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2016
Året vi
fortsatte

kämpa
trots allt

J

ag skulle kunna ägna den här
krönikan åt att beklaga mig
över USA:s nyvalda president
Donald Trump. Jag skulle också
kunna skriva långt och länge om
Sveriges nya migrationslagar och växande främlingsfientlighet – eller om
kriget i Syrien och världens oförmåga att börja prata istället för bomba.
Allt det där är outgrundligt sorgligt.
Det som fick oss att kalla 2016 för ett
skitår.
Men istället för beklagan vill jag lyfta
en bredare berättelse om det gångna
året. Den handlar om alla människor
i världen som trots politisk motvind
fortsätter att arbeta för nedrustning och
mänskliga rättigheter. Om alla kvinnor
som runt om i världen går på IKFFmöten, uppvaktar politiker och aldrig
viker i sin tro på en fredligare värld.

istället för
beklagan vill jag
lyfta en bredare
berättelse om det
gångna året. Den
handlar om alla
människor i världen
som trots politisk
motvind fortsätter
att arbeta för
nedrustning
och mänskliga
rättigheter.

Under 2016 har IKFF fortsatt att växa och vi har fått
nya grupper i både Zimbabwe och Afghanistan. Den
colombianska IKFF-sektionen har i många år varit
med i arbetet för ett fredsavtal i Colombia, en process
som under året nått fram till mållinjen. I Sverige har
IKFF spelat en viktig roll för att regeringen slutligen
tog ställning för ett kärnvapenförbud. I slutet av året

beslutade dessutom FN att det under
nästa år ska inledas förhandlingar om
ett globalt kärnvapenförbud, på samma
sätt som man tidigare lyckats förbjuda
landminor och klusterbomber. Vi hade
aldrig nått ända dit utan en envis fredsrörelse.
I Sverige har IKFF också tagit plats i regeringens folkrättsdelegation och i den
nationella styrelsen har vi fortsatt arbetet med att skapa långsiktiga strukturer för kommunikation, finansiering och
medlemsrekrytering.
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NEDRUSTNING
KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET
IKFF SOM GLOBAL RÖRELSE
STORA EVENEMANG 2016
KOMMUNIKATION
MEDLEMSFOKUS
STRATEGISKA MÅL OCH AKTIVITETER

DET HÄR ÄR IKFF
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
(IKFF) är en feministisk fredsorganisation. IKFF arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s
agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning genom politisk påverkan och opinionsbildning.
IKFF Sverige samarbetar med IKFF i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.
IKFF är den svenska sektionen av den internationella
fredsorganisationen Women’s International League
för Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30
länder och med huvudkontor i Genève och New York.

Runt om i landet har dessutom kretsmedlemmar fortsatt
att träffas och ordna aktiviteter. Tack till alla er som är
med och skapar berättelsen om ett engagerat och aktivt
Sverige.
Under år som 2016, då den politiska retoriken blev allt
mer svartvit och populistisk, har IKFF:s existens och
analys blivit allt mer angelägen. Nu har det blivit viktigare än någonsin att ifrågasätta hur upprustning kan
vara svaret på en allt oroligare värld. Nu har det blivit
tydligt att det inte är vi som är naiva, utan politiken som
är orimlig. Det här blev året då det på allvar behövdes
en aktiv fredsrörelse.
Det är med stolthet jag lämnar IKFF-året 2016, och med
tillförsikt som jag ser fram emot 2017. Tack till alla er
som under året varit med och skapat en bredare berättelse – tillsammans förändrar vi världen.
Annika Skogar, ordförande

SYFTE
IKFF:s syfte är att sammanföra personer som enas i
sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv
studera, informera om och avskaffa de grundläggande
orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.
UNDER 2016 HAR IKFF ARBETAT FÖR ATT:
•
Sverige ska vara en stark röst för nedrustning
•
Sverige ska vara en stark och trovärdig röst för
kvinnors inflytande i fredsprocesser
•
Den svenska försvarspolitiska debatten ska ta
hänsyn till flera olika perspektiv och spegla en
bredare definition av säkerhet
•
IKFF:s arbete stärker hela WILPF
•
IKFF ska betraktas som den ledande feministiska
fredsorganisationen i Sverige
•
IKFF ska ha en stabil finansiering
•
IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in i organisationen
MILSTOLPAR
1915: IKFF grundas i Haag
1947: IKFF får konsultativ status i FN
2000: FN:s säkerhetsråd antar resolution1325 om
kvinnor, fred och säkerhet
2013: FN antar ett internationellt vapenhandelsavtal
2015: IKFF firar 100 år!
2016: Sverige tar ställning för
ett förbud mot kärnvapen

Nedrustning

SVERIGE TAR STÄLLNING FÖR ETT
KÄRNVAPENFÖRBUD
2016 blev året då Sveriges regering äntligen tog ställning
för ett förbud mot kärnvapen. IKFF har tillsammans
med Svenska Läkare mot Kärnvapen inom kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) under flera år arbetat för detta. Arbetet
har bedrivits genom nyhetsbrev till riksdagsledamöter,
möten med Utrikesdepartementet, debattartiklar och
bloggar, seminarier, samt
pressmeddelanden och annan informationsspridning.
En kampanj bedrevs även i
sociala medier.
Den globala rörelsen mot
kärnvapen har på senare år
mobiliserat aktivister, experter, forskare och stater
och förändrat samtalet om
kärnvapen i internationella
nedrustningsfora. Från att
handla om teknikaliteter och
möten med få resultat, har
det globala civila samhället lyckats sätta kärnvapens
katastrofala humanitära konsekvenser högst upp på dagordningen. Detta har möjliggjort handling.
–Några få stater har makten att utplåna hela mänskligheten. Vårt arbete för att också kärnvapenfria stater
ska ta ansvar för nedrustning har varit avgörande för
den historiska utveckling som nu sker, säger Beatrice
Fihn, chef för ICAN.
Hurraropen blev många när utrikesminister Margot
Wallström kom med det efterlängtade beskedet att
Sverige stödjer ett förbud mot kärnvapen. Reaktioner
från hela världen ramlade in via sociala medier och till
IKFF:s inkorgar.

Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet arbetar för
ett kärnvapenförbud genom
kampanjen ICAN, International
Campaign to Abolish Nuclear
Weapons, som samlar 440
organisationer i 100 länder.

“Thanks to all our awesome
ICAN Sweden campaigners for
getting their goverment on
board the Ban Express!”
ICAN (INTERNATIONAL CAMPAIGN TO ABOLISH
NUCLEAR WEAPONS)

FÖRHANDLINGAR OM KÄRNVAPENFÖRBUD 2017
Den 27 oktober röstade staterna i FN:s generalförsamling igenom en historisk resolution om att påbörja
förhandlingar om ett internationellt avtal som förbjuder kärnvapen. Detta hade aldrig varit möjligt om
inte civilsamhället drivit processen framåt tillsammans
med kärnvapenfria stater. Kärnvapenstaterna har aktivt
motarbetat utvecklingen.
Avtal som förbjuder särskilda vapentyper, till exempel biologiska och kemiska vapen, har tidigare förhandlats fram,
vilket har lett till nedrustning. Konventionen mot antipersonella landminor har lett till att mer än 49 miljoner minor
har nedrustats sedan slutet av 90-talet. Förbuden har gett
effekt även på stater som vägrat ansluta sig.

Regeringens Folkrätts- och nedrustningsdelegation. Utrikesminister Margot Wallström sitter som ordförande för delegationen som har medlemmar från myndigheter, forskarvärlden och civilsamhället. IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson är en av delegaterna. Foto: Karin Nylund

–Civilsamhället kommer att följa kärnvapenförhandlingarna på nära håll. Den historiska chans vi nu har att
en gång för alla förbjuda kärnvapen får inte gå förlorad.
Avtalet måste bli starkt, säger Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF.

mendationer till olika nedrustningsprocesser inom såväl
internationell som nationell politik, säger Malin Nilsson,
generalsekreterare för IKFF.

IKFF tar plats i nedrustningsoch folkrättsdelegationen

Under våren 2016 röstade riksdagen ja till värdlandsavtalet med Nato. IKFF var kritiska till processen då
civilsamhället inte inbjöds till dialog, eller fick möjlighet
att inkomma med remissvar.

2016 tillsatte regeringen en folkrätts- och nedrustningsdelegation. Delegationens uppgift är att arbeta fram
förslag till svenska ställningstaganden och initiativ i frågor
som rör den humanitära rätten och nedrustning. Gruppen
leds av utrikesminister Margot Wallström. IKFF:s generalsekreterare Malin Nilsson utgör en av de 15 delegaterna, som alla är personer med expertis inom folkrätts- och
nedrustningsfrågor och representerar Regeringskansliet,
myndigheter, civilsamhället och forskarvärlden.
–Vi är stolta över att IKFF inbjudits att delta och bidra
med den expertis vi har inom nedrustningsfrågor och ett
feministiskt perspektiv på dessa. Vi ser det som ett erkännande av den breda och djupa kunskap som IKFF vunnit
genom arbetet med att bevaka, analysera och ge rekom-

Debatt om Nato

Avtalet är otydligt vad gäller kärnvapen. Med hänvisning
till den nuvarande svenska ståndpunkten, att kärnvapen
inte ska tillåtas på svensk mark, skrevs inga garantier in
i avtalet för att försäkra att så även ska vara fallet i framtiden.
Flera av IKFF:s lokala kretsar arbetade aktivt mot värdlandsavtalet genom att anordna seminarier, studiecirklar, sprida upprop och genom att delta i Svenska Freds
brevskrivningskampanj till riksdagsledamöter. IKFF
skrev ett antal artiklar och arbetade tillsammans med
andra aktörer för att en djupare och bredare beredning
skulle genomföras.

kvinnor, fred &
säkerhet
IKFF kritiserar svensk
vapenexport i FN
I februari var IKFF på plats vid FN i Genève för att presentera en skuggrapport om Sveriges efterlevnad av FN:s
konvention om kvinnors rättigheter. IKFF kritiserade
den svenska vapenexporten för att bryta mot Sveriges
åtaganden inom kvinnokonventionen då den riskerar
att bidra till genusrelaterat våld och andra kränkningar
av kvinnors rättigheter.
Vapenföretaget Saab har tecknat ett kontrakt med Förenade Arabemiraten (FAE) för att leverera ett radarsystem som de tidigare exporterat till Saudiarabien. FAE
och Saudiarabien har centrala roller i den pågående
konflikten i Jemen.
Det svenska radarsystemet kan dessutom ha använts i
saudiledda attacker mot civila mål i Jemen. Detta visar
de oacceptabla risker med vapenöverföringar till länder
som inte respekterar mänskliga rättigheter och annan
internationell rätt.
I mars lade CEDAW-kommittén, som består av oberoende experter, fram sina slutsatser. Resultatet: kommittén tog upp flera av IKFF:s kritiska punkter och la för
första gången fram rekommendationer om en stats extraterritoriella skyldigheter under Kvinnokonventionen.
CEDAW-kommittén rekommenderade även att Sveriges
nya lagstiftning för krigsmaterielexport ska innehålla ett
starkt genusperspektiv.
–Att CEDAW-kommittén för första gången ger rekommendationer om krigsmaterielexport är banbrytande.
Det är hög tid för regeringen att lägga fram en proposition för ett nytt regelverk för svensk krigsmaterielexport
som säkerställer att svenska vapen inte används för att
stärka förtrycket av kvinnor och försätter människor i
humanitär kris, säger Malin Nilsson, generalsekreterare
IKFF.

CEDAW

Konventionen om avskaffande av
diskriminering av kvinnor (CEDAW)
antogs av FN:s generalförsamling 1979
och trädde i kraft 1981. Konventionen har en kommitté
av oberoende experter, CEDAW-kommittén. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och
respekterar rättigheterna i konventionen, och staterna är
skyldiga att vart fjärde år rapportera om genomförandet
av konventionens bestämmelser.

Feministisk utrikespolitik
IKFF har under 2016 bedrivit påverkansarbete i en rad
frågor inom CONCORD Sverige. IKFF:s expertis rörande
kvinnor, fred och säkerhet har på så sätt framförts i ett
större utvecklingspolitiskt sammanhang.
Under 2016 har vi inom CONCORD Sverige deltagit i en
granskning av regeringens första år med en feministisk
utrikespolitik i publikationen ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” som även diskuterades under ett riksdagsseminarium med utrikesminister Margot Wallström.
Vidare har vi i ”Barometer 2016” granskat regeringens
freds- och säkerhetspolitik i koppling till Politik för Global Utveckling. I december släppte CONCORD:s jämställdhetsgrupp rekommendationer till regeringen inför
Sveriges arbete i säkerhetsrådet 2017, vilka IKFF var med
och tog fram.
Återkommande under året har vi inom CONCORD lyft
regeringens nya migrationspolitik, beslutet att stänga
Sveriges gränser och dess konsekvenser för människor,
inte minst kvinnor, som flyr från krig och förföljelse.
IKFF ställde sig 2016 även bakom Folkkampanjen för
Asylrätt.

Ny handlingsplan för kvinnor,
fred och säkerhet
Våren 2016 lanserades Sveriges nya handlingsplan för
genomförandet av FN:s säkerhetsråds agenda om kvinnor, fred och säkerhet. IKFF har deltagit i Utrikesdepartementets referensgrupp för framtagandet av den
nya handlingsplanen. IKFF har förmedlat rekommendationer från systersektioner i konflikt- och postkonfliktländer.
Den nya handlingsplanen är starkare och mer konkret
än dess föregångare. Den har ett större fokus på konfliktförebyggande, stöd till kvinnorättsaktivisters arbete
och genusmedvetna konfliktanalyser, samt på behovet

“Det är hög tid för
regeringen att lägga fram
en proposition för ett
nytt regelverk för svensk
krigsmaterielexport”

MEDIALT GENOMSLAG
FÖR IKFF:S FN-RAPPORT
17/2 Kvinnoförbund fördömer radaraffär.
Malin Nilsson intervjuas i Kvart i fem Ekot.

MALIN NILSSON, GENERALSEKRETERARE IKFF

17/2 Vapenexport drabbar särskilt kvinnor.
Sofia Tuvestad intervjuas i Svenska Dagbladet. Artikeln
publicerades även i papperstidningen (18/2).
17/2 Inför nytt regelverk för vapenexport.
Feministiskt Perspektiv publicerar IKFF:s pressmeddelande.
19/2 Vapenexporten är ett hot mot kvinnors rättigheter.
Malin Nilsson om CEDAW och vapenexport i ETC.
26/2 IKFF omnämns i Omvärldens nyhetssammanfattning.
26/2 IKFF omnämns i Feministiskt Perspektiv om EU:s
vapenembargo mot Saudiarabien.
25/4 Malin Nilsson om granskningen av Sverige i
CEDAW i Mänsklig Säkerhet.

Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, tillsammans
med utrikesminister Margot Wallström. Foto: Tove Ivergård

av politiskt och diplomatiskt arbete för att driva agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Att motverkandet
av illegal vapenspridning nämns är värt att notera.
Motverkandet av vapenspridning är en fråga som IKFF
i konfliktländer identifierar som viktig för att kunna
realisera agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Den
erkänner även kvinnorättsaktivisters centrala roll för
att förändra normer och föreställningar kring vem
som ska delta i fredsbyggande arbete. Samtidigt finns
frågetecken kring resurser. Handlingsplanen kommer
att vara ett bra instrument för att driva arbetet vidare
och utkräva ansvar.

IKFF – en global
rörelse

Women’s Situation Room

IKFF Sverige samarbetar, genom gemensamma projekt,
med IKFF i Colombia, DR Kongo, Nigeria och Kamerun.
Samarbetet med systersektionerna säkerställer att IKFF
Sveriges opinions- och påverkansarbete alltid görs med
god förankring i de erfarenheter och analyser som sektionerna själva gör i sina kontexter. Nära samarbete sker
även med organisationens internationella sekretariat i
Genève och de internationella programmen PeaceWomen, Human Rights Program och Reaching Critical Will,
inte minst i olika FN-processer.

–IKFF Nigeria visade, när vi genomförde Women’s Situation Room förra året (2015), att vi kan påverka och
förebygga våld. Presidentvalet gick till historien som det
mest fredliga i Nigeria historia. Vi hoppas att fler länder
kommer att ge stöd till kvinnorättsorganisationer som
vill engagera sig. Det får inte stanna vid vackra ord om
kvinnors deltagande, säger Joy Onyesoh, ordförande
IKFF Nigeria.

Konfliktförebyggande arbete –
IKFF region Afrika
Sedan 2011 har IKFF Sverige fördjupat samarbetet med
systersektioner i Väst- och Centralafrika. Idag driver vi
projekt tillsammans med IKFF i Nigeria, Kamerun och
DR Kongo.
Idag finns det IKFF-sektioner i Nigeria, Kamerun, DR
Kongo och Ghana och medlemmar i Tchad, Burundi,
Sydafrika, Kongo Brazzaville, Zimbabwe, Liberia, Sydsudan, Uganda, Kenya och Centralafrikanska Republiken,
som alla vill starta sektioner.
IKFF NIGERIA
IKFF Nigeria har under 2016 fortsatt sitt arbete med
Women’s Situation Room Nigeria (WSR) på regional och
lokal nivå. De har bland annat identifierat och utbildat
36 samordnare (en per delstat), vilka ansvarar för att
sprida WSR-arbetet i sina respektive stater. Samordnarna har fått ökad kunskap om opinionsbildning, nätverkande, datainsamling, rapportering och kommunikation. Sektionen har även genomfört en radiokampanj
på temat “Kvinnor bygger motståndskraftiga samhällen”
för att skapa förutsättningar för fred och stabilitet i kommande val. Sektionen har också under 2016 lanserat en
WSR-app.

Women’s Situation Room är både en process och ett fysiskt rum
som syftar till att öka kvinnors deltagande och förebygga konflikt,
före, under och efter politiska val. Metoden lanserades i Liberia
och utvecklades sedan av IKFF Nigeria inför presidentvalet 2015.
Inför valet genomförde de informationskampanjer
och utbildningar av civilsamhället och beslutsfattare. Kvinnor utbildades till valobservatörer och
bemannade ”call centres” där rapporter om
oroligheter togs emot.

IKFF DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO
IKFF DR Kongos arbete försvårades under 2016 på grund
av den ökade politiska oron i landet, då president Kabila
vägrade lämna makten och ställde in det planerade valet.
Detta har gjort det svårt att genomföra vissa planerade
aktiviteter. Sektionen har dock under året hållit fredsutbildningar på skolor, där studenter och lärare har fått
ökad kunskap om för konfliktförebyggande arbete, med
fokus på nedrustning och kvinnors deltagande.
Sektionen genomförde även en utbildning om FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet där över 50 personer
från civilsamhället och politiska partier deltog.
IKFF KAMERUN
Under 2016 inledde IKFF Kamerun ett samarbete med
UN Women (FN:s organ för kvinnors rättigheter) för att
genomföra en studie om FN:s agenda för kvinnor, fred
och säkerhet. IKFF Kamerun arrangerade 24 möten i 8
av 10 delstater i syfte att bedöma konflikters effekter på
kvinnor och flickor i samhällen runt om i landet. Resultaten kommer att användas som underlag för Kameruns
nationella handlingsplan för agendan för kvinnor, fred
och säkerhet.
IKFF Kamerun påbörjade under 2016 även arbetet för
att inrätta ett nätverk av kvinnliga medlare i Kamerun. Sektionen organiserade en utbildning imedling
som teknik samt i FN:s agenda för kvinnor, fred och
säkerhet.

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun. Foto: Tove Ivergård

Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria. Foto: Li Grebäck

–Kvinnorättsaktivister har uppmärksammat utvecklingen i Kamerun och efterlyst förebyggande åtgärder. Vi
måste göra något nu, inte om fem år, säger Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.
2016 lanserade IKFF Kamerun Women’s Situation Room.
Sektionen samordnade kvinnoorganisationer i syfte att
skapa en plattform för fredliga val. Med tekniskt stöd
från, och erfarenhetsutbyte med, IKFF Nigeria avser sektionen att använda sig av WSR i syfte att säkerställa att det
kommande valet i Kamerun (2018) blir fredligt.
REGIONALT SAMARBETE
I september deltog IKFF Kamerun, DR Kongo, Tchad och
Nigeria, genom stöd från IKFF Sverige, i AWID i Brasilien, ett forum för kvinnors rättigheter inom utvecklingsfrågor. IKFF anordnade ett panelsamtal om sektionernas
fredsarbete. Under konferensen hölls även ett afrikanskt
regionalt möte. Det regionala samarbetet är en av nyck
larna till den stora framgången sektionerna har haft de
senaste åren. 2016 lanserades ett gemensamt nyhetsbrev
för IKFF Afrika.

Foto: Mir Grebäck von Melen

Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia. Foto: IKFF

Fred i Colombia
Den 24 november skrev Colombias regering och gerillagruppen FARC under ett fredsavtal efter 52 års väpnad
konflikt. Det är en historisk händelse. Den blodiga konflikten har kostat mer än 200 000 personer livet och försatt nära 6 miljoner människor på flykt. Efter att avtalet
avslogs av en knapp majoritet (50,24%) i en folkomröstning i oktober, reviderades det. Trots de ändringar som
gjordes fick det nya avtalet stöd från IKFF Colombia.
Katherine Ronderos, ordförande IKFF Colombia, förklarade att avtalet självklart inte är perfekt men att ett genusperspektiv fortfarande är inkluderat.
IKFF Colombia har varit aktiva i fredsprocessen från
start. De har arbetat hårt tillsammans med andra kvinnorättsaktivister för att säkerställa kvinnors deltagande
och inflytande i processen och för att ett genusperspektiv
skulle finnas med. Genom mobilisering, strategiskt arbete och med stöd från det internationella samfundet och
rättsliga instrument, såsom FN:s agenda för kvinnor, fred
och säkerhet, kunde förhandlingarna påverkas.
Nobels fredspris 2016 tilldelades Colombias president
Juan Manuel Santos. IKFF ser vikten av att den colombianska fredsprocessen erkänns, men anser att valet av pristagare på många sätt bekräftade den traditionella bilden
av huvudaktörer i en fredsprocess – männen med vapen.
–Det colombianska civilsamhällets kvinnorättsorganisationer förtjänar detta pris. De har gjort ett fantastiskt

arbete, inte bara genom att representera offer utan genom
att vara drivande nyckelaktörer som arbetat för att göra
fredsavtalet rättvist och därmed hållbart. De har mött
stort motstånd och hot i deras arbete för en fredsprocess,
att kvinnor deltar och att kvinnors rättigheter kommit upp
både på agendan och i avtalet. Det är anmärkningsvärt att
Nobelkommittén väljer att inte lyfta det breda deltagandet från kvinnoorganisationerna som på många sätt varit
banbrytande, sa Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF,
efter Nobelkommitténs tillkännagivande.
IKFF Colombia representerar nätverket Coalition 1325,
ett av nio nätverk som tillsammans bildar National Summit of Women and Peace. I september 2016 samlade
“National Summit of Women and Peace” 500 kvinnor
från hela landet i Bogotá för att säkerställa att genusperspektivet i fredsavtalet också genomförs i praktiken. IKFF
Colombias arbete för fred fortsätter. Fred är inte en händelse, det är en process som på många sätt bara börjat i
Colombia.

IKFF Colombia (LIMPAL)

grundades 1997 och arbetar för att öka kvinnors deltagande och sprida kunskap om kvinnors rättigheter. IKFF
Sverige har ett samarbete med IKFF Colombia sedan
lång tid tillbaka, vilket stärktes 2013 genom Forum Syds
utvecklingsprojekt som vi bedrivit sedan dess.

Stora
evenemang
2016
Sipri Forum
I april hade IKFF Sverige besök av Annie
Matundu-Mbambi, ordförande IKFF DR
Kongo, Joy Onyesoh, ordförande IKFF
Nigeria, och Sylvie Ndongmo, ordförande
IKFF Kamerun. De var inbjudna att delta på Stockholm Forum for Peace and
Development som arrangerades av SIPRI
(Stockholm International Peace Research
Institute) och Utrikesdepartementet och
där IKFF var partnerorganisation.

Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, i forumets högnivåpanel tillsammans med FN:s
biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, Emilia Pires, representant för g7+, och
biståndsminister Isabella Lövin. Foto: IKFF

IKFF ledde seminarier om vapenspridning och extremism i sköra stater, där IKFF:s systersektioner deltog. De
deltog även som experter i en rad andra seminarier om
agendan för kvinnor, fred och säkerhet och de nya utvecklingsmålen, där de lyfte vikten av att kvinnorättsorganisationer är med från början och sätter agendan för
diskussioner om konfliktförebyggande, konfliktlösning,
säkerhet och utveckling.
Joy Onyesoh deltog även i forumets högnivåpanel tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin, FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson, Emilia Pires,
representant för g7+, och FN:s högkommissarie för
UNHCR (FN:s flyktingorgan) Filippo Grandi. Joy lyfte
motsägelsen i att givarländer pratar om just vikten av
inkluderande fredsprocesser men samtidigt skiftar sitt
stöd bort från kvinnors deltagande till terroristbekämpning genom ökade militära utgifter.
Sylvie, Annie och Joys deltagande och expertis sågs av
många som mycket värdefullt. IKFF:s budskap under hela
konferensen var självklarheten i och nödvändigheten av
att representanter från civilsamhället, speciellt kvinnorättsaktivister, från konflikt- och postkonfliktländer
deltar i diskussioner om fred och säkerhet.

MR-dagarna i Malmö
Den 17-19 november var IKFF på plats under Mänskliga
Rättighetsdagarna i Malmö. IKFF hade tillsammans med
MR-dagarna bjudit in professor Cynthia Enloe, som talade om maskulinitet, militarism & svensk vapenexport.
Tillsammans med Malin Nilsson, IKFF:s generalsekreterare och Hana Al-Khamri, grundare av The Yemeni Salon, diskuterade Cynthia Enloe vad svensk vapenexport
har att göra med kriget i Jemen och hur vi som feminister
kan arbeta mot militarism.

Professor Cynthia Enloe på MR-dagarna i Malmö under IKFF:s seminarium om militarism, vapenexport och kriget i Jemen. Foto:IKFF

kommunikation
2016 publicerade IKFF Sverige fyra nummer av medlemstidningen Fred och Frihet, inklusive ett dubbelnummer.
Teman på numren var: Att förebygga konflikter, Kvinnor
på flykt samt Nato och kärnvapen. Styrelsen antog även
en redaktionell policy för tidningen som ligger till grund
för redaktionsgruppens arbete.

Rebecca Öhnfeldt har varit en av de engagerade i gruppen
och har varit redaktör för två nummer under året.

Hallå Rebecca Öhnfeldt!
Du var med från starten av redaktionsgruppen,
varför sökte du dig dit?

Redaktionsgrupp för
Fred och Frihet
Som ett nästa steg i att stärka IKFF:s profil och kommunikativa förmåga sattes en ideell redaktionsgrupp ihop
som driver arbetet med medlemstidningen Fred och
Frihet vilken ges ut i fyra nummer varje år. Bakgrunden var viljan att förnya tidningens innehåll genom nya
röster och perspektiv, att få en mer genomarbetad produkt samt att engagera personer som inte tidigare varit
aktiva inom IKFF. De ca sex personerna som gruppen
består av valdes ut på grund av deras kompetens inom
journalistik, språk och textproduktion genom en ansökningsprocess. De har alla bidragit enormt till IKFF:s
arbete under året.

–Jag hade gått och funderat ett tag på hur jag på bästa
sätt kunde engagera mig i de frågor jag tycker är viktiga
och då dök annonsen från IKFF upp i mitt flöde. Kände
helt ärligt inte till IKFF innan. Eftersom jag jobbar som
skribent och redaktör till vardags kändes det bra att söka
sig till ett sammanhang där jag kan använda min kompetens på ett sätt som känns meningsfullt.
Redaktionsgruppen har nu arbetat ett år och gett ut fyra
nummer, hur har året varit?
–Jag har lärt mig en massa nya saker och kommit i kontakt med spännande och viktiga frågor. Det som är utmanande är att samtidigt inse hur mycket det finns att
göra i fredsfrågor. IKFF gör enligt min mening ett fantastiskt arbete, men världen är stor och komplex och
ibland har en viss hopplöshet sköljt över mig. När det sker
försöker jag fokusera på det positiva med att det finns organisationer som IKFF som varje dag arbetar för att göra
skillnad. Det är som bekant alltid bäst att organisera sig
för att motverka onda krafter.
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Hur har det varit att arbeta som en ideell redaktion?
–Det har fungerat förvånansvärt bra! Det är klart att det
är utmanande men vi har varit duktiga på att ha Skypemöten, strukturera oss, ge varandra feedback och hålla
deadline. Det gäller så klart att hitta en bra balans eftersom alla gör det här vid sidan av sina vanliga värv. Det
är också viktigt att det känns lustfyllt under processens
gång. Sen har vi en väldigt duktig formgivare som gör så
att tidningen blir så himla snygg – något som gör jobbet
extra roligt!
Vad är dina största lärdomar från året?
–Att det går överraskande bra att göra en tidning med
hjälp av Skype och mail. Generellt sett har jag lärt mig hur
viktigt det är att i samhällen hitta sätt för att befolkningen
ska få göra sig hörda. Det är så lätt att den politiska dialogen sker över folks huvuden och då riskerar man att missa viktig information. Jag har också lärt mig att det som
länder kallar för säkerhet i princip alltid är kopplat till
det militära, något som i många sammanhang snarare gör
befolkningen mindre trygg. Jag har också fått bekräftat
något som jag redan visste – att ojämlika samhällen är
dåligt för alla. Framtidens samhällen är jämlika och fria
från våld! Vi måste bara hitta vägen dit…
Vilken potential har Fred och Frihet?
Även om Fred och Frihet är en liten tidning tror jag att
den har stor potential. Vi har möjligheten att skriva om
det vi tycker är intressant och viktigt. Det en stor frihet
som vi kan dra nytta av. Vi som jobbar med tidningen utger oss inte för att vara några experter, men vi lär oss under resans gång och förhoppningsvis lär sig läsarna med
oss. Jag hoppas så klart att Fred och Frihet ska komma att
nå ut ännu bredare då den behandlar viktiga frågor som
fler borde få ta del av. Tidningen är ett utmärkt sätt för
IKFF att kommunicera kring sitt arbete. Det kan annars
vara svårt att som utomstående veta vad en organisation
gör. Eftersom jag själv är medlem i ett antal organisationer
vet jag att jag brukar uppskatta att få en medlemstidning
som håller mig uppdaterad kring det arbete som pågår.

Publikationer 2016
Fred Frihet Feminism – fickfolder om IKFF
Grejen med små och lätta vapen
Grejen med kärnvapen (uppdaterad version)
Extraterritorial obligations of Sweden under CESCR
Creating an international gender and peace agenda
(CEDAW)
Fred på Jorden - diskussionsmaterial för dig som inte
bara vill önska
INOM CONCORD SVERIGE

Barometer 2016
Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?
Sveriges feministiska utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd
2017-2019

STATISTIK
ARTIKLAR I MEDIA: 33
PRESSMEDDELANDEN: 7
BLOGGINLÄGG OCH ARTIKLAR PÅ HEMSIDAN: 45
FÖLJARE PÅ TWITTER: 2911 (ÅR 2015: 2648)
FÖLJARE PÅ FACEBOOK: 4612 (ÅR 2015: 3800)
FÖLJARE PÅ INSTAGRAM: 529 (ÅR 2015: 452)

Medlemsfokus
Engagerade diskussioner mellan lokalkretsarna under
samrådsmötet i Umeå. Foto: IKFF

Samrådsmöte i Umeå
Den 12-13 november höll IKFF nationellt samrådsmöte i Umeå. Representanter från alla lokala kretsar
samt förbundsstyrelse, kansli och enskilda medlemmar
var på plats. Under mötet diskuterade vi en rad olika
frågor; Nato, kärnvapen, medlemskap och organisering,
lokal verksamhet och aktiviteter samt uppdateringar
från styrelse och kansli. Det blev två givande och spännande dagar. Tack till alla deltagare och ett stort tack till
Umeåkretsen för att vi fick komma och besöka er vackra
stad!

Nedslag i den lokala
verksamheten
Genom 8 lokala kretsar runt om i landet arbetar IKFF
Sveriges medlemmar gentemot beslutsfattare, andra organisationer, media och allmänheten för att främja ett
brett perspektiv på fred och säkerhet och motverka militarisering och upprustning.
GÖTEBORGSKRETSEN
Göteborgskretsen deltog i Bokmässan med monter samt
två programpunkter på Internationella torget; Krig och
flyktingar med Bitte Hammargren och Ingela Mårtensson och Hur skall vi bli av med kärnvapnen? med Gunnar Westberg och Maj-Britt Theorin. Under de två första
veckorna i december deltog kretsen i Julmarknaden på
Kronhuset. Vidare har kretsen tagit fram en ny skrift om
Krig och flyktingar samt tagit initiativ till en staty över
Ingrid Segerstedt Wiberg till Göteborgs 400-årsjubileum
2021. Under året har även mycket verksamhet bedrivits
genom Fredsamnätverket.
JÖNKÖPINGSKRETSEN
Jönköpingskretsens arbete har under året präglats av
medlemsmöten och samarbete med andra föreningar.
De har tagit del av intressanta och givande föreläsningar
om Nato och kärnvapen, Fredsmötet i Varberg, IKFF:s

arbete med systersektioner i Väst- och Centralafrika och
följeslagare i Palestina och Israel, samt har som deltagare
i olika arrangemang visat upp sig och presenterat sin
verksamhet, såsom under internationella kvinnodagen
och FN-dagen. Nato-frågan har varit i fokus under året
och kretsen har anordnat en debatt, föreläsning och flera
kretsmöten på temat.
MALMÖ/LUNDKRETSEN
Under terminerna har Malmö/Lundkretsen haft fredsfika
varannan vecka med diskussion om exempelvis kvinnor
i fredsprocessen i Colombia eller kärnvapennedrustning
samt verksamhetsplanering. Mycket av verksamheten
har skett i samarbete med andra lokala föreningar som
samtal med Stina Oscarsson och Sigrid Aliki om Nato
och värdlandsavtalet, talarkväll med Valter Mutt (Mp) på
tema ”Alternativ till Nato”, ”Fredsöl” med föredrag av Alejandro Parra från vapenvägrarorganisationen ACOOC i
Colombia, om fredsavtalet, genus och militarismen i Colombia. Vidare har kretsen deltagit i demonstrationer på
8 mars och i två demonstrationer mot värdlandsavtalet,
samt medverkat på temadag på Internationella dagen för
avskaffandet av allt våld mot kvinnor. Under Feministisk
Festival i Malmö hade kretsen tre programpunkter och
de deltog även under MR-dagarna i Malmö med bokbord
och modererade IKFF:s panelsamtal. I slutet på september deltog tre medlemmar i IPB:s konferens om nedrustning och fredskultur i Berlin.
MOTALAKRETSEN
Motalakretsen deltog under året i Internationella kvinnodagen, på Kulturnatt och på Internationella veckan på
Motala bibliotek, där kretsen hade en utställning och arrangerade en föreläsning med Juno Blom om barns och
kvinnors mänskliga rättigheter. De har även deltagit på
Föreningsmässan. Under den årliga WILPF-aftonen hölls
en föreläsning om kvinnor i Syrien och ett kretsmöte
hölls om arbetsförmedlingens verksamhet med mentor-

er för nyanlända kvinnor. Vidare har arbetet inom Aktion Rädda Vättern, ARV, fortsatt. Under året har kretsen
samverkat med IKF och ABF.
STOCKHOLMSKRETSEN
Stockholmskretsen har i sin studiecirkel läst och diskuterat en alternativ Natoutredning. Stina Oskarsson
som initierat utredningen kom på årsmötet i februari och
berättade om varför Sverige bör avstå från att gå med i
Nato. På hösten avslutade kretsen studiecirkeln kring
Nato med att läsa delar av regeringens Natoutredning.
Flera medlemmar har också samlat namn mot svenskt
Natomedlemskap. Läsning av ”Ickevåldets vägar. Fred i
terrorns tid” avslutade höstens cirkelverksamhet. Stockholmskretsen deltog även i Världens längsta bokbord på
Drottninggatan under Stockholms stads kulturvecka.
Fyra seminarier anordnade Stockholmskretsen på hösten
om IKFF:s olika verksamheter, om det amerikanska presidentvalet, om medling och om Theresa Wolfwood, konstnär som dokumenterat och fotograferat konst i form av
motstånd mot krig, våld och förtryck över hela världen.
UMEÅKRETSEN
Umeåkretsen har under året diskuterat Nato-frågan och
var med i planeringen och genomförandet av det nationella samrådsmötet i november. I december hölls ett möte
för att sammanfatta erfarenheterna från samrådsmötet.
Kretsen deltog i universitetets välkomstmässa för studenter
den 1 september, där flera unga kvinnor visade intresse och
där de också knöt kontakt med representanter för Kvinna
till Kvinna, FN-föreningen och Kristna Fredsrörelsen.
UPPSALAKRETSEN
Uppsalakretsen deltog 2016 i MR-nätverkets arrangemang där Ann-Cathrin Jarl talade om Kvinnors kraft
att stoppa krig. Även ett seminarium på temat Snart 101
år för fred - utmaningar för att stoppa krig hölls under
våren. Under året har kretsmedlemmar deltagit i ”handarbeta för fred” i samverkan med Vuxenskolan. På 5
träffar har kvinnor träffats, broderat, sytt, stickat eller virkat under samtal för att skapa fred tillsammans. Arbetet
mot värdlandsavtalet med Nato var centralt under våren,
med en kampanj, ett seminarium med Stina Oscarsson
och Kirsti Kolthoff, samt deltagande i manifestation.
Höstens fredsarbete startade med den traditionella lyktnedsättningen som ordnas av Fredsam på Hiroshimadagen. En studiecirkel hölls om IKFF:s Manifest och ett
samtal arrangerades om ”Art and resistens” med Theresa
Wolfwood från Kanada. Vidare hölls ett seminarium på
temat ”Kärlek till pengar är roten till allt ont” i samverkan
med Fredens hus Uppsala

IKFF Malmö/Lund var på MR-dagarna och pratade med besökare
om fred, frihet och feminism. Foto: IKFF

VÄXJÖKRETSEN
Växjökretsen har under våren deltagit på Växjös kulturnatt och på Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. På Internationella kvinnodagen manifesterade de under parollen Feministisk mobilisering för
jämlikhet, hållbarhet och nedrustning och poesiafton
och föredrag anordnades. Arbetet mot värdlandsavtalet
med Nato har varit centralt och har arbetats med genom
studiecirkel, föreläsning och en namninsamling. Under
hösten har kretsen fortsatt lära om kvinnors situation i
Afrika genom föreläsningar om Kamerun och Nigeria.
Kretsen deltog även i En dag för freden på Stadsbiblioteket och på en 5 i 12-manifestation mot främlingsfientlighet och rasism.

Medlemsenkäten
Under våren genomförde IKFF:s styrelse en medlemsenkät, som ett led i att stärka och utveckla organisationen
vad gäller medlemsvård och rekrytering. Medlemsgruppen inom förbundsstyrelsen har gjort en sammanställning av enkäten, vars resultat kommer att ligga till grund
för det fortsatta arbetet.
Svaren på enkäten gav en tydligare bild av hur våra medlemmars engagemang ser ut, vad som motiverar, vad som
är bra och vad som kan utvecklas. Styrelsen fick in många
bra idéer på hur IKFF som organisation kan stärka medlemmars och kretsars engagemang, liksom relationen
mellan kretsar, kansli och styrelse. Styrelsen mottog även
värdefulla tips på hur vi gemensamt kan arbeta med
rekrytering av nya medlemmar. Styrelsen vill än en gång
tacka medlemmarna för deras medverkan!

Mål och aktiviteter
IKFF Sveriges strategiska plan antogs av kongressen i maj 2015.
Den fungerar som en nationell implementering av det internationella
program som antogs av IKFF:s internationella kongress i Haag i april
2015. IKFF Sverige kommer under 2015-2017 arbeta med följande
övergripande mål:
1. Sverige ska vara en stark röst för nedrustning
2. Sverige ska vara en stark och trovärdig röst för kvinnors inflytande i fredsprocesser
3. Den svenska försvarspolitiska debatten ska ta hänsyn till flera
olika perspektiv och spegla en bredare definition av säkerhet
4. IKFF Sveriges arbete stärker hela IKFF
5. IKFF Sverige ska betraktas som den ledande feministiska fredsorganisationen i Sverige
6. IKFF Sverige ska ha en stabil finansiering
7. IKFF Sverige ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in i
organisationen
För att tydligt definiera och prioritera IKFF Sveriges arbete bryts de
övergripande målen i den strategiska planen ned till mätbara mål för
kongressperioden (två år). I organisationens årliga verksamhetsplanering fattas beslut om vilka mål som ska prioriteras under olika perioder,
utifrån aktuella politiska processer och tillgängliga resurser.

LÅNGSIKTIGT MÅL 1:
Sverige ska vara en stark röst för nedrustning
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
Sverige har deltagit aktivt vid statspartsmöten inom ATT och drivit på
för starka tolkningar av avtalet utifrån mänskliga rättigheter, humanitär
rätt, gender och transparens.
Sverige stödjer implementering av ATT genom internationella utvecklingsmedel, med ett genderperspektiv.
Sverige verkar för ett förbudsavtal mot kärnvapen på humanitär grund
genom att aktivt delta i framtida möten och förhandlingar med detta
budskap.
AKTIVITETER:
21/1 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om
ICAN Sveriges arbete för ett kärnvapenförbud
5/2
Möte med Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor om
samarbete kring rundabordssamtal
10/2 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför
seminarium vid Umeå universitet
11/2 Möte med UD om FN:s öppna arbetsgrupp för
kärnvapennedrustning
15/2 – 18/2 Deltog vid CEDAW-kommitténs granskning av Sverige
vid FN i Genève
23/2 Planeringsmöte inför MR-dagarna
23/2 Möte med UD om nedrustning av små och lätta vapen
1/3
Möte med utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
3/3
Samarrangerade rundabordssamtal om kärnvapen med
Svenska Läkare mot Kärnvapen, riksdagsledamöter och UD
16/3 Modererade seminarium på ABF Stockholm om kärnvapennedrustning
18/3 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
31/3 Möte med UD om kärnvapennedrustning
4/4
Deltog vid seminarium på UD om kärnvapennedrustning
7/4
Möte med Miljöpartiet om kärnvapennedrustning
15/4 Föreläste vid Umeå universitet om kärnvapennedrustning,
i samarbete med Röda Korset och Svenska Läkare mot
Kärnvapen
20/4 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
20/4 Möte med utrikesministern om kärnvapennedrustning
22/4 Samarrangerade möte med UD och NGOs om vapenhandel
och Arms Trade Treaty

27/4

Möte på UD om FN:s öppna arbetsgrupp om kärnvapennedrustning
28/4 Samarrangerade rundabordssamtal om små och lätta vapen
med riksdagsledamöter, UD, forskare och NGOs.
16/5 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
26/5 Möte med UD om FN:s öppna arbetsgrupp om kärnvapennedrustning
30/5 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
9/6
Möte med utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
16/6 Planeringsmöte med IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will inför statspartsmöte inom Arms
Trade Treaty
18/8 Samarrangerade rundabordssamtal om Arms Trade Treaty
och FN:s handlingsprogram mot illegal vapenhandel, med UD
och andra organisationer.
19/8 - 22/8 IKFF deltog vid statspartsmöte i Genève inom Arms
Trade Treaty samt möten med IKFF:s samarbetssektioner i
Colombia och Nigeria
22/8 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför FN:s öppna
arbetsgrupp för kärnvapennedrustning
22/8 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
14/9 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen kring
gemensamt kommunikationsarbete
16/9 Möte med Svenska kyrkans internationella arbete om samarbete kring nedrustningsfrågor
20/9 Möte med nedrustningskampanjen Wildfire
22/9 Möte med arbetsgruppen om kärnvapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
26/9 Möte med UD inför FN:s generalförsamlings möte inom
första utskottet om nedrustning
28/9 Möte med utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
28/9 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen kring
gemensamt kommunikationsarbete
4/10 Möte med UD om små och lätta vapen
25/10 Planeringsmöte med Svenska Läkare mot Kärnvapen kring
gemensamt kommunikationsarbete
28/10 IKFF i möte med regeringens ambassadör för nedrustning
9/11 Deltog vid seminarium i riksdagen om små och lätta vapen
15/11 Möte med utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
16/11 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen inför arrangemang av rundabordssamtal i riksdagen
23/11 IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen samarrangerade
rundabordssamtal i riksdagen om kärnvapen med riksdagsledamöter, UD och internationella experter
24/11 Möte med FN:s institut för nedrustningsforskning och ICAN
om kärnvapennedrustning
7/12 IKFF arrangerade rundabordssamtal om små och lätta vapen
med svenska myndigheter, organisationer och UD
16/12 IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen hade möte med
Sveriges ambassadör för nedrustning
21/12 Möte med utrikesministerns sakkunniga om kärnvapennedrustning
PUBLICERINGAR:
21/1 Malin Nilsson intervjuas i Frihet
28/1 Malin Nilsson och Andreas Tolf i Dagens Arena om Sveriges
ställning i kärnvapenfrågan
16/2 Bistånd och militära insatser hör inte ihop! IKFF med 13
andra organisationer i Omvärlden
23/2 Stå upp för överlevarna – förbjud kärnvapen! IKFF i GP med
SLMK, Svenska Freds och Svenska Kyrkan
29/10 Historiskt FN-beslut: förbud mot kärnvapen förhandlas 2017.
Aftonkuriren publicerade vårt pressmeddelande
8/11 Nytt ramverk för AP-fonderna – viktig hörnsten i regeringens
hållbarhetsarbete. IKFF med Schyssta Pensioner i Aktuell
Hållbarhet
15/11 Historiskt beslut: kärnvapenförbud förhandlas. IKFF i Motala
Vadstena Tidning

HEMSIDAN:
29/2 Är Sverige på väg att skriva historia i kärnvapenfrågan?
4/5
Förslag om att inleda förhandlingar för kärnvapenförbud 2017
17/5 Förbud mot kärnvapen – snart en verklighet?
26/5 8 av 10 vill att regeringen ska arbeta för ett förbud mot
kärnvapen
14/6 Explosiva vapen och rätten till hälsa, utbildning och bostad
22/8 En majoritet av staterna vill förbjuda kärnvapen!
21/9 Internationella fredsdagen: små och lätta vapen, ett stort hot
mot freden
22/9 Uttalande om väpnat våld och vapenöverföringar till parterna
i konflikten i Jemen
11/10 Kärnvapenöverlevare vädjar till Sverige: ta ställning för ett
förbud mot kärnvapen
19/10 Blogg: Jubel när Sverige tog ställning för ett förbud mot
kärnvapen!
10/11 Förhandlingar om förbud mot kärnvapen – Q&A

LÅNGSIKTIGT MÅL 2:
Sverige ska vara en stark och trovärdig röst för
kvinnors inflytande i fredsprocesser
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
Sverige betraktas som en ”champion state” inom WPS i internationella fora.
Sverige driver en mer progressiv linje kring WPS i säkerhetsrådet
som kopplar samman 1325 och nedrustning.
Sverige driver på för 1325 och nedrustning inom ramen för post
2015, den globala utvärderingen av 1325 (2015), och i relation till
internationella initiativ mot sexualiserat våld i konflikt.
Sverige har antagit en ny nationell handlingsplan för 1325/WPS som
fokuserar starkare på förebyggande arbete, det civila samhällets
kvinnorättsorganisationer, samt inbegriper målsättningar kring
nedrustningsarbete.
14/1

Möte med CONCORD om granskning av Sveriges feministiska utrikespolitik
18/1 Deltog vid regeringens konferens om Sveriges genomförande av Agenda 2030
22/1 Möte hos Kvinna till Kvinna om feminism och internationella
relationer med forskaren Cynthia Enloe
22/1 Deltog vid workshop på Stockholms universitet om feminism
och internationella relationer med forskaren Cynthia Enloe
22/1 Möte med CONCORD om OECD:s biståndsdefinition och
militära utgifter
5/2
Möte med samarbetspartners inför rundabordssamtal om
extremism vid Stockholm Forum on Security and Development
9/2
Möte med UD om Sveriges arbete i MR-rådet
10/2 Möte med UD:s referensgrupp för Sveriges handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhet
10/2 Möte med CONCORD om granskning av Sveriges Politik för
global utveckling (PGU-barometern)
11/2 Planeringsmöte om samarbete med Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen rörande kvinnor, fred och säkerhet i
Burma/Myanmar
11/2 Möte med Sida där IKFF föreläste om konfliktförebyggande
arbete i den afrikanska regionen
12/2 Planeringsmöte inför Stockholm Forum on Security and
Development
23/2 Deltog vid seminarium hos Kvinna till Kvinna om Colombias
fredsprocess
23/2 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om
samarbete rörande kvinnor, fred och säkerhet i Burma/
Myanmar
7/3
Talade vid seminarium i riksdagen i samband med release
för CONCORD:s publikation Hur feministisk är Sveriges
utrikespolitik?
8/3
Deltog vid seminarium om kvinnor, fred och säkerhet på
Kanadas ambasssad
9/3
Samarrangerade seminarium i riksdagen om IS och våld mot
kvinnor i krig
15/3 Planeringsmöte inför Stockholm Forum on Security and
Development

30/3

Möte med Operation 1325 om samarbete kring Sveriges
handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet
31/3 Möte med CONCORD:s arbetsgrupp för jämställdhet
8/4
Deltog vid seminarium om Burma/Myanmar och träffade
kvinnorättsaktivister
8/4
Möte med Kvinna till Kvinna om samarbete och styrning
12/4 Planeringsmöte om samarbete med Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen rörande kvinnor, fred och säkerhet i
Burma/Myanmar
12/4 Möte med IKFF:s internationella program PeaceWomen om
finansiering av agendan för kvinnor, fred och säkerhet
20/4 Föreläste om Syrien i Motala, i samarrangemang med IKFF:s
krets i Motala
20/4 Möte med UD:s referensgrupp för Sveriges handlingsplan
för kvinnor, fred och säkerhet
25/4 Möte med Socialdemokraterna om kvinnor, fred och säkerhet
5-6/4 SIPRI Stockholm forum on security and development 2016,
Münchenbryggeriet i Stockholm
5/4
Rundabordsamtal “The proliferation of small arms and light
weapons in fragile contexts” arrangerat av IKFF och SIPRI
5/4
Panelsamtal “Leave no one behind: Building resilience by
2030” med bla Joy Onyeosh IKFF Nigeria, Isabella Lövin och
Jan Eliasson.
6/4
Rundabordsamtal “Reframing the counterterrorism debate:
what violent extremish and radicalization mean for development” arrangerat av IKFF, NAI och Saferworld
6/4
Rundabordsamtal “Women, Peace and Security research
gaps: implications for policymakers and advocates” IKFF
deltog som experter
6/4
Rundabordsamtal “SDG 5 in complex fragile settings: participation, peace and politics” IKFF deltog som experttalare
10/5 Möte med UD om situationen i DR Kongo och IKFF DRK:s
arbete
10/5 Möte med UD om Afghanistan
19/5 Seminarium med burmesiska kvinnorättsaktivister
31/5 Deltog vid seminarium hos UD om Sveriges policyramverk
för utvecklingssamarbetet
9/6
Telefonmöte med Colombiagruppen om fredsprocessen
14/6 Möte med Folke Bernadotteakademin om svenska 		
medlingsnätverket
15/6 Möte med kvinnorättsaktivister från Tadzjikistan
22/6 Möte med Operation 1325 om samarbeten
27/7 möte med Forum Syd om fortsatt stöd till utvecklingsprojekt
med IKFF Colombia
6/9
Möte hos FN-förbundet om utvecklingen i DR Kongo och
samarbete
6/9
Regionalt IKFF Afrikamöte i Brasilien
8-11/9 AWID Forum i Brasilien
11/9 Paneldiskussion arrangerat av IKFF “Women’s Power to
Stop War- Peace across borders - regional cooperation in
Africa”
12/9 Deltog vid möte på UD om svenska medlingsnätverket
14/9 Deltog vid seminarium och sedan möte på riksdagen om
FN:s hantering av sexuellt våld i fält
14/9 Planeringsmöte med SIPRI inför Stockholm Forum on
Security and Development
15/9 Möte med CONCORD:s jämställdhetsarbetsgrupp
16/9 Deltog vid seminarium om svenska medlingsnätverket
22/9 Möte och workshop med UD om feministisk utrikespolitik
28/9 IKFF deltog vid UD:s folkrättsdag
28/9 IKFF deltog vid seminarium på Kanadas ambassad om
kvinnor, fred och säkerhet
29/9 Workshop vid Lunds universitet om kvinnor, fred och säkerhet
10/10 Möte med CONCORDs jämställdhetskoordinator
12/10 Seminarium med CONCORD om Politik för global utveckling
och Agenda 2030
12/10 Möte med Kvinna till Kvinna om kommunikation
13/10 Möte med UD om kvinnor, fred och säkerhet
13/10 Möte med UD om Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet
17/10 Deltog vid Sidas utvecklingsforum om Agenda 2030 och
fredsbyggande
19/10 Deltog vid seminarium och filmvisning i riksdagen med
Dennis Mukwege
24/10 Deltog vid seminarium med Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter

27/10 Möte med CONCORD:s jämställdhetsarbetsgrupp
15/11 Planeringsmöte med IKFF:s internationella program för
nedrustning respektive kvinnor, fred och säkerhet, om
samarbete kring Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd
25/11 Möte med CONCORD:s jämställdhetsarbetsgrupp
6/12 Möte med CONCORD:s jämställdhetskoordinator
7/12 IKFF deltog vid seminarium om svenska medlingsnätverket
8/12 Planeringsmöte på SIPRI inför Stockholm Forum on Security
and Development
8/12 Deltog vid seminarium om fredsprocessen i Colombia,
mänskliga rättigheter och svenska företag
8/12 IKFF deltog som utfrågare vid seminarium om Agenda 2030
arrangerat av Föreningen för Utvecklingsfrågor
12/12 Workshop med CONCORD om Politik för global utveckling
och Agenda 2030
14/12 Planeringsmöte med IKFF:s internationella program för
kvinnor, fred och säkerhet om samarbete kring Sveriges
medlemskap i FN:s säkerhetsråd
15/12 Möte på UD om Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet
15/12 Deltog vid releaseseminarium för Sveriges policyramverk för
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
19/12 IKFF föreläste och deltog i seminarium vid Stockholms
universitet om genus, nedrustning och hållbar utveckling
PUBLICERINGAR:
17/2 Freden i Kamerun är hotad. Tove Ivergård skriver på
Mänsklig Säkerhet
8/3
När kvinnorna förhandlar håller freden. Malin Nilsson
intervjuas i Norrbottens-Kuriren
8/3
Sofia Tuvestad kommenterar Margot Wallströms utrikespolitik på Expressen GEO
25/3 Öppna gränsen för kvinnor och barn. Artikel med andra
kvinnoorganisationer i Aftonbladet
20/4 Vägen till fred går genom kvinnorna. Elin Liss intervjuas
av Corren
1/6
Kvinnorna som organiserar sig mot Boko Haram.
Tove Ivergård och Sofia Tuvestad i Tvärdrag
9/6
Kvinnor utesluts från dialog om Boko Haram. Tove Ivergård
skriver på Mänsklig Säkerhet
28/6 Slut inte flyktingavtal med Libyen. Vi skriver tillsammans med
flera andra organisationer inom CONCORD Sverige på SvD
Debatt
28/6 IKFF kommenterar att Sverige fått en plats i FN:s säkerhetsråd i Feministiskt Perspektiv
25/8 USA:s regelverk hindrar kvinnors rätt till vård i krig.
Malin Nilsson på Dagens Arena
20/10 Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser.
IKFF tillsammans med Concord Sverige på SVT Opinion
HEMSIDAN:
3/2
Kvinnors deltagande, en förutsättning för fred i Syrien
9/2
Samtalen om Syrien: ”fem saker du behöver veta om Syriska
kvinnors gräsrotsorganisation”
24/2 Att påverka genom FN – en praktikants dröm (och så går det
till)
8/3
Riksdagsseminarium – Sveriges feministiska utrikespolitik
6/4
Stockholmsdeklarationen måste leda till handling!
3/5
CONCORDS BAROMETER 2016; Vägen framåt för global
utveckling
12/5 Ny svensk handlingsplan för feministisk fredspolitik
23/5 Stärk kvinnors rättigheter på World Humanitarian Summit
1/6
Rösta nej till proposition och ja till mänskliga rättigheter
7/6
Öppet brev till statsminister Stefan Löfven – jämställdhet är
en förutsättning för hållbar utveckling
16/6 Blogg: freden inom räckhåll i Colombia?
17/6 Konfliktförebyggande i fokus när systersektionerna besökte
Stockholm
28/6 Sverige får plats i FN:s säkerhetsråd
5/7
Är botten nådd Stefan Löfven?
16/8 Vi kräver en feminist som ledare för FN
13/9 IKFF Ghana: Valobservation med fokus på kvinnors deltagande
19/9 Öppet brev: värna asylrätten Löfven
5/10 Oro efter ja-sidans förlust i Colombia – men kampen för fred
fortsätter
26/10 Svensk handel med Nigeria kräver konfliktkänslighet

27/10 Rekommendationer för hur rättighetsperspektivet i PGU kan
förstärkas i politiken
24/11 Colombias regering och FARC skriver under det nya
fredsavtalet
7/12 IKFF Ghana och Women’s Situation Room
15/12 Öppet brev: Var står Sverige i migrationsfrågan i EU?
20/12 Nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete

LÅNGSIKTIGT MÅL 3:
Den svenska försvarspolitiska debatten ska ta hänsyn till flera olika perspektiv och spegla en bredare
definition av säkerhet
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
IKFF har deltagit aktivt i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten genom att nå ut med budskap om civila hot och civila lösningar
som alternativ.
IKFF har verkat för starkare reglering av vapenexporten, minskad
svensk vapenexport, och ökad debatt kring att ställa om svensk
krigsmaterielindustri till civil industri.
28/1
4/2
12/2

Deltog vid release för boken Sverige, Nato och säkerheten
Möte med Unga feminister om säkerhetspolitik
Föreläsning för politiska ungdomsförbund på Folk och
Försvars kurs försvars- och säkerhetsakademin
18/2 Föreläste på Folk och Försvars seminarium om Sveriges
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten
21/2 Deltog vid årsmöte med IKFF:s krets i Göteborg
5/3
Möte med svenska arbetsgruppen om vapenhandel
9/3
Möte med CONCORD om granskning av Sveriges Politik för
global utveckling (PGU-barometern)
9/3
Möte med kanadensisk NGO om autonoma vapen
11/3 Möte med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och
andra organisationer om svensk export av krigsmateriel
22/3 Möte med arbetsgruppen om autonoma vapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
19/4-20/4 Deltog vid möte med IKFF:s krets i Jönköping
19/4 Föreläste om Nato och värdlandsavtalet i Växjö, i samarrangemang med IKFF:s krets i Växjö
2/5
Möte med forskaren Susan Jackson om genus, sociala
medier och vapenexport
9/5
Möte med Försvarshögskolan om kvinnor, fred och säkerhet
11/5 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om
samarbete
19/5 Möte med arbetsgruppen om autonoma vapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
11/6 IKFF:s krets i Malmö/Lund arrangerade seminarium om Nato
vid Feministisk festival
22/6 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om
samarbete kring vapenexportfrågor
28/6 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om
samarbete
1/9
IKFF arrangerade möte med brasiliansk människorättsorganisation, IKFF och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om svensk krigsmaterielexport och Arms Trade Treaty
2/9
Deltog vid workshop på SIPRI om autonoma vapen
23/9 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och
Kristna Fredsrörelsen om samarbete
26/9 Möte med arbetsgruppen om autonoma vapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
6/10 Möte med civilsamhällesorganisationer om Krigsmaterielexportöversynskommittén
19/10 Planeringsmöte med andra organisationer om arbete för nytt
svenskt regelverk för krigsmaterielexport
20/10 Möte med arbetsgruppen om autonoma vapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
27/10 Planeringsmöte med andra organisationer om arbete för nytt
svenskt regelverk för krigsmaterielexport
2/11 Möte med arbetsgruppen om autonoma vapen inom utrikesministerns folkrätts- och nedrustningsdelegation
7/11 Möte med CONCORD om Politik för global utveckling
9/11 Planeringsmöte med andra organisationer om arbete för nytt
svenskt regelverk för krigsmaterielexport

11/11 IKFF arrangerade filmvisning och panel om genus, motstånd
och nedrustning i samarbete med Kvinnohistoriskt museum i
Umeå
17/11-19/11 IKFF arrangerade seminarium och dialogmöte med
forskaren Cynthia Enloe vid MR-dagarna i Malmö, i samarbete med IKFF:s krets i Malmö/Lund
28/11 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om
samarbete kring vapenexportfrågor
5/12 Deltog vid releaseseminarium för boken Den svenska vapen
exporten
6/12 Planeringsmöte med andra organisationer om arbete för nytt
svenskt regelverk för krigsmaterielexport
6/12 IKFF arrangerade möte med justitieministern och organisationer som arbetar med vapenexportfrågor
15/12 Möte med Vänsterpartiet om nya regler för svensk krigsmaterielexport
PUBLICERINGAR:
17/2 Kvinnoförbund fördömer radaraffär. Malin Nilsson intervjuas i
Kvart i fem Ekot
17/2 Vapenexport drabbar särskilt kvinnor. Sofia Tuvestad intervjuas i Svenska Dagbladet. Artikeln publicerades även i
papperstidningen (18/2).
17/2 Inför nytt regelverk för vapenexport. Feministiskt Perspektiv
publicerar vårt pressmeddelande
19/2 Vapenexporten är ett hot mot kvinnors rättigheter.
Malin Nilsson i ETC
26/2 IKFF omnämns i Feministiskt Perspektiv om EU:s vapenembargo mot Saudiarabien.
26/2 IKFF omnämns i Omvärldens nyhetssammanfattning
18/4 Odemokratisk process om värdlandsavtalet. IKFF & IKFF
Malmö/Lund i Kristiandstadsbladet
20/4 Odemokratisk process om värdlandsavtalet. IKFF & IKFF
Umeå i Västerbottens-kuriren
21/4 Odemokratisk process om värdlandsavtalet. IKFF & IKFF
Motala i Motala Vadstena Tidning
Natoartikel i Jönköpingsposten i april
25/4 Malin Nilsson om granskningen av Sverige i CEDAW på
Mänsklig Säkerhet
4/5
Natoavtal kräver mer debatt. Malin Nilsson tillsammans med
IKFF Motala i Corren
10/5 Frågan om värdlandsavtalet är inte ickepolitisk. Replik i
Västerbotten-Kuriren
25/5 Skjut upp beslutet om värdlandsavtalet. Artikel signerad
Malin Nilsson i Dagens Arena
20/12 Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport. IKFF tillsammans med andra organisationer i Svenska Dagbladet
HEMSIDAN:
1/2
Natoutredning breddar debatten
10/3 FN:s kvinnorättskommitté lyfter Sveriges globala skyldigheter i banbrytande granskning
22/3 IKFF bidrar till banbrytande steg i FN-granskning
9/6
Sveriges vapenexport i rapport vid FN

LÅNGSIKTIGT MÅL 4:
IKFFs arbete stärker hela WILPF

23/3 Möte med styrelsens grupp för internationell styrning
30/3 Planeringsmöte med IKFF:s internationella sekretariat
9/4-10/4 Möte för nordiska IKFF-sektioner i Stockholm
12/5 Möte med IKFF:s internationella MR-program om samarbete
20/5 Möte med kvinnorättsaktivister från Burma/Myanmar
23/5 Möte med Colombiagruppen om samarbete
19/6 Möte med IKFF:s internationella sekretariat om samarbete
och finansiering
20/6 Deltog vid heldagsworkshop med Men Engage om 		
maskulinitetsnormer, fred och utveckling
28/6 Möte med IKFF:s internationella program PeaceWomen inför
deltagande i konferensen AWID
29/6 Möte med SIPRI om samarbete
5/7
Möte med utvärderingskonsult om utvärdering av IKFF:s
internationella verksamhet
5/7
Möte med IKFF:s internationella program PeaceWomen inför
deltagande i konferensen AWID
6/7
Möte med utvärderingskonsult om utvärdering av IKFF:s
internationella verksamhet
17/8 Möte om IKFF Sveriges deltagande i IKFF:s internationella
ansökan till Sida
26/9 Koordineringsmöte med IKFF:s sekretariat i Genève
3/10 Planeringsmöte inför möte med Sida om finansiering av
IKFF:s internationella arbete
4/10 Deltog vid seminarium om kvinnors rättigheter där IKFF:s
internationella generalsekreterare talade
4/10 Möte med Sida, IKFF Sverige och IKFF:s internationella
generalsekreterare om finansiering av IKFF:s internationella
arbete
11/10 Möte med Afrosvenskarnas riksförbund om samarbete med
partners i DR Kongo
13/10 Möte med IKFF:s internationella program PeaceWomen om
deltagande i konferensen AWID
17/11 Kansliet deltog vid möte med IKFF:s krets i Jönköping om
IKFF:s samarbete med systersektioner
18/11 Möte med ordföranden för IKFF:s sektion i Colombia
25/11 Möte med landschefer på Forum Syd om IKFF:s utvecklingsprojekt
29/11 Möte hos FN-förbundet om utvecklingen i DR Kongo och
samarbete
30/11 Möte med IKFF:s sektion i Australien om kommunikationsarbete
20/12 Deltog vid konsultation med Sida om krympande utrymme
för civilsamhället
HEMSIDAN:
27/6 Ringar på vattnet – IKFF Tchad har bildats
8/7
IKFF Nigeria: We Have Women Who Can Put The Country
Back On Track
2/9
Blogg: Vikten av regionalt samarbete i Afrika
6/9
Blogg: IKFF:s spridning på den afrikanska kontinenten
22/11 Vi välkomnar IKFF Afghanistan!
22/11 Vi välkomnar IKFF Zimbabwe!

LÅNGSIKTIGT MÅL 5:
IKFF ska betraktas som den ledande feministiska
fredsorganisationen i Sverige

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
IKFF har påbörjat implementeringen av Strategi för systersektionssamarbete (2014)
IKFF för kontinuerligt dialog med WILPF:s internationella sekretariat
och projektkontor

MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
IKFF har tagit fram en tydlig profil för organisationen
IKFF:s synlighet har ökat

14/1
4/2

23/1
9/2
10/2
17/2
8/3
17/3
18/3

Koordineringsmöte med IKFF:s sekretariat i Genève
Planeringsmöte med IKFF:s internationella sekretariat inför
kvinnorättskonferensen AWID
12/2 Koordineringsmöte med IKFF Colombia
18/2 Möte med WWF om möjliga samarbeten kring DR Kongo
och Kamerun
26/2 Koordineringsmöte med IKFF:s sekretariat i Genève
3/3-5/3 Deltog vid möte i Berlin med de europeiska IKFF-sektionerna
16/3 Möte med Svenska Afghanistankommittén om kvinnor, fred
och säkerhet

15/1

30/3

Föreläsning på Stockholms universitet om genus och internationella relationer
Möte med IKFF:s redaktionsgrupp och kommunikationsgrupp
Kompetensutbildning inom grafisk design
Möte med redaktionsgruppen om Fred och Frihet
Möte om formgivning av publikationer
Talade vid seminarium om feministisk utrikespolitik i Visby
Möte med kansliet och styrelsens kommunikationsgrupp
Möte med CONCORD om kommunikation om PGU-barometern
Bokbord vid studentmässa i Uppsala

4/4
9/4
27/4
11/5
12/5
13/5
13/5
14/5
18/5
19/5
28/5
7/6
8/6
16/6
11/7
1/9
2/9
7/9
21/9
25/10
3/11
15/11
15/11
15/12

Möte med kansliet och styrelsen om kommunikationsarbete
Deltog vid årsmöte med Sveriges Kvinnolobby
Årsmöte med CONCORD
Deltog vid seminarium om kommunikationsarbete
Möte med kansliet och redaktionsgruppen för Fred och
Frihet
Föreläste för gymnasieklass i Lidköping om kvinnor, fred och
säkerhet
Möte med UD om Politik för global utveckling
Arrangerade seminarium vid Feministiskt forum i Stockholm
om kvinnors organisering för fred
Möte med Globalportalens redaktionsråd
Möte med kansliet och styrelsen om kommunikationsarbete
Möte med redaktionsgruppen för Fred och Frihet
Möte med designer om layout av kommande publikationer
Möte med distributionstjänst för publikationer
Höll tal vid invigningen av fredsstaty på Djurgården i Stockholm
Möte med kansliet och styrelsen om kommunikationsarbete
Möte med kansliet och styrelsen om kommunikationsarbete
Möte med Operation 1325 om kommunikation
Deltog vid seminarium om kommunikationsarbete
Planeringsmöte med redaktionen för Fred och Frihet
Möte med Kvinna till Kvinna om kommunikation
Möte med kansliet och styrelsen om IKFF:s nya strategiska
plan
Kansliet och styrelserepresentant deltog i konferens om
kommunikationsarbete
IKFF deltog i CONCORD:s policyforum
IKFF föreläste vid Sida Partnership Forum i Härnösand

LÅNGSIKTIGT MÅL 6:
IKFF ska ha en stabil finansiering
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
IKFF lever upp till kraven för 90-konto
IKFF har tagit fram en tydlig profil för organisationen
IKFF har profilerats som en organisation som tar emot gåvor (särskilt
gentemot egna medlemmar)
IKFF har identifierat finansieringsformer som möjliggör långsiktigt
arbete med de politiska målen
22/2
11/5
17/5
31/8

Möte med Folke Bernadotteakademin om Fredsmiljonen
Kurs hos CONCORD om att söka EU-finansiering
Möte med kansliet och styrelsens ekonomigrupp
Deltog vid seminarium om utvärdering av utvecklingssamarbete
7/9
Möte med IKFF:s internationella sekretariat om IKFF Sveriges
deltagande i IKFF:s internationella ansökan till Sida
29/9 Möte med IKFF:s internationella sekretariat om IKFF Sveriges
deltagande i IKFF:s internationella ansökan till Sida
10/10 Möte om kapacitetsbyggande samarbete med systersektioner inom IKFF:s internationella Sidaprojekt
21/10 Möte med IKFF:s internationella sekretariat om IKFF Sveriges
deltagande i IKFF:s internationella ansökan till Sida

LÅNGSIKTIGT MÅL 7:
IKFF ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in
i organisationen
MÅL FÖR KONGRESSPERIODEN:
IKFF har hittat/skapat/frigjort resurser för ett strategiskt medlemsarbete gentemot kretsar och enskilda medlemmar
IKFF har undersökt sin organisationskultur och identifierat hinder för
medlemskap
IKFF har undanröjt tekniska hinder för medlemskap (kontinuerligt
arbete)
IKFF har tagit fram en tydlig profil för organisationen
IKFF har utarbetat och antagit en medlemsstrategi
6/2
11/2
23/2
10/6

Möte mellan kansliet och styrelsens medlemsgrupp
Deltog vid kurs om ledarskap i ideella organisationer
Deltog vid årsmöte med IKFF:s krets i Jönköping
Kansliet deltog vid IKFF:s styrelsemöte i Malmö

20/6 Möte med Accigo om IKFF:s medlemssystem
18/8 Möte med medlem om IKFF:s arbete med agendan för 		
kvinnor, fred och säkerhet
30/8 Kansliet deltog vid IKFF:s Stockholmskrets seminarium med 		
en uppdatering om IKFF:s arbete
27/10 Kansliet föreläste i Göteborg om samarbetet med systersektioner, arrangerat av IKFF:s krets i Göteborg
28/10 Kansliet deltog vid möte med styrelsens medlemsgrupp
11/11-13/11 Samrådsmöte för medlemmar, styrelse och kansli i Umeå 		
som arrangerades i samverkan med IKFF:s krets i Umeå

STYRELSEN
21/4 Planeringsmöte generalsekreterare och ordförande
4/7 Planeringsmöte generalsekreterare och ordförande
28/11 Planeringsmöte generalsekreterare och ordförande
FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTEN
26/2
10/6
3/9
13/11
ARBETSUTSKOTTSMÖTEN
10/2
16/3
26/5
17/8
12/10
29/11
NORDISKT MÖTE
Stockholm 9-10 april
EUROPEISKT MÖTE
Bryssel 11-13 mars

