7/10
12/10
14/10
18/10
22/10

Möte inom CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp om
motionsunderlag
Programkonsultation med Amnesty International
Sverige
Webinarium på MR-dagarna Internally displaced
Deltagande i MR-dagarnas arbetsmarknadsmingel
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
om rekommendationer till OECD DAC
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
Deltagande i CONCORD Sveriges årsmöte
Stormöte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet och myndigheter
Deltog i IKFF Kanadas webinarium om feministisk
utrikespolitik
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
uppdatering av rapport, Tag plats!
Möte med Miljöpartiet i riksdagen inom CONCORD
Sverige
Deltagare i MR-fondens panel om kvinnor, fred och
säkerhet
Möte med Vänsterpartiet i riksdagen om feministisk
utrikespolitik
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030
Deltagande i CONCORD Sveriges policy forum
Deltagande i Oxfam Danmarks webinarium A Feminist
Vision for Peace
Möte med Kvinna till Kvinnas generalsekreterare
Möte med IKFF Kamerun om Sveriges och Kameruns
nationella handlingsplaner för kvinnor, fred och 		
säkerhet
Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030
Möte med CONCORD Sverige inför möte med Centerpartiet
Möte CONCORD Sverige om påverkansguide
Möte med Centerpartiet inom CONCORD Sverige
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
Möte CONCORD Sveriges kommunikationsnätverk om
Spotlight-rapport om Agenda 2030
Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet om arbetsprocess
Intervju med student om feministisk utrikespolitik
Möte med Utrikesdepartementets arbetsgrupp för
kvinnor, fred och säkerhet
Lansering av CONCORD Sveriges Spotlight-rapport om
Agenda 2030
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
inför demokratimånaden
Medlemsmöte CONCORD Sverige
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030
Sida dialogmöte Info-komstödet 1
Samråd med Utrikesdepartementets folkrättsenhet
inför möte i FN:s MR-råd & tredje utskottet i generalförsamlingen
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic space
Sida dialogmöte Info-komstödet 2
Möte med ForumCivs internationella Gender expert
group
Möte Miljöpartiet om Afghanistan och vapenexport
Samråd med utrikesminister Ann Linde inför möten i
FN:s generalförsamling
Sida dialogmöte Info-komstödet 3
Möte med ForumCivs internationella Gender expert
group
Möte med CONCORD Sveriges valstrateg
Sida dialogmöte Info-komstödet 4
Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
inför demokratimånaden
Sida dialogmöte Info-komstödet 5
Deltagande i event OECD DAC 60 år
Sida dialogmöte Info-komstödet 6
Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
Deltagare i Nordafrikanska Institutets webinarium om
kvinnor, fred och säkerhet
Möte med ForumCivs internationella Gender expert
group
Rapportlansering av Tag plats! Inom CONCORD Sverige
Möte med Svenska Afghanistankommittén

28/10 Deltagande på Stockholm International Democracy talks
1/11 Möte med Folke Bernadotteakademin om svenska
medlingsnätverket för kvinnor
9/11 Möte med svenska medlingsnätverket för kvinnor
10/11 Deltagande CONCORD Sverige policyforum
11/11 Deltagande på Svenska Afghanistankommitténs 		
konferens
12/11 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030
15/11 Samråd med ambassadören för den feministiska
utrikespolitik Sofia Calltorp
17-21/11 Möte på Island med nordiska medlingsnätverket för
kvinnor
22-26/11 Deltagande i ForumCivs vecka Violence against
women
23/11 Internationellt webinarium tillsammans med ForumCiv,
Hungerprojektet och IKFF Kamerun, Elected to Lead Violence Against Women in Politics
23/11 Möte CONCORD Sveriges jämställdhetsgrupp
23/11 Möte CONCORD Sverige om rundabordsamtal
24/11 CONCORD Sverige rundabordssamtal med ungdomsförbunden
24/11 Möte med Svenska Afghanistankommittén inför 		
seminarium på MR-dagarna
25/11 Möte CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic Space
25/11 Telefonmöte med svenska ambassaden i Zimbabwe om
deltagande i event
26/11 Internationellt webinarium tillsammans med ForumCiv,
Hungerprojektet och IKFF Zimbabwe, Let’s LEARN: Take
action against gender based violence
1/12 Deltagande på Right Livelihood award
6/12 Miniseminarium på MR-dagarna om Afghanistan
tillsammans med Svenska Afghanistankommittén
7/12 Möte med Human Rights Watch inför seminarium på
MR-dagarna
7/12 Seminarium på MR-dagarna om demokratiskt utrymme
tillsammans med Human Rights Watch
13/12 Deltagande på webinarium IKFF Zimbabwe, LSU och
YETT och svenska ambassaden om unga, fred och
säkerhet
PUBLICERINGAR:
25/1 ”Vi sitter inte i samma båt – feministisk organisering
under pandemin”. Tove Ivegård, ansvarig för internationell samordning, på FuF.se
8/2
”Se upp för krafter som vill minska biståndet”. 45 organisationer inom CONCORD Sverige skriver till nye 		
ministern för internationellt samarbete Per Olsson Fridh
på Aftonbladet.
16/2 ”Osmaklig mensskyddskampanj från Försvarsmakten”.
Debattartikel tillsammans med Svenska Freds och
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklings-	
forskning, Göteborgs universitet, i Göteborgs-Posten.
13/4 ”Fredsrörelsen sörjer Maj Britt Theorin” – General-	
sekreterare Malin Nilsson kommenterar Theorins
bortgång i Tidningen Syre.
15/4 ”Fredskämpen Maj-Britt Theorin har gått ur tiden” –
Generalsekreterare Malin Nilsson kommenterar i
FemPers Nyheter.
13/8 ”Kvinnorättsaktivister: Nu måste FN agera för Afghanistan” – Jamila Afghani, ordförande IKFF Afghanistan, och
Tove Ivergård, ansvarig för internationell samordning, i
Global Bar Magazine.
18/8 ”Kvinnor demonstrerar i Kabul”. Tove Ivergård, ansvarig
för internationell samordning, intervjuas i Sveriges
Radio Studio Ett.
21/8 ”Nu prövas den feministiska utrikespolitiken på riktigt”
– Generalsekreterare Malin Nilsson skriver i Expressen
Debatt om Afghanistan och evakuering av kvinnorättsaktivister. Plockades även upp av Omni och MSN
Nyheter.
8/10 ”Fredspris för obeveklig pressfrihetskamp” – Generalsekreterare Malin Nilsson citeras i FemPers Nyheter om
Nobels fredspris.
20/10 ”Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus”
– IKFF skriver tillsammans med 18 andra organisationer
i Altinget.
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HEMSIDAN:
18/2 Att vara en del av en global organisering
15/4 Uttalande: The COVID-19 pandemic and related crises
call for higher levels of ODA
25/4 Kongressuttalande: En mer holistisk politik för kvinnor,
fred och säkerhet
17/5 Internationellt uttalande om våldet i Palestina
17/5 Internationellt uttalande mot våldet i Colombia
24/9 WILPF Cameroon – Navigating through the hassles of
COVID-19
1/11 Uttalande om militärens övertagande i Sudan
10/12 Militarism And Afghanistan: Death, Destruction, And
Other Deliverables
13/12 Brev till statsminister Magdalena Andersson och 		
utrikesminister Ann Linde om att Sveriges feministiska
utrikespolitik saknades i regeringsförklaringen den 30
november

Långsiktigt mål 3.2: Social och ekonomisk
rättvisa för alla
UNDER KONGRESSPERIODEN 2021–2023 ARBETAR VI FÖR:
3.2.1 att ekonomisk och social rättvisa synliggörs som en
förutsättning för fred
3.2.2 att rasism och nationalism synliggörs och debatteras i
relation till militarism och mänsklig säkerhet
3.2.3 att miljö och klimat synliggörs och debatteras i relation till
militarism och mänsklig säkerhet för alla
3.2.4 att synliggöra de militära utgifternas negativa kon
sekvenser för social och ekonomisk rättvisa och mänsklig
säkerhet
AKTIVITETER:
11/1 Insta live, kommentar till utrikesminister Ann Lindes tal
på Folk och Försvar
12/1 Insta live, kommentar till försvarsminister Peter Hultqvists tal på Folk och Försvar
3/2
Möte om IKFF:s medverkan i Ickevåld
24/2 Workshop inför Ickevåld 2021
4/3
Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
10/3 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
19/3 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
26/3 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
16/4 Möte med Jordens Vänner inför kongress
23/4 Möte med Uppsalakretsen om miljö och klimatprojektet
27/4 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
5/5
Workshop Men in the Climate Crisis, av Men Engage
alliance
7/5
Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
12/5 Workshop Men in the Climate Crisis, av Men Engage
alliance
19/5 Workshop Men in the Climate Crisis, av Men Engage
alliance
21/5 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
26/5 Workshop Men in the Climate Crisis, av Men Engage
alliance
28/5 Deltagande på Uppsalakretsens årsmöte om miljö och
klimat
1/6
Poddinspelning om miljö, klimat och militarisering
3/6
Möte med IKFF:s miljö- och klimatgrupp
8/6
Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
17/6 Möte med Ickevåld 2021, finansieringsgrupp
18/6 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
28/6 Möte med Ickevåld 2021, uppstartsmöte volontärer
9/7
Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
9/8
Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
13/8 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
20/8 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp
24/8 Möte med Ickevåld 2021, finansieringsgrupp
1/9
Möte med Ickevåld 2021, finansieringsgrupp
2/9
Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
7/9
Möte med Ickevåld 2021, finansieringsgrupp
10/9 Möte med Ickevåld 2021, finansieringsgrupp
24/9 Möte med Jönköpingskretsen om klimat- och miljöprojekt
28/9 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp

6/10
18/10
18/10
20/10

IKFF:s internationella webinar om climate and militarism
Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
Möte med Ickevåld 2021, inför panelsamtal
Del 1 i webinariumserie om militarisering, miljö och
klimat
25/10 Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
27/10 Del 2 i webinariumserie om militarisering, miljö och
klimat
7/11 Föreläsning om genus, klimat och militarism för School
of Civic Education i Warszawa
9/11 Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
9/11 Poddinspelning om genus och klimat för podden
Sapere Aude
15/11 Möte med PUSH Sverige
15/11 Möte om COP26 inför webinarium
16/11 Möte med internationella IKFF om klimatarbete
17/11 Möte med Ickevåldsforum, inför panelsamtal
17/11 Webinarium 3: Militarisening, miljö och klimat - vad
hände på FN:s klimatkonferens?
19/11 Möte med Ickevåld 2021, programgrupp
24/11 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp och programgrupp
25/11 Möte med Ickevåld 2021, arrangörsgrupp och programgrupp
27-28/11 Ickevåld 2021
27/11 Deltagande i panel på Ickevåld 2021
9/12 Möte med Ickevåld 2021, utvärdering
PUBLICERINGAR:
14/1 ”Framtiden med Biden” – Generalsekreterare Malin
Nilsson i Syrepanelen.
7/5
”Militarism förstör miljön och hotar klimatet” – IKFF:s
kongressuttalande publicerades i FemPers Nyheter.
10/5 ”Så mycket kostar övningarna under historiska upprustningen” – Generalsekreterare Malin Nilsson kommenter-	
ar i ETC.
27/5 ”Livet efter pandemin” – Generalsekreterare Malin
Nilsson i Syrepanelen.
9/8
”Fredskvinnor cyklar och uppvaktar politiker” – Ystad
Allehanda om IKFF Skånes cykelresa för fred och klimat.
20/8 ”Freden och klimatet hör ihop”. Intervju med IKFF
Landskrona om cykelmanifestationen i Helsingborgs
Dagblad.
30/8 ”Cykelmanifestation för Freden och Klimatet” – IKFF
Landskrona i Landskrona direkt.
7/12 ”Därför ökar vapenhandeln trots nedgång för 		
ekonomin” – Elin Liss, kommunikationsansvarig, 		
kommenterar i vapenhandel i FemPers Nyheter.
HEMSIDAN:
25/4 Kongressuttalande: Mot polarisering, rasism och andra
våldsamma sociala system

STYRELSEMÖTEN
STYRELSEMÖTEN:
13/2 Styrelsemöte
20/3 Styrelsemöte
25/4 Konstituerande styrelsemöte
23/5 Styrelsemöte
11/7 Styrelsemöte (extrainsatt)
12/7 Styrelsemöte (extrainsatt)
12/9 Styrelsemöte
21/10 Konstituerande styrelsemöte
28/10 Styrelsemöte
10/11 Styrelsemöte
11/12 Styrelsemöte
ARBETSUTSKOTTET (AU):
1/2
AU-möte
1/3
AU-möte
8/4
AU-möte
11/5 AU-möte
7/7
AU-möte
31/8 AU-möte
25/11 AU-möte
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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

