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Inledning 

Den 28 april 1915 samlades 1,136 kvinnor på ett historiskt möte i Haag. De protesterade mot kriget som rasade 
i Europa och krävde makt, inflytande, representation och rösträtt. Mötet lade grunden till Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), eller Women’s International League for Peace and Freedom 
(WILPF) som vi heter internationellt. Idag är IKFF en global rörelse som finns över hela världen. I april 2015 
samlades vi igen i Haag, drygt 1,000 personer från 80 länder, för att fira vårt 100-års jubileum under parollen 
Women’s Power to Stop War.

Jag önskar att jag inte behövde skriva det, men det gångna året har visat varför en organisation som IKFF 
behövs mer än på länge. År 2015 befann sig 60 miljoner människor på flykt, många av dem från krig. Våldet 
fortsätter att prägla människors liv i Syrien och Irak, i DR Kongo och Nigeria, och på många andra platser. 
Världens ledare fortsätter svara på kris och konflikt med mer krigsmaterielexport och fler militärer. Samtidigt 
byggs murar och gränser som stänger ute de människor som försöker fly från våldet till en tryggare framtid. 

IKFF vet att en annan säkerhetspolitik är möjlig. Vi är övertygade om det går att stoppa spridningen av vapen, 
att stärka kvinnors gräsrotsorganisationer, att bygga social rättvisa, att stoppa konflikter innan de övergår i 
krig och lidandet är ett faktum. Under 2015 har vi visat hur riktigt fredsbyggande arbete ser ut. Inte minst har 
vi kunnat berätta om fantastiska framgångar för våra systersektioner. Det gör mig så oerhört stolt att vi får 
samarbeta med IKFF Nigeria som under året förde samman kvinnorättsaktivister och byggde upp ett program 
för att förhindra våld och konflikt under valet i Nigeria. Valet blev historiskt och våldet kunde förebyggas. Så 
ser fredsbyggande ut. Vad tror ni att det kostade jämfört med en militär insats? 

2015 gav oss också nya verktyg att jobba med. De nya globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, antogs 
av FN i september. Om resurserna prioriteras rätt och målen uppnås kan de skapa förutsättningar för en mer 
rättvis och fredlig värld. Den feministiska utrikespolitik som Sverige nu ska bedriva är historisk. Regeringen 
har gjort flera löften som ökar våra möjligheter att ställa krav på mer konfliktförebyggande, mer stöd till 
kvinnors deltagande och mer politik för nedrustning. Under våren 2015 sattes den feministiska politiken på 
prov i samband med beslutet om det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. IKFF bedrev framgångsrikt 
opinionsarbete och visade att en feministisk utrikespolitik inte går att förena med ett militärt avtal med en av 
världens mest kvinnoförtryckande regimer. Den 10 mars meddelade regeringen att avtalet inte skulle förlängas.  

Framgångar och besvikelser har avlöst varandra. Under några veckor i september gick en våg av medmänsklighet 
genom Sverige och världen efter att bilder på drunknade 3-åriga Alan Kurdi spreds i media. Människor 
organiserade sig och det verkade som att vi kanske skulle klara oss igenom den pågående flyktingkrisen med 
värdigheten och asylrätten i behåll. Men så vände vindarna och hösten förde med sig ett rasistiskt terrorattentat 
i Trollhättan, asylboenden som sattes i brand och slutligen en rad politiska beslut som gör det allt svårare för 
människor som flyr för sina liv att komma hit. IKFF har tagit ställning mot inskränkningar i asylrätten. Vi har 
en stolt historia av att stå upp för människor på flykt. Vi tänker aldrig vackla från den övertygelsen.

Med detta upplevde vi ett tungt slut på ett intensivt år. Men vi hämtar kraft från våra framgångar och från 
solidariteten med våra kollegor världen över. Vi är stolta över att fortfarande stå upp för de principer som förde 
de 1,136 kvinnorna till Haag för 100 år sedan.

Vi välkomnar er att ta del av berättelsen om IKFF:s verksamhet under 2015.

Malin Nilsson, generalsekreterare för IKFF
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1. Det här är IKFF

1.1. IKFF Sverige

IKFF Sverige är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. På engelska heter organisationen Women’s International League for 
Peace and Freedom (WILPF). Nedan används ”IKFF” för att beskriva organisationen på internationell nivå, 
och ”IKFF Sverige” för att beskriva den svenska sektionen. 

IKFF för samman kvinnor som motsätter sig krig, våld, exploatering och alla former av diskriminering och 
förtryck. Medlemmarna förenas i en önskan om att bygga fred grundad på ekonomisk och social rättvisa för 
alla. IKFF Sverige grundades 1919 och har idag cirka 770 medlemmar, varav 96 procent identifierar sig som 
kvinnor. Hälften av dessa är organiserade i lokalkretsar runt om i landet. IKFF Sveriges verksamhet bedrivs 
av den nationella styrelsen och kansliet tillsammans med medlemmarna och i de lokala grupperna, på basis 
av medlemmarnas ideella insatser. Organisationens senaste kongress genomfördes den 23-24 maj 2015 i 
Stockholm. Cirka 40 medlemmar deltog varav 19 röstberättigade.

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. På nationell nivå arbetar IKFF Sveriges styrelse med strategisk utveckling, 
opinionsbildning, kommunikation och internationellt samarbete. Det nationella kansliet arbetar gentemot 
politiker, tjänstepersoner inom departement och myndigheter, andra organisationer, allmänheten och media. 
IKFF Sverige har under 2015 haft fem anställda på det nationella kansliet i Sverige, varav en på deltid och resten 
på heltid.

På internationell nivå samarbetar IKFF Sverige med systersektioner, särskilt IKFF i Colombia, DR Kongo, 
Nigeria och Kamerun. Nära samarbete sker också med organisationens internationella sekretariat och de 
internationella programmen PeaceWomen, Human Rights Program och Reaching Critical Will. Genom 
samarbetet är IKFF Sverige alltid mycket väl uppdaterade om den internationella utvecklingen inom freds- 
och säkerhetspolitiska frågor, med särskilt fokus på FN-processer. Samarbetet med systersektioner säkerställer 
att IKFF Sveriges opinions- och påverkansarbete alltid görs med god förankring i de erfarenheter och analyser 
som dessa sektioner själva drar och gör i sina kontexter. 

IKFF Sverige samarbetar även i flera nätverk kring frågor så som internationell vapenhandel och svensk 
krigsmaterielexport, utvecklingspolitik, kärnvapen och kvinnor, fred och säkerhet. Genom dessa samarbeten 
kan IKFF Sverige som liten organisation samverka med andra större organisationer för att sprida organisationens 
expertis och perspektiv. Några exempel på de många organisationer som IKFF Sverige samarbetat med 
under 2015 är Concord, Röda Korset, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Kvinna till Kvinna, Sveriges 
Kvinnolobby, Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor och Svenska Läkare mot Kärnvapen. 

1.2. Nordiskt samarbete

De nordiska IKFF-sektionerna i Sverige, Finland, Danmark och Norge möts årligen för att bereda gemensamma 
beslut och utbyta erfarenheter och information. I januari 2015 träffades sektionerna i Helsingfors. Under mötet 
fokuserade deltagarna på att förbereda sig inför den internationella kongressen i Haag senare samma vår. Det 
nordiska samarbetet fungerar mycket bra och har pågått alltsedan organisationerna grundades för närmare 
100 år sedan. 

1.3. Europeiskt samarbete

IKFF Sverige har internationellt inom organisationen drivit på för organisatoriska förändringar som syftar till 
en ökad regionalisering. Detta för att öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte, transparens och tillgänglighet. 
IKFF Sverige har länge ingått i det europeiska samarbetet, som hittills fokuserat på informationsutbyte och 
möten. Under 2015 arrangerades ett kortare europeiskt möte i samband med den internationella kongressen 
i Haag. 
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1.4. Internationellt samarbete 

IKFF är världens äldsta internationella kvinnofredsorganisation med nationella sektioner i över 30 länder på 
alla kontinenter. Organisationens historia och internationella bredd har byggt upp en djup och omfattande 
erfarenhet och expertis inom freds- och säkerhetspolitik, feminism, och utvecklingsfrågor. Två av IKFF:s 
grundare, Jane Addams och Emily Greene Balch, har tilldelats Nobels fredspris, 1931 respektive 1946. 

IKFF har två internationella kontor, huvudsekretariatet i Genève samt ett FN-kontor i New York. Därifrån 
koordineras organisationens fyra internationella program; Human Rights Program, PeaceWomen, Reaching 
Critical Will och Crisis Response. Dessa program arbetar med att bevaka och ge rekommendationer till olika 
politiska processer inom FN:s nedrustningsarbete i New York och Genève, FN:s MR-råd, Kvinnokommissionen 
och implementeringen av Kvinnokonventionen, samt FN:s säkerhetsråd i New York. IKFF har rådgivande 
status hos FN vilket innebär att IKFF Sverige kan delta vid olika förhandlingar och processer inom FN. 
Organisationens internationella styrelse sammanträder vanligtvis en gång per år och vart tredje år kallar IKFF 
till kongress. I april 2015 hölls den internationella kongressen i Haag, på samma plats där organisationen bildats 
100 år tidigare. Vid den internationella kongressen antogs ett internationellt program och ett nytt arbetsutskott 
(Executive Committee) valdes. Kongressen antog också ett politiskt manifest som tydliggör organisationens 
principer samt övergripande mål och visioner för ett nytt sekel. 

1.5. IKFF som globalt nätverk

Genom mångfalden bland medlemmarna, arbetet i olika samhällen, och den starka kopplingen till 
internationella politiska processer kan organisationen delta på olika nivåer. Därigenom bidrar IKFF och de 
nationella sektionerna till att minska avståndet mellan gräsrötter och internationella politiska beslut. Genom 
att vara ett globalt nätverk av sektioner och medlemmar kan IKFF motarbeta maktstrukturer på alla nivåer, 
alltid med målsättningen att kvinnor genom ökad makt på djupet kan motverka fattigdom, militarism och 
diskriminering samt utrota grundorsakerna till krig.

1.6. IKFF Sveriges strategiska plan

IKFF Sveriges strategiska plan fastställer de arbetsområden som förbundsstyrelsen och kansliet ska prioritera 
under kommande kongressperiod. Mål, strategier och prioriteringar har valts med förankring i det nuvarande 
arbetet kombinerat med ett framåtblickande perspektiv. Den strategiska planen inbegriper dels områden där 
kansliet idag har en upparbetad, erkänd kompetens och ser goda möjligheter att påverka opinion och politik 
under 2015-2017 och dels områden där organisationen behöver stöd för att kunna fortsätta växa och utvecklas.

Den strategiska planen identifierar följande övergripande mål:
·	 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 Sveriges arbete stärker hela IKFF som internationell organisation
·	 IKFF Sverige ska betraktas som den ledande feministiska fredsorganisationen i Sverige
·	 IKFF Sverige ska ha en stabil finansiering
·	 IKFF Sverige ska ha ett brett medlemskap och låga trösklar in i organisationen

Den strategiska planen är inte avsedd att täcka hela organisationens verksamhet. Det föreligger därmed inget 
hinder för kretsar eller andra sammansatta grupper inom IKFF Sverige att arbeta med frågor som inte omnämns 
i den strategiska planen. Från och med sida 19 listas organisationens aktiviteter utifrån målsättningarna i den 
strategiska planen.

2. Nedrustning

Under 2015 framträdde tydligare konfliktlinjer mellan kärnvapenstater och kärnvapenfria stater i 
nedrustningsförhandlingar om kärnvapen. Risken för vidare upprustning och spridning av kärnvapen är fortsatt 
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stor och detta gör IKFF Sveriges, och andra organisationers, nedrustningsarbete ännu viktigare. Samtidigt 
framträder nya möjligheter för nedrustning och vapenkontroll vad gäller såväl kärnvapen som konventionella 
vapen, och IKFF Sverige har under 2015 arbetat hårt för att Sverige och andra stater ska ta vara på dessa. 
Organisationens samarbete med andra aktörer har stärkts och dialogen med politiska beslutsfattare har ökat 
liksom det bredare opinionsarbetet. På så vis har IKFF Sverige kunnat framföra organisationens analyser och 
rekommendationer på nya arenor och med större genomslag än tidigare. Under 2015 fokuserade IKFF Sveriges 
nedrustningsarbete på kärnvapen, Arms Trade Treaty (ATT)1, svensk krigsmaterielexport, små och lätta vapen 
och autonoma vapen2. 

2.1. Kärnvapen

IKFF Sverige har tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen inom kampanjen ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) arbetat i flera år för att Sverige ska gå med i det humanitära initiativet 
för kärnvapennedrustning samt stödja processen för ett nytt avtal som ska förbjuda kärnvapen. Arbetet för 
detta har under 2015 bedrivits genom nyhetsbrev till riksdagsledamöter, möten med Utrikesdepartementet, 
debattartiklar och bloggar, öppna seminarier, samt pressmeddelanden och annan informationsspridning 
till och via media. IKFF Sverige bedrev även under 2015 en mycket lyckad kampanj i sociala medier om de 
humanitära konsekvenser som skulle följa om kärnvapen används idag. 

Under 2014 nåddes det första målet, då Sverige gick med i det humanitära initiativet och under 2015 tog 
regeringen även ställning för att kärnvapen ska förbjudas genom att Sverige röstade ja för en resolution i FN:s 
generalförsamling med detta budskap. IKFF Sverige har dock fortsatt att efterlysa ett tydligare ställningstagande 
från Sverige för ett kärnvapenförbud samt mer aktivt arbete för att förbudet ska bli verklighet. Under 2015 
deltog IKFF Sverige vid den stora översynskonferensen inom icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT) 
som ägde rum vid FN:s högkvarter i New York, samt vid det årliga mötet med första utskottet inom FN:s 
generalförsamling där vapenkontroll och nedrustning avhandlas. Under dessa resor hade IKFF Sverige möten 
med den svenska delegationen, samverkade med andra inom kampanjen ICAN, samt publicerade artiklar och 
bloggar med information om förhandlingarna.

2.2. Minska spridningen av vapen 

I koppling till det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) fortsatte IKFF Sverige under 
2015 arbetet för ett starkt genusperspektiv i implementeringen av avtalet. Det handlar bland annat om att 
stoppa vapenspridning som hotar kvinnors säkerhet. IKFF Sverige deltog under 2015 i ett samarbete med 
organisationens internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will samt IKFF-sektionerna i 
Kamerun, Colombia och Spanien. Samarbetet, som fortsätter under 2016, syftar till att ta fram research och 
rekommendationer samt bedriva informations- och påverkansarbete för en genusmedveten implementering av 
ATT. Samarbetet syftar även till att stärka genusmedvetenheten i implementeringen av FN:s handelsprogram 
för att motverka den illegala handeln med små och lätta vapen. Inom samarbetet har IKFF Sverige bland 
annat deltagit vid det första statspartsmötet inom ATT, bidragit till research om genusperspektiv i svensk 
exportkontroll för krigsmateriel, samt skrivit debattartiklar om utvecklingen inom ATT. 

Vad gäller små och lätta vapen har IKFF Sverige under 2015 ökat informationsarbetet om kopplingen mellan 
spridning av små och lätta vapen och könsrelaterat våld och bland annat samarrangerat rundabordssamtal på 
detta tema med systersektioner i Kamerun, Nigeria och DR Kongo samt SIPRI och Parlamentarikerforum för 
små och lätta vapen-frågor. IKFF Sverige har också genomfört en informationskampanj i sociala medier, samt 
framfört rekommendationer på detta tema som deltagare i regeringens referensgrupp för fred och säkerhet 
inför att ett nytt policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete ska tas fram under 2016.

1. Arms Trade Treaty (ATT) är ett internationellt vapenhandelsavtal som antogs i FN 2013. IKFF Sverige arbetade under flera år 
tillsammans med andra sektioner och det internationella sekretariatet med särskilt fokus på att avtalet skulle få bestämmelser om att 
förebygga genusrelaterat våld. Detta arbete var framgångsrikt då det antagna avtalet innehåller en specifik paragraf om att förebygga 
genusrelaterat våld och våld mot kvinnor. 
2. Autonoma vapen kallas ofta “killer robots”. Detta rör sig om vapen som ännu inte existerar, men risken finns för att de utvecklas. 
Autonoma vapen skulle på egen hand kunna identifiera och attackera mål, utan mänsklig inblandning.
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2.3. Svensk krigsmaterielexport

I koppling till svensk krigsmaterielexport fortsatte IKFF Sverige under 2015 samarbetet med andra 
civilsamhällesorganisationer för att Sverige ska anta skarpare regler för krigsmaterielexport. IKFF Sverige har 
även arbetat specifikt för att ett nytt regelverk ska innehålla kriterier om att förebygga könsrelaterat väpnat våld. 
Organisationen välkomnade därmed att förslaget från den parlamentariska utredningen om krigsmaterielexport, 
som kom i juni 2015, inkluderar rekommendationer om att förebygga könsrelaterat våld. Samtidigt har IKFF 
Sverige tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer framfört kritik mot att förslaget i sin helhet inte är 
skarpt nog. Som del av opinions- och påverkansarbetet kring detta har IKFF Sverige bland annat publicerat en 
debattartikel i nationell press samt arrangerat rundabordssamtal och möten med UD. Organisationen lämnade 
under hösten 2015 tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen in ett utförligt remissvar på den 
parlamentariska utredningens förslag, vilket även undertecknades av Kristna fredsrörelsen. 

IKFF Sverige har även vid flera tillfällen under 2015 bidragit till CONCORD Sveriges arbete kring Politik för 
global utveckling (PGU) med bland annat underlag och rekommendationer rörande svensk krigsmaterielexport. 
I början av 2015 samarbetade IKFF Sverige med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen för att stoppa 
förlängningen av Sveriges militära samförståndsavtal med Saudiarabien. IKFF tog även initiativ till en 
debattartikel i nationell press som flera kvinnorättsorganisationer skrev under, samt publicerade artiklar på 
IKFF:s internationella hemsida och hos den internationella koalitionen Control Arms. Att det så kallade 
”saudiavtalet” inte förlängdes var en viktig framgång för IKFF Sverige under 2015.

2.4. Autonoma vapen

IKFF Sverige arbetade under 2015 med att koordinera civilsamhälleliga initiativ kring frågan om autonoma 
vapen, eller ”killer robots”. Under våren 2015 arrangerade organisationen möten och seminarier med andra 
organisationer och forskare, samt föreläsningar och workshops med studenter vid flera universitet. IKFF 
Sverige har arbetat för att studenter och forskare inom robotteknik aktivt ska diskutera frågan om utvecklingen 
av autonoma vapensystem, från olika perspektiv. Organisationens budskap i politiska sammanhang är att 
autonoma vapen måste förbjudas innan de blir verklighet. Sveriges regering tog under 2015 vissa steg framåt 
för ett mer aktivt arbete i frågan, vilket IKFF Sverige sett som ett positivt resultat av organisationens arbete. 
Men IKFF Sverige har även under 2015 dragit lärdomen att det är kostsamt att driva på för denna fråga i svensk 
kontext då få andra organisationer engagerat sig i frågan. Utan samverkan mellan olika organisationer krävs 
omfattande arbete för att nå önskade resultat och då IKFF inte har resurser att bedriva så stor verksamhet kring 
en specifik fråga valde organisationen att under hösten 2015 fokusera mindre på frågan om autonoma vapen.
 

3. Kvinnor, fred och säkerhet 

Trots flera resolutioner i FN:s säkerhetsråd om att stater måste respektera och realisera kvinnors rätt att delta i 
fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete, sker förändringen alldeles för långsamt. 2015 var ett våldsamt 
år med många konflikter som det internationella samfundet misslyckades med att förebygga eller lösa. Detta 
visar på ett växande behov av det internationella arbete som IKFF Sverige bedriver tillsammans med kollegor 
och andra IKFF-sektioner för att förebygga konflikter genom jämställt fredsarbete. Under 2015 skapades nya 
möjligheter för detta arbete genom att den svenska regeringen började utforma en feministisk utrikespolitik 
med löften om starkare prioritering av konfliktförebyggande och kvinnors fredspolitiska deltagande.

IKFF Sverige blev under 2015 inbjuden att framföra organisationens analyser och rekommendationer 
i koppling till att regeringen utvecklar ny policy för arbetet med kvinnor, fred och säkerhet, samt för 
utvecklingssamarbetet. IKFF Sverige deltog under 2015 i utrikesdepartementets referensgrupp om fred och 
säkerhet inför det nya policyramverket för utvecklingssamarbetet. Som del i detta lyfte organisationen vid 
ett seminarium upp lärdomar och utmaningar från arbetet hos IKFF-sektionerna i Väst- och Centralafrika, 
med särskilt fokus på konfliktförebyggande. IKFF Sverige bidrog även under 2015 med rekommendationer 
till utrikesdepartementet inför 15-årsutvärderingen och högnivåmötet om kvinnor, fred och säkerhet i 
FN:s säkerhetsråd. Under 2015 blev IKFF Sverige också inbjudna att delta i regeringens referensgrupp för 
framtagandet av en ny svensk handlingsplan för genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 
IKFF Sverige har under denna process framfört rekommendationer om jämställdhet, konfliktförebyggande 

08 



och nedrustning. Handlingsplanen och det nya policyramverket ska läggas fram under våren 2016.

Några veckor innan FN:s säkerhetsråds högnivåmöte om kvinnor, fred och säkerhet skulle äga rum, flyttades 
mötet fram på begäran av Spaniens premiärminister. Detta innebar att kvinnorättsaktivister från hela världen 
inte längre kunde delta, eftersom ombokningar och nya visumansökningar blev för kostsamt och i vissa fall 
omöjligt. IKFF Sverige tog tillfället i akt och belyste händelsen som ett exempel på att kvinnorättsaktivisters 
intressen inte respekteras och att detta är ett stort problem i fredsbyggande runt om i världen. Organisationen 
intervjuades i Svenska Dagbladet om detta, samt publicerade en debattartikel om 15-årsutvärderingen av 
resolution 1325 och de stora utmaningar som kvarstår. I koppling till mötet genomförde IKFF Sverige en 
kampanj i sociala medier för att lyfta frågan. Organisationens kansli kunde på grund av det flyttade datumet 
inte delta vid säkerhetsrådsdebatten, men var på plats i New York för möten med IKFF-kollegor från konflikt- 
och postkonfliktländer om organisationens internationella samarbete. (Under samma resa deltog IKFF Sverige 
vid mötet inom generalförsamlingens första utskott om nedrustning, vilket nämnts ovan.)

Under våren 2015 deltog IKFF Sverige även vid konsultationer vid FN:s högkvarter om den nya agendan 
för utvecklingsfinansiering. På plats samarbetade kansliets representant med Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen för att ge den svenska delegationen rekommendationer rörande konfliktförebyggande, 
fredsbyggande och jämställdhet. Arbetet var lyckat och den svenska delegationen kunde använda flera av 
organisationernas gemensamma rekommendationer. 

2015 blev IKFF Sverige medlemmar i CONCORD Sverige där samarbetet mellan olika organisationer bedrivs 
inom olika arbetsgrupper. IKFF Sverige har under 2015 deltagit aktivt arbetsgrupper för jämställdhet och 
Politik för global utveckling (PGU). Därigenom har organisationens expertis och rekommendationer rörande 
kvinnor, fred och säkerhet framförts i ett större utvecklingspolitiskt sammanhang. Detta har skapat nya 
möjligheter för IKFF Sverige att nå ut med information och rekommendationer i de underlag och policyförslag 
som CONCORD Sverige under 2015 lagt fram till den svenska regeringen.

4.  Samarbete med systersektioner

Sedan 2011 har IKFF Sverige fördjupat samarbetet med organisationens systersektioner i Väst- och 
Centralafrika. Vid samarbetets start fanns två sektioner, IKFF Nigeria och IKFF DR Kongo. 2014 anordnades 
en första regional konferens där även medlemmar från Ghana och Kamerun deltog. I början av 2015 blev IKFF 
Ghana och Kamerun officiellt antagna som sektioner på den internationella kongressen i Haag. Sedan 2014 
bedriver IKFF Sverige även ett nära samarbete med sektionen i Kamerun.

- IKFF Sverige har alltid stöttat och värdesatt vårt arbete i Kamerun. Det lönar sig att 
arbeta hårt för att få stöd från systersektioner och bidragsgivare men framförallt för att 
vi, genom hårt arbete, kommer att göra en skillnad för kvinnors liv här och globalt, 
säger Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.

Samarbetet har gett de afrikanska IKFF-sektionerna förutsättningar att bygga organisatorisk kapacitet och få 
stöd med bidragsansökningar och organisatorisk kunskap. Samtidigt har IKFF Sveriges politiska arbete blivit 
starkare och fått ökad legitimitet på grund av den kunskap och erfarenhet som systersektionerna förmedlar. 
Att utöka detta slags samarbete är centralt för att bygga organisationen starkare. Att stärka de afrikanska 
sektionernas regionala samarbete är en viktig del i deras arbete för att förebygga och hantera konflikter som 
får en allt mer gränslös karaktär. 

IKFF har under 2015 fått markant ökad synlighet i Väst- och Centralafrika men har även spridit sig till andra 
delar av kontinenten. Idag har IKFF medlemmar i Tchad, Burundi, Sydafrika, Kongo Brazzaville, Zimbabwe, 
Liberia, Sydsudan, Uganda, Kenya och Centralafrikanska Republiken, som alla vill starta sektioner.  

4.1. Regionalt samarbete i Afrika 

Att organisationer som IKFF sprids, blir starkare och når ut med sitt budskap i allt fler väst- och centralafrikanska 
länder är en viktig del i arbetet med att vända utvecklingen från våld och fattigdom till fred och rättvisa. 
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I samarbetet med de afrikanska sektionerna är regional samverkan helt centralt. Många av utmaningarna 
är regionala och kräver regionala lösningar. Vapenspridning över gränserna, mottagande av flyktingar och 
korruption är bara några exempel.

I april 2015 arrangerades ett afrikanskt regionalt möte under IKFF:s 100-års konferens i Haag. Mötet var 
en uppföljning på den regionala konferens som IKFF Sverige arrangerade tillsammans med afrikanska 
systersektioner i Sydafrika 2014. Mötet i Haag samlade kvinnor från en rad olika afrikanska organisationer 
och nätverk, samt från diasporan. För flera av deltagarna var 100-årskonferensen deras första möte med IKFF. 
Många kände stort engagemang och blev motiverade till att delta i arbetet när IKFF växer sig starkare i den 
afrikanska regionen. 

En av huvudpunkterna under mötet i Haag var planering och kraftsamling inför den regionala konferens 
som arrangerades under hösten 2015 i Kamerun, vilket väckte stort intresse. Konferensen arrangerades under 
rubriken ’Peace in our hands’ i november 2015 i Yaoundé, Kameruns politiska huvudstad. På plats var en 
stor delegation från IKFF-sektionerna i Nigeria, DR Kongo, Kamerun, Ghana och Sverige samt representanter 
från de blivande IKFF-grupperna i Tchad, Burundi och Sydafrika. Konferens arrangerades under två dagar 
och fokuserade på konfliktförebyggande arbete i regionen. Den lockade över 80 deltagare från departement, 
myndigheter, lokala och internationella organisationer, FN-organ, ambassader, samt aktivister. Konferensen 
var ett viktigt steg framåt för IKFF i regionen. 

Ett urval av det som diskuterades under konferensen i Kamerun:
·	 Påverkansarbete för en nationell handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet i Kamerun
·	 Vikten av att arbeta för nedrustning i regionen
·	 Skyldigheter och ansvar gällande de människorättskränkningar som företag begår
·	 Vikten av att motverka destruktiva maskulinitetsnormer
·	 Vikten av kvinnors och kvinnorättsorganisationers deltagande i alla ovan nämnda frågor

Utöver konferensen anordnade IKFF Sverige och IKFF Kamerun möten med parlamentariker, UN Women, 
EU-delegationen, jämställdhets- och kommunikationsdepartementet och Tysklands ambassadör. Dessa möten 
gav IKFF:s representanter en möjlighet att berätta om det arbete som bedrivs i regionen samt dela med sig av 
de rekommendationer som togs fram under konferensen. Dialogen under mötena var givande och IKFF ser 
stora möjligheter att fortsätta samarbete med flera av dessa aktörer i framtiden. 

I Kamerun genomfördes även en intern kapacitetsbyggande workshop för att stärka sektionernas interna 
(organisatoriska) och externa (kommunikation och påverkan) arbete. Några av punkterna på agendan var: 
säkerhet för anställda och medlemmar inklusive förebyggande av utbrändhet, anti-korruptionspolicys, 
kommunikationsstrategier, påverkan, regionalt samarbete, ekonomisk rapportering och bokföring, samt 
strategisk planering. Den regionala konferensen, workshopen, och mötena kunde genomföras tack vare 
ekonomiskt stöd från Folke Bernadotteakademins 1325-bidrag. En representant från Burundi utryckte sig så 
här: 

- Ett stort tack för att vi får vara en del av IKFF:s fantastiska arbete. Tiden vi 
spenderat tillsammans här har verkligen varit värdefull. Jag kan med säkerhet säga att 
det bara är början av en gemensam resa för en värld i fred och ett samhälle där alla 
människor är jämlika. Vi har lärt oss mycket och har beslutat att påverka kvinnors liv 
i Burundi genom IKFF:s perspektiv och vision.

4.2. IKFF Nigeria

Media rapporterade under 2015 nästan dagligen om attacker i Nigeria. Rapporteringen har ökat markant  i 
svensk media till skillnad från för ett par år sedan då konflikten i landet knappt nämndes. Strålkastarljuset 
riktades mot landet efter kidnappningen av de över 200 flickorna i staden Chibok i april 2014. Konflikten med 
Boko Haram beräknas ha kostat 17 000 människor livet och drivit 2,6 miljoner på flykt. 2014 stod konflikten 
för omkring hälften av alla civila dödsoffer i konflikter i Afrika. 
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Varningssignalerna för en upptrappad konflikt i Nigeria har sedan flera år varit tydliga. IKFF Nigeria har 
sedan sitt grundade 2008 gjort allt i sin makt för att beslutsfattare ska agera i tid och förebygga. IKFF Sverige 
har tillsammans med IKFF Nigeria arbetat med att sprida information och utbilda civilsamhället, politiker 
och myndigheter om vikten av att öka kvinnors deltagande i arbetet för att förebygga våld och konflikt. Inför 
valet 2015 fanns IKFF Nigeria på plats i 10 stater, på 200 orter, där de involverade över 100 kvinnor per ort i 
olika aktiviteter. På grund av detta framgångsrika arbete blev Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria, utvald att 
koordinera Nigerias första Women’s situation room (WSR), ett koncept som startade i Liberia 2011.

Joy Onyesoh berättar att nigerianska kvinnorättsaktivister under ledning av IKFF Nigeria tog WSR till en helt 
ny nivå och fanns på plats i Nigerias alla 6 geopolitiska zoner. De samordnade The Nigerian Women Platform 
for Peaceful Elections och anordnade tidigt möten med politiska partier, kommissionen med ansvar för 
valprocessen och polisen. WSR är en process för att engagera kvinnor och unga, samt andra relevanta aktörer, 
för att öka förståelsen för vikten av kvinnors deltagande i politiska processer och i fredsprocesser. 

Inom WSR utbildades 300 kvinnor runt om i Nigeria till valobservatörer. Ett samtalscenter sattes upp som 
var bemannat dygnet runt i tio dagar kring valet. 40 telefonoperatörer, alla unga, jobbade med att ta emot 
samtal som rörde allt från borttappade röstkort till rapporter om våld. Fler än 4000 samtal togs emot. Genom 
samarbetet med kommissionen med ansvar för valprocessen och polisen kunde deltagarna i WSR bidra till att 
oroligheter bemöttes direkt. På så vis bidrog IKFF Nigeria och deras samarbetspartners till att förebygga en 
eskalering av våldet kring valet i Nigeria. Joy Onyesoh beskriver arbetet så här:

- The Nigerian WSR can best be described as a magical process. The women in the 
room felt so empowered it was like the whole space was empowered. It confidently 
show that when you hand over the things to women what can happen is very 
transformative. Women moved from just being vulnerable victims to being valuable 
actors of change and leaders in the process.

För sitt arbete med att samordna Nigerias första Women’s Situation Room tilldelades Joy Onyesoh ”The Citizen 
Responsibility Award”.

4.3. IKFF Kamerun

Kamerun beskrivs ofta som ”fredslandet” i en region där krig periodvis rasar i grannländer som Nigeria, Tchad 
och Centralafrikanska republiken. Som många andra länder i regionen är Kamerun splittrat med en majoritet 
av landets fattiga koncentrerade i norr. Dit kommer även den största delen människor som flytt konflikterna 
i grannländerna. Men beskrivningen av Kamerun som fredligt blir allt mindre sann. Boko Haram har sedan 
2013 tagit sig över gränsen från Nigeria och genomfört attacker även i Kamerun. Effekterna är redan tydliga. 
Till exempel sjunker andelen flickor i skolan då föräldrar av rädsla för kidnappningar håller sina döttrar 
hemma. Mödradödligheten och förlossningsskador ökar då människor inte kan ta sig till kliniker. Bilden av 
Kamerun  som fredsland har inneburit att IKFF Kamerun har arbetat i motvind när de informerat om vikten 
av att arbeta konfliktförebyggande. Nu börjar dock situationen bli så pass allvarlig att beslutsfattarna inte längre 
kan ignorera den. 

IKFF Kamerun fortsatte under 2015 arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för agendan för kvinnor, 
fred och säkerhet. Tillsammans med UN Women har IKFF Kamerun lett arbetet med handlingsplanen och 
sektionen kommer fortsatt vara huvudrepresentant för civilsamhället medan jämställdhetsdepartementet 
formellt ansvarar över processen. IKFF Kamerun har även framgångsrikt jobbat med att informera och påverka 
beslutfattare om vikten av att skriva under och ratificera det internationella vapenhandelsavtalet, Arms Trade 
Treaty (ATT). 

Vidare var fredsutbildning ett av IKFF Kameruns huvudfokus under 2015. Sektionen informerar och utbildar 
framförallt unga om vikten av fred för att motverka den våldskultur som ökar bland annat i koppling till 
spridningen av vapen i landet. IKFF Kamerun reste även under 2015 till flera flyktingläger för att studera 
situationen för kvinnor samt informera om kvinnors rättigheter. 
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4.4. IKFF Demokratiska republiken Kongo

IKFF har funnits i Demokratiska republiken Kongo (DR Kongo) sedan 2007. En stor utmaning i arbetet med 
att engagera fler kvinnor är den mycket farliga situation som kvinnor i DR Kongo i allmänhet befinner sig 
i. Därtill lever majoriteten i fattigdom. Att vara aktiv i en organisation kräver både engagemang, tid och en 
tillräckligt stabil ekonomisk situation. Att arbeta för fred och kvinnors rättigheter i DR Kongo är att jobba i 
motstånd och att utsätta sig för fara. Såväl IKFF-representanter i landet som andra aktivister är fullt medvetna 
om att mycket av deras arbete noga följs. 

I februari 2015 genomförde IKFF Sverige ett besök hos IKFF DR Kongo. Delegationen reste tillsammans med 
Annie Matundu Mbambi, ordförande för IKFF DR Kongo, och Sandra Kambila, sekreterare för IKFF DR 
Kongo, till området Kivu som ligger i landets nordöstra del, på gränsen till Rwanda och Burundi. IKFF DR 
Kongo har två lokalgrupper i Kivu. Området har varit hårt drabbat av väpnade konflikter och vapenspridningen 
och våldet såväl som fattigdomen fortsätter drabba människor hårt. 

Vid ett besök i Goma under resan kom rapporter från Kinshasa om demonstrationer mot att regeringen gjort 
ett uttalande angående en ny vallag. Kritiker menade att förslaget handlade om att den sittande presidenten 
Kabila, som suttit vid makten sedan 2001, inte vill lämna makten då han inte får bli omvald. Nyheten skapade 
stor frustration och människor gick ut på gatorna för att demonstrera. Demonstrationer ägde rum även i Goma 
och IKFF:s representanter blev varnade för att vistas i närheten av FN eller på något sätt signalera en koppling 
till FN. 

Bland de som IKFF Sverige träffade under besöker berättade många att de i början var hoppfulla över FN:s 
närvaro i landet genom insatsstyrkan MONUSCO som etablerades 2010. Men under resan framkom stor 
frustration över MONUSCO:s oförmåga att förbättra situationen för civilbefolkningen. Ilska uttrycktes över 
att resurser läggs på styrkan medan många i landet svälter. Konflikten i DR Kongo har flera nivåer; nationellt, 
regionalt och internationellt. Komplexiteten och de många aktörerna med egna intressen gör att känslan av 
maktlöshet alltid ligger nära. Men längtan efter demokrati är stor och IKFF Sverige mötte under vistelsen 
mycket mod och styrka, människor som lever för aktivismen i stort motstånd.

Under 2015 arbetade IKFF Sverige tillsammans med IKFF DR Kongo för att stärka de lokala IKFF-grupperna 
i landet. Genom ökad kommunikation mellan lokalgrupperna och det nationella kontoret kan IKFF DR 
Kongo på ett effektivare sätt lyfta fram det arbete som kvinnor bedriver i nordöstra delarna av landet, i sitt 
påverkansarbete gentemot beslutsfattare i Kinshasa. IKFF DR Kongo har under slutet av 2015 arbetat för att 
uppmärksamma vikten av konfliktförebyggande inför valet som planeras hållas 2016. Sektionen har efter lång 
väntan fått resurser för att kunna genomföra Women Situtation Room i linje med den lyckade processen inför 
valet i Nigeria 2015. IKFF Sverige kommer fortsätta det nära samarbetet med IKFF DR Kongo inför WSR 2016.

4.5. IKFF Colombia 

Colombia befinner sig sedan mer än 50 år tillbaka i en väpnad konflikt mellan regeringen, guerillarörelser 
och paramilitära grupper. 2012 inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och den största guerillarörelsen 
FARC. IKFF:s sektion i Colombia har funnits sedan 1998. Organisationen har sitt huvudsäte i Bogotá men 
arbetar även i Meta och Bolívar, en region som tagit emot många tvångsförflyttade. I dessa regioner sker lokalt 
fredsbyggande gräsrotsarbete med fokus på kvinnors rättigheter och genomförandet av agendan för kvinnor, 
fred och säkerhet.

IKFF Sverige driver tillsammans med IKFF Colombia ett projekt som finansieras av Forum Syd. Projektet 
syftar till att stärka IKFF Colombias organisatoriska förmåga och kapacitet. Stärkt kapacitet är viktigt för att 
IKFF Colombia ska kunna nå ut till fler och i ännu större utsträckning påverka allmänheten och makthavare 
att respektera kvinnors rättigheter och säkerhet i fredsprocessen och det återuppbyggande arbetet. I syfte att 
stärka och bredda medlemsbasen höll IKFF Colombia under 2015 för första gången ett nationellt möte för att 
presentera, diskutera och debattera arbetet idag och i framtiden.   

IKFF Colombia arbetar bland annat med att utbilda kvinnor till att bli så kallade ”Mujeres Lideresas”; 
kvinnor som känner till sina rättigheter och kan föra kunskapen vidare till andra. Alla ”Mujeres Lideresas” är 
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internflyktingar som tvingats fly från sina byar efter att byarna med våld tagits över av antingen guerillagrupper 
eller paramilitärer. Många av kvinnorna tvingas nu att bo i Cartagenas förorter där de ofta är utstötta och 
föraktade. Många har tack vare IKFF Colombia själva startat egna organisationer och arrangerar lokala möten 
för att föra kunskapen vidare.

Under våren 2015 bjöd svenska ambassaden i Bogotá in 10 kvinnoorganisationer till en konsultation för att 
diskutera Sveriges arbete med resolution 1325 i landet. IKFF Colombias ordförande Katherine Ronderos deltog. 
Katherine berättar att hon hade en lång lista med rekommendationer som IKFF Colombia vid mötet framförde 
till Sverige. De lyfte bland annat vikten av att ge stöd till kvinnliga överlevare av konflikt och konfliktrelaterat 
sexuellt våld. De tog även upp bristen på kvinnors deltagande, framförallt på lokal nivå, på grund av bland annat 
fattigdom och patriarkala strukturer. Katherine lyfte vikten av att Colombia antar en nationell handlingsplan 
för att genomföra agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 

Vid IKFF Colombias 100-årsfirande den 22 maj uppmärksammades kvinnliga fredsaktivister i Colombia 
genom historien. Under ett heldagsevent, som anordnades i samarbete med genusinstitutionen vid Colombias 
nationella universitet, deltog 300 akademiker, studenter, journalister, kvinnorättsaktivister och diplomater. 
Detta uppmärksammades i flera kommunikationskanaler och gav IKFF Colombia ökad synlighet.  Bland annat 
skrev landets största tidning El Tiempo en artikel om IKFF:s historia. 

Att IKFF Colombia under 2015 kunnat delta i konsultationer och möten med beslutsfattare har varit mycket 
värdefullt. Men de berättar också att det är många aktörer som drar i kvinnoorganisationer nu och vill ha 
deras expertis, samtidigt som kvinnorättsaktivister arbetar med mycket knappa resurser. Den ekonomiska 
situationen är ohållbar för många kvinnor som arbetar med fredsfrågor i landet och därför är det viktigt att 
kvinnorättsaktivister får det stöd som krävs för att de ska kunna bidra.

4.6. IKFF möter biståndsministern

Under hösten 2015 fick IKFF-representanter från Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Sverige möjligheten att 
träffa Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, för att diskutera utmaningar och framgångsfaktorer i Väst- 
och Centralafrika. Vid mötet lyfte IKFF bland annat upp vikten av att inkludera kvinnorättsorganisationer i 
det konfliktförebyggande arbetet. Women Situation Room i Nigeria diskuterades som ett positivt och konkret 
exempel. Sylvie Ndongmo från IKFF Kamerun belyste problematiken med att mycket bistånd som är kopplat 
till agendan för kvinnor, fred och säkerhet är begränsat till länder vilka utifrån vissa ramar definieras som 
konflikt- och postkonfliktländer. Det är därmed svårt att få resurser till konfliktförebyggande arbete i länder 
som Kamerun där varningssignalerna för eskalerande konflikt är tydliga. Annie Matundu-Mbambi, från IKFF 
DR Kongo, uttryckte vid mötet sin oro inför det kommande valet i landet 2016 och underströk vikten av att 
kvinnorättsaktivister i DR Kongo kan arbeta med förebyggande insatser. 

4.7. Samarbete med andra organisationer

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen anlitade i slutet av 2014 IKFF Sverige som jämställdhetskonsulter för 
ett 3-årigt projekt med organisationer i Myanmar. Projektet Building sustainable peace in Myanmar är finansierat 
av Sida och målet är att etniska minoriteter, kvinnor och unga ska få ökad delaktighet och inflytande i lokala 
fredsprocesser. Ett av de prioriterade arbetsområdena är kapacitetsutveckling kring jämställdhetsarbete inom 
de medverkande partnerorganisationerna, samt att bygga ökad expertis kring FN:s agenda för kvinnor, fred 
och säkerhet och Kvinnokonventionen. 

Under 2015 genomförde IKFF Sverige som del i detta samarbete två resor till Myanmar. I februari gick resan 
till Yangon där IKFF höll diskussioner och föreläsningar om genusstrukturer, kvinnor, fred och säkerhet, samt 
nedrustning. I september genomförde IKFF Sverige ännu ett besök som bland annat innefattade en workshop 
tillsammans med den burmesiska kvinnorättsorganisation Rainfall. Under båda vistelserna höll IKFF Sverige 
individuella möten tillsammans med alla projektets lokala partners för att diskutera hur ett genusperspektiv 
integreras i pågående verksamhet. 

Under 2015 anlitades IKFF Sverige även för att bidra med organisationens genusexpertis till kapacitetsbyggande 
arbete för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen partnerorganisation Tjetjeniens Mödrar. Under en 
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resa till Istanbul i november 2015 arrangerade IKFF Sverige en workshop med syftet att bidra till att stärka 
organisationens interna organisatoriska strukturer. 

5. Stora evenemang 2015

5.1. Svensk kongress 

Den 23-24 maj höll IKFF Sverige nationell kongress i Stockholm. En ny styrelse valdes och en strategisk plan 
för de kommande två åren antogs. Medlemmar från hela Sverige, inklusive från organisationens 8 kretsar, 
samlades och diskuterade politiska frågor och hur organisationen kan stärkas. Kongressen antog även ett 
uttalande om den ökade militariseringen av Sverige och den stora internationella militärövningen (ACE) som 
genomfördes över hela Norrland i maj.

5.2. Internationell kongress och konferens i Haag

Den 23-25 april deltog IKFF Sverige vid IKFF:s internationella kongress i Haag. Kongressen utsåg en ny 
styrelse, en ny ordförande och antog ett nytt program för de kommande fyra åren, samt ett nytt manifest. 
Organisationen välkomnade även tre nya nationella sektioner: Kamerun, Ghana och Israel. Inför kongressen 
arbetade IKFF Sverige tillsammans med kollegor i Ghana och Kamerun för att dessa grupper skulle antas som 
sektioner. Efteråt sa Sylvie Ndongmo, ordförande för IKFF Kamerun, att det var en dröm som besannats.

Efter kongressen hölls en tre dagar lång konferens i Haag för att fira IKFF:s 100-årsjubileum. Konferensen 
samlade nära 1000 kvinnor från 80 länder, många från konfliktdrabbade länder. Precis som vid IKFF:s 
grundande 1915 tog flera av dessa kvinnor stora risker när de valde att komma till 100-årsmötet i Haag. Flera 
av de kvinnorättsaktivister som deltog lever under dödshot, övervakning och möter ett kompakt motstånd. 

Trots fruktansvärda vittnesmål om krig, förtryck och hot mot kvinnorättsaktivister, fungerade konferensen 
i Haag samtidigt som ett tillfälle för aktivister att inspirera och stärka varandra. Under mötet bildades nya 
allianser och gemensamma strategier började utformas. Deltagarna enades kring gemensamma mål och 
visioner för det framtida arbetet samtidigt som historien var närvarande genom att mötet ägde rum på den 
plats där IKFF en gång grundades. 100-årsjubiléet bekräftade de analyser och mål som IKFF:s grundare lade 
fram och påminde deltagarna om hur före sin tid dessa kvinnor var. Slutsatsen var tydlig: IKFF ska fortsätta gå 
före även de kommande 100 åren. 

Fyra kvinnor som mottagit Nobels fredspris talade i Haag. Rungande applåder och glädjerop fyllde salen när 
Leymah Gbowee från Liberia klev upp på scenen. Gbowee, som tilldelades fredspriset 2011, inledde med att 
gratulera IKFF ”för att i 100 år ha orsakat problem, på ett bra sätt”. Hon levererade ett brandtal utifrån frågan: 
kan DU göra något? Även om det inte händer där DU är, har DU en skyldighet att ställa dig upp och säga något! 
De andra nobelpristagarna som deltog i Haag var Jody Williams (1997), Shirin Ebadi (2003) och Mairead 
Maguire (1976) som alla hyllade IKFF:s arbete. På scenen talade även Edith Ballentyne som idag är 94 år. Edith 
blev aktiv i IKFF som 16-åring efter att hon med sin politiskt aktiva familj hade flytt från forna Tjeckoslovakien 
till Kanada under andra världskriget. Edith var IKFF:s internationella generalsekreterare i över 20 år och bor 
fortfarande i Genève. Hon är än idag aktiv i organisationen.

Tillsammans med IKFF-sektionerna från Afrika anordnade IKFF Sverige under konferensen i Haag seminariet 
”Gränslös fred och regionalt samarbete i Väst- och Centralafrika”. Trots att flera spännande högaktuella 
diskussioner hölls parallellt var seminariet nästan fullsatt med en engagerad publik vilket ledde till en mycket 
givande frågestund.

Flera av IKFF Sveriges kollegor från Väst- och Centralafrika kunde inte resa till Haag för att delta vid 
konferensen då de fick avslag på sina visumansökningar. Trots att ambassader hade kontaktas i förväg och 
tydliga inbjudningsbrev och information om 100-årsfirandet hade gått ut, blev flera unga kvinnor nekade 
visum till Europa. De återkommande problemen med visum, inte minst för kvinnorättsaktivister, är ett mycket 
stort hinder för kvinnors deltagande i utrikes- och säkerhetspolitiska diskussioner och forum. Det gäller 
framförallt yngre kvinnor. Avslagen ledde till att många av de kvinnor som dagligen kämpar för fred och 
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kvinnors rättigheter i konfliktländer inte fick vara med IKFF:s 100-årsfirande. Frågan om visum måste hanteras 
som ett av de många hinder som står i vägen för kvinnors politiska deltagande.

5.3. Världens farligaste kvinnor – IKFF Sveriges 100-årsfirande på Nobelmuseet 

Den 30 oktober uppmärksammade IKFF Sverige organisationens 100-åriga kamp med att arrangera firande 
på Nobelmuseet i Stockholm. Kvällen innehöll ett spännande samtal med Joy Onyesoh, ordförande IKFF 
Nigeria,  Annie  Matundu-Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo, och  Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF 
Kamerun som var på besök i Sverige. De delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta för fred och kvinnors 
rättigheter, från gräsrotsnivå till FN:s finrum. Hope & Legacy var ledorden under kvällen där gästerna fick 
ta del av IKFF:s dåtida och nutida historia. Det bjöds även på musik med Tina Wilhelmsson, som sjöng den 
jubileumsvisa hon skrivit till IKFF, och Melina Borglowe samt spoken word med Mariama Jobe som läste sin 
specialskrivna dikt Världens farligast kvinnor. Den feministiska dansgruppen Juck framträdde också. IKFF 
Sveriges firande blev en mycket inspirerande och högtidlig kväll med 150 gäster.

5.4. Varberg Calling for Peace 

I oktober deltog IKFF Sverige i ett internationellt fredsforum som arrangerades av Varberg Calling for 
Peace. Varberg kommun genomförde under 2015 en satsning för att lyfta fredsfrågor lokalt och IKFF 
Sverige samarbetade under året med kommunen som en av tre fredsorganisationer. Forumet öppnades av 
nobelpristagaren Leymah Gbowee från Liberia, som uppmanade Varberg att inte låta konferensen bara vara 
en händelse utan starten på ett långsiktigt engagemang för fred. Forumets budskap om fred blev sorgligt 
högaktuellt i koppling till den rasistiska attacken på en skola i Trollhättan som skedde samma vecka.

IKFF Sverige arrangerade samtal, spoken word och musikframträdanden under forumet. Representanter från 
IKFF:s sektioner i Nigeria, Kamerun och DR Kongo deltog och berättade om det fredsarbete som de bedriver. 
De lyfte fram hur viktigt det är att stärka kvinnors deltagande och öka kvinnors makt i samhället. 

6. Nedslag i den lokala verksamheten

6.1. Göteborgskretsen 

Verksamhetsåret 2015 präglades av IKFF:s 100-årsfirande under parollen Womens power to stop war. 
Göteborgskretsens arbetsgrupp för jubiléet gjorde under året ett fantastiskt arbete genom att delta vid och 
arrangera en rad konferenser, seminarier, studiecirklar och föreläsningar så som Varberg Calling for Peace. 
Kretsen bjöd under 2015 in intressanta gäster, exempelvis till en diskussion om kärnvapennedrustning där 
gäster från Japan medverkade. Kretsen har även under 2015 belyst Natofrågan, bland annat vid en konferens 
i november under rubriken ”Kan en feministisk säkerhetspolitik förenas med medlemskap i Nato?”. Därtill 
har IKFF:s Göteborgskrets arrangerat en workshop om kvinnors möjligheter att prioritera icke-militär 
konfliktlösning och hållbar utveckling. Under 2015 arbetade kretsens informations- och mediegrupp mycket 
framgångsrikt med att öka organisationens synlighet i sociala medier.

6.2. Jönköpingskretsen

Under 2015 arrangerade Jönköpingskretsen sju medlemsmöten och flera aktiviteter i samarbete med andra 
organisationer, bland annat i koppling till internationella kvinnodagen, Inspiration Världen och FN-dagen. 
För att uppmärksamma IKFF:s 100-årsfirande arrangerade kretsen en föreställning med Teaterstickorna som 
uppförde Lysistrate på Jönköpings bibliotek.

6.3. Malmö/Lundkretsen 

Under våren 2015 firade IKFF:s krets i Malmö/Lund organisationens 100-årsjubileum genom att arrangera 
tre välbesökta seminarier, en quizkväll och en fredsfest i Malmö Folkets park. Vid seminarierna deltog bland 
andra forskaren Carolyn Hannan, Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, samt 
politiker och representanter från IKFF:s kansli. Tre av kretsens medlemmar deltog vid den internationella 
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IKFF-kongressen och 100-årskonferensen i Haag. Kretsen arrangerade även en workshop för Feministiskt 
initiativ i Malmö och höll tal vid två manifestationer. Under hösten 2015 arrangerade kretsen regelbundna 
fredsfikor, varannan vecka i Malmö och varannan i Lund. Vid dessa tillfällen diskuterades allt ifrån genus och 
militarisering till kärnvapen och Nato. Två av kretsens medlemmar deltog vid Varberg Calling for Peace. 

6.4. Motalakretsen 

Motalakretsen uppmärksammade IKFF:s 100-års jubileum med en utställning under Motala Kulturnatt, 
bildspelsvisning under Internationella veckan och flera möten med kretsens medlemmar. Kretsen deltog även i  
Förintelsens minnesdag. Medlemmen Renée Frangeur var på plats vid IKFF:s internationella kongress i Haag, 
och kretsen har även under 2015 arrangerat en IKFF-afton på Motala Bibliotek, med föreläsning om IKFF 
Sveriges samarbete med IKFF-sektioner i Väst- och Centralafrika. Därtill lämnade kretsen in ett remissvar 
angående värdlandsavtalet med Nato. 

6.5. Stockholmskretsen 

Stockholmskretsen bjöd under 2015 in flera intressanta talare till kretsens medlemsmöten med olika teman 
så som fred och säkerhet, ledsagare i Palestina, IKFF:s politiska manifest, regionalt samarbete i Afrika, samt 
nedrustning. Kretsens uppskattade studiecirkelverksamhet fortsatte under året. IKFF:s 100-årsjubileum 
uppmärksammades med ett seminarium på ABF tillsammans med både nya och gamla IKFF-profiler.

6.6. Umeåkretsen

Under året arrangerade Umeåkretsen flera lokala styrelsemöten och deltog med stort engagemang i 
planeringen av IKFF:s 100- årsjubileum. Vid flera av mötena diskuterades Natofrågan. Inför IKFF Sveriges 
kongress arrangerade kretsen diskussioner om IKFF Sveriges omvärldsanalys, organisationens förutsättningar 
och utmaningar, samt den nya strategiska planen. Umeåkretsen har även under 2015 gett Folkrörelsearkivet 
en donation med handlingar och foton från kretsen. Medlemsantalet minskar med att medlemmarna åldras, 
men engagemanget fortgår. Umeåkretsen hyllade sin mångåriga fredskämpe Kerstin Örtegren som avled i 
december 2014.

6.7. Uppsalakretsen 

Kretsen i Uppsala har under 2015 lyft flera frågor i sin verksamhet. Nato och kärnvapen har varit centrala 
frågor och en studiecirkel om fredsarbete i praktiken har genomförts. En röd tråd genom året var IKFF:s 
100-årsjubileum som firades i december med sång och berättelser från förr och nu. Under året drevs projektet 
”Uppsalakvinnors arbete för fred ur historien” där kretsens historia har samlats in och dokumenterats. Arbetet 
med projektet kommer att fortsätta under 2016.

6.8. Växjökretsen 

2015 var ett aktivt år för Växjökretsen och det präglades av IKFF:s 100-årsjubileeum. Utöver ordinarie 
medlemsmöten genomförde kretsen ett stort antal utåtriktade aktiviteter, både själva och i samarbete med andra 
organisationer, såsom vid Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, Internationella kvinnodagen, 
Hiroshimadagen, Fem i tolv, samt en demonstration mot värdlandsavtalet med Nato.

7. Kommunicera en 100-årig berättelse om fred, frihet, feminism 

IKFF:s kommunikationsarbete syftar till att skapa och sprida en feministisk röst som bidrar med andra 
erfarenhet och en annan expertis än de perspektiv som präglar den politiska och mediala debatten om fred och 
säkerhet. IKFF Sverige vill att säkerhetspolitik ska engagera och inkludera grupper som inte vanligtvis deltar 
eller släpps in i debatten, inte minst kvinnor. Under 2015 valde IKFF Sverige att utvecklat organisationens 
kommunikationsarbete på flera nivåer och områden.  Genom att kommunicera IKFF:s expertis och föra fram 
organisationens budskap i olika sammanhang bidrar IKFF Sverige till att uppnå ett av organisationens mål; 
kvinnors deltagande i freds- och säkerhetspolitiska fora. Arbetet bidrar även till att stärka bilden av IKFF som 
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en ledande feministisk fredsorganisation. 

7.1. IKFF 100 år

Vid årets början förmedlade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon gratulationer till IKFF för organisationens 
bidrag till mänskligheten och arbete för nedrustning under 100 år. Det var ett viktigt erkännande från FN:s 
sida, där IKFF 1947 var en av de första organisationerna att få konsultativ status. 

2015 präglades av IKFF:s 100-årsjubileum. I kommunikationsarbetet har organisationen spridit starka och 
inspirerande berättelser om kvinnor som kämpat för fred men som ofta utelämnats i historiebeskrivningen. 
Syftet har varit att människor genom ökad kunskap om historien ska inspireras till handling och engagemang 
idag. Parollerna för kommunikationsarbetet har varit Women’s Power to Stop War, ett budskap som IKFF 
globalt förde fram under 2015, tillsammans med Världens Farligaste Kvinnor vilket organisationens grundare 
stämplades som. Parollerna förmedlar att IKFF än idag utmanar makten.

En röd tråd genom året var den visa som Tina Wilhelmsson och Magda Andersson skrev till jubileet, Kvinnor 
för Fred och Frihet på uppdrag av IKFF Göteborg. Tina Wilhelmsson har sedan turnerat i Sverige och spelat upp 
visan på lokala 100-årsfiranden runt om i landet samt vid IKFF Sveriges nationella firande i Stockholm. Hon 
har även under året medverkat i tidningar och radio, varit aktiv i sociala medier och berättat om visan, IKFF:s 
historia och arbete idag. Tina Wilhelmsson blev under 2015 en äkta ambassadör för IKFF vilket organisationen 
uppskattat otroligt mycket.  

7.2. Ny grafisk profil

2015 utvecklade IKFF Sverige en ny grafisk profil, med ett på många sätt helt nytt grafiskt uttryck. Som del i 
detta antogs en ny logga, nya färger och nytt standardtypsnitt för att modernisera organisationens profil och 
visa att IKFF Sverige är en organisation i tiden med en lång historia. Den nya grafiska profilen synliggör också 
tydligare att IKFF Sverige är del av en internationell organisation, vilket är viktigt inte minst då organisationen 
har olika namn på de nationella språken. 

7.3. Ny hemsida 

I april 2015 lanserades IKFF Sverige organisationens nya hemsida, med samma design som hos IKFF:s 
internationella hemsida. Den nya hemsidan ger IKFF Sverige möjlighet att tydligare kommunicera budskap 
och den gör det lättare för besökare att orientera sig. Hemsidan är nu kopplad till Facebook vilket gör att läsare 
direkt kan kommentera artiklar. IKFF Sveriges tidigare blogg Fred, Frihet, Feminism inkorporerades i den nya 
hemsidan och lades därför ner.

7.4. Medlemstidningen Fred och Frihet 

2015 publicerade IKFF Sverige fyra nummer av medlemstidningen Fred och Frihet, inklusive ett dubbelnummer. 
Teman på numren var: Teknik, möjlighet eller hot?, Världens farligaste kvinnor, IKFF 100 år och Feminism i FN? 
1325 15 år. Inför nummer 2-3 tog IKFF Sverige tillsammans med en grafisk designer fram en helt ny design för 
tidningen som lanserades i koppling 100-årsjubileet. Tidningen fick ett nytt format, nytt papper, nya typsnitt, 
färger och bildspråk men även nytt innehåll som en krönika, notiser samt en egen sida för lokala kretsar efter 
önskemål och beslut om detta vid IKFF Sveriges kongress 2015. 

Jubileumsnumret av Fred och Frihet markerade IKFF:s 100 årsjubileum med temat Världens farligaste kvinnor, 
IKFF 100 år. Numret innehöll artiklar om organisationens historia från 1915 till 2015. Det var mycket uppskattat 
och fick stor spridning även till personer som inte är IKFF-medlemmar. Trots att tidningen trycktes upp i 1500 
exemplar, 500 exemplar fler än vanligt, var efterfrågan så stor att ett nytryck fick göras.  

7.5. Sociala medier

IKFF Sverige fokuserade under 2015 på att stärka organisationens kommunikationsarbete via Facebook. 
Det är ett strategiskt sätt för organisationen att nå ut både till följare och till människor som inte sedan 
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tidigare känner till IKFF. Interaktionen med följare genom kommentarer, diskussioner och delningar gör att 
plattformen blir mer levande än en hemsida. Möjligheten att kunna kommunicera genom text, bild och video 
gör kommunikationen mindre statisk och förmedlar därmed på ett mer tillgängligt sätt vad IKFF står för. 

Under året genomförde IKFF Sverige flera kampanjer med Facebook som huvudsaklig plattform. I februari/
mars drev organisationen en kampanj för att Sverige inte skulle förlänga det militära samförståndsavtalet med 
Saudiarabien, där en tecknare tog fram en bild i form av en kvinnlig hjälte. Bilden spreds inför den internationella 
kvinnodagen och kopplade därmed svensk krigsmaterielexport till hot mot kvinnors rättigheter. IKFF Sverige 
blev omnämnda i media som en av de drivande krafterna mot att avtalet skulle förlängas och kampanjen var 
del av det lyckade opinionsarbete som bidrog till regeringens beslut om att inte förlänga avtalet.

IKFF Sverige genomförde även ytterligare bildkampanjer på Facebook under 2015. I oktober spreds en kampanj 
för att informera om de humanitära konsekvenserna av kärnvapen, i form av en serie bilder framtagna av en 
grafisk designer. I koppling till att FN:s högnivåmöte om kvinnor, fred och säkerhet med kort varsel bytte 
datum i oktober 2015, vilket hindrade kvinnorättsaktivisters deltagande, satte IKFF Sverige på kort tid ihop en 
kampanj som fick namnet #Rajoygate. Kampanjen förmedlade hur patriarkala strukturer exkluderar kvinnor 
från inflytande i FN. I december spred IKFF Sverige bilder med budskap om vapenspridningens konsekvenser 
för kvinnors säkerhet och deltagande med exempel från våra systersektioner i Väst- och Centralafrika. IKFF 
Sveriges utvärderingar visar att bildkampanjerna under 2015 fick betydligt mer spridning och engagemang än 
kommunikation som exempelvis enbart delningar av artiklar. Organisationen kommer därmed att utveckla 
detta arbetssätt ytterligare. 

Våren 2015 spred IKFF Sverige även en animerad film om kvinnor, fred och säkerhet, gjord av IKFF i samarbete 
med Feministiska Kommunikationsbyrån. Genom lättillgänglig grafik, beskriver filmen kvinnors brist på makt 
i frågor om fred och säkerhet och den förmedlar även IKFF:s krav på kvinnors deltagande. 

7.6. Publikationer 

·	 Manifest 2015 – IKFF 100 år
·	 Konsultationsrapport med rekommendationer för Sveriges handlingsplan om kvinnor, fred och 

säkerhet 
·	 Women, weapons, and war: a gendered critique of multilateral instruments. Bidrag till publikation av 

IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will.

7.7. Statistik

Artiklar och medieinslag: 35
Pressmeddelanden: 14 
Antal blogginlägg och artiklar på hemsidan: 30 (sedan april 2015)
Följare på Twitter: 2648 (år 2014: 2175)
Följare på Facebook: 3800 (år 2014: 2455)
Följare på Instagram: 452 (år 2014: 269)
Unika besökare på IKFF:s hemsida: 60 472 (år 2014: 44 325)
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8. 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. Under 2015 lade IKFF Sverige stort fokus på mål 1, 2, 4 och 5 i den strategiska planen.

8.1. 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 

genusperspektiv.
·	 Sverige verkar för ett förbudsavtal mot kärnvapen på humanitär grund genom att aktivt delta i 

framtida möten och förhandlingar med detta budskap.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
9/1 Föreläsning om vapen och genus vid Stockholms universitet
23/1 Möte om nedrustningsfrågor med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Parlamentarikerforum 
för små och lätta vapen-frågor
4/3 Möte med Socialdemokraterna om kärnvapennedrustning
11/3 Möte med UD om Myanmar och Arms Trade Treaty
11/3 Möte med UD och andra civilsamhällesorganisationer om Arms Trade Treaty (IKFF Sverige 
samarrangerade)
23/3 Möte med UD om nedrustning och vapenkontroll
25/3 Möte med Reaching Critical Will om samarbete kring Arms Trade Treaty
15/4 Möte med UD om kärnvapennedrustning
16/4 Seminarium med utrikesministern om kärnvapennedrustning (IKFF Sverige samarrangerade)
21/4-22/4 Resa till Genève för möten med diplomater inför förhandlingar om kärnvapen
22/4 Möte med UD om kärnvapennedrustning
1/5-15/5 Resa till New York för översynskonferensen inom icke-spridningsavtalet om kärnvapen
21/5 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen om samarbete
28/5 Seminarium på ABF Stockholm om kärnvapennedrustning (IKFF Sverige samarrangerade)
29/5 Föreläsning om vapen och genus vid Stockholms universitet
6/6 Föreläsning om kärnvapennedrustning 
15/6 Möte med UD om översynskonferensen inom icke-spridningsavtalet om kärnvapen
24/6 Möte med Reaching Critical Will om samarbete kring Arms Trade Treaty
17/8 Möte med UD om Arms Trade Treaty (IKFF Sverige samarrangerade)
18/8 Webbmöte med Reaching Critical Will och IKFF i Colombia, Kamerun och Spanien om Arms Trade 
Treaty
21/8-29/8 Resa till Cancun, Mexiko, för statspartsmöte inom Arms Trade Treaty
7/9 Möte med Svenska Läkare mot Kärnvapen om kärnvapenkampanj
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16/9 Webbmöte med Reaching Critical Will och IKFF i Colombia, Kamerun och Spanien om Arms Trade 
Treaty
16/9-24/9 Resa till Myanmar för föreläsningar och workshops om resolution 1325, Arms Trade Treaty och 
nedrustning, samt kapacitetsutveckling
22/9 Möte med Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor
25/9 Skypemöte med International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
29/9 Möte med UD om nedrustningsfrågor inför första utskottet i FN:s generalförsamling 
30/9 Möte med grafisk designer om kampanj om kärnvapennedrustning
5/10 Möte på UD inför framtagandet av nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet 
7/10 Deltagande vid utdelningen av Right Livelihood Reward 
14/10 Möte med UD om Arms Trade Treaty
15/10-26/10 Resa till New York för deltagande vid mötet med generalförsamlingens första utskott om 
nedrustning
4/11 Föreläsning för IKFF Sveriges Stockholmskrets om kärnvapennedrustning
5/11 Modererade seminarium på ABF Stockholm om kärnvapennedrustning
12/11 Möte med Svenska freds och Kristna fredsrörelsen
9/12 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen om samarbete
15/12 Möte med UD om nedrustning och vapenkontroll

PUBLICERINGAR:
4/4 ”Hög tid att förbjuda kärnvapen på humanitära grunder” – IKFF Sverige publiceras i DN Debatt 
tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, Svenska Röda Korset och Svenska kyrkans internationella 
arbete
14/5 ”Rapport från kärnvapenförhandlingarna i New York” – IKFF Sverige publiceras på Mänsklig Säkerhet
7/9 ”Vapenhandelsavtalet: rapportering och genusperspektiv är knäckfrågor” – IKFF Sverige publiceras på 
Mänsklig Säkerhet
IKFF Sverige publicerade även en krönika i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning PAX

HEMSIDAN:
26/8 Minskad vapenspridning av vapen – recept för fred. Sofia Tuvestad om ATT-mötet i Cancun. 
14/10 Höga förväntningar inför FN-möte om kärnvapen. Sofia Tuvestad och Josefin Lind (Svenska Läkare 
mot Kärnvapen) om nedrustningsmöte i FN. 
23/10 Sverige fegar i frågan om kärnvapen. Malin Nilsson och Clara Levin från FN-möte om nedrustning 
10/12 En ’spirit of killing’ sprids bland barn i Kamerun. Sofia Tuvestad om vapenspridning i Väst- och 
Centralafrika
28/8 Kamp om öppenhet i vapenhandeln. Översatt artikel som publicerades av Reaching Critical Will, 
skriven av Sofia Tuvestad och Linda Åkerström (Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen)
6/11 Remissvar: skärpt exportkontroll på krigsmateriel 

PRESSMEDDELANDEN:
29/5 Kärnvapenöverlevare vädjar till regeringen
26/6 Krigsmaterielexport kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter

8.2. En stark 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. 
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AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
15/1 Möte med UD om granskningen av Sverige i MR-rådet
3/2 Möte inför medlemskap hos Concord
4/2 Seminarium och möte med Jamila Raquib/Gene Sharp Institute
9/2 Möte med Polisens internationella avdelning om verksamhet i Colombia
18/2 Möte med andra civilsamhällesorganisationer inför Global Study om resolution 1325
3/3 Möte med RFSU om samarbete kring FN-processer
3/3 Deltog vid seminarium om resolution 1325 på Kanadas ambassad
5/3 Möte med UD om Sveriges arbete i MR-rådet
6/3 Möte med Röda korset 
16/4 Deltog vid samverkansforum med UD, myndigheter och andra civilsamhällesorganisationer om kvinnor, fred 
och säkerhet
28/4 Deltog vid policyforum hos Concord
1/5-15/5 Resa till New York för deltagande vid möten inom Financing for Development
8/5 Modererade seminarium om sexuella och reproduktiva rättigheter
19/5 Föreläste på Utrikespolitiska föreningen i Stockholm om kvinnor, fred och säkerhet
20/5 Möte med FN:s särskilda representant för arbetet mot sexuellt våld i konflikter (IKFF samarrangerade)
26/5 Möte med jämställdhetsarbetsarbetsgruppen hos Concord
9/6 Deltog vid heldagskonferens om fred och säkerhet hos Folke Bernadotteakademin 
10/6 Möte med jämställdhetsarbetsgruppen hos Concord
11/6 Möte med hos Concord om utvecklingsfinansiering 
12/6 Möte med Svenska Röda Korset om nedrustning och arbetet för kvinnor, fred och säkerhet
17/6 Möte med UD om Sveriges arbete i MR-rådet
29/6 Talade vid seminarium i Almedalen om feministisk säkerhetspolitik
28/8 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete kring kvinnor, fred och säkerhet
1/9 Möte med jämställdhetsarbetsgruppen inom Concord 
2/9 Möte med Operation 1325 om samarbete kring kvinnor, fred och säkerhet
9/9 Möte med UD, Kvinna till Kvinna, och IKFF:s internationella generalsekreterare
10/9 IKFF:s internationella generalsekreterare talade på seminarium hos Sida om genus, fred och säkerhet
11/9 Möte med Sida om ny strategi för civila samhället
28/9 Möte med UD om nytt ramverk för utvecklingssamarbetet
30/9 Deltog i rundabordssamtal med Miljöpartiet i EU-parlamentet, om vapenkontroll och små och lätta vapen
2/10 Möte hos Concord om agenda 2030 och nystarten för PGU
7/10 Möte med UD inför högnivåmöte och säkerhetsrådets öppna debatt om resolution 1325
8/10 Deltog vid seminarium på UD om sexuellt våld i konflikter och statsbyggande
12/10 Möte med Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor om samarbete i Väst- och Centralafrika 
13/10 Deltog vid rundabordssamtal på Sipri om vapen och genus
15/10-26/10 Resa till New York för deltagande vid möten om 15-årsutvärderingen av resolution 1325
22/10 Möte med UD och Parlamentarikerforum för små och lätta vapen-frågor om vapenkontroll och nedrustning 
(IKFF arrangerade)
21/10 Möte på UD med referensgruppen för fred och säkerhet inför framtagandet av nytt policyramverk för 
utvecklingssamarbetet
26/10 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete kring kvinnor, fred och säkerhet 
27/10 Deltog tillsammans med representanter från IKFF i DR Kongo, Kamerun och Nigeria vid rundabordssamtal 
på Sipri om små och lätta vapen, Arms Trade Treaty, och sexualiserat våld i konflikt
29/10 Möte på UD med biståndsministern tillsammans med representanter från IKFF-representanter från DR Kongo, 
Kamerun och Nigeria
30/10 IKFF:s 100-årsjubileum firades på Nobelmuseet med bland annat seminarium med representanter från IKFF i 
DR Kongo, Kamerun och Nigeria, om konfliktförebyggande och nedrustning
3/11 Möte med UD om strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten
6/11 Föreläste och deltog i panelsamtal på UD om små och lätta vapen och konfliktförebyggande 
9/11 Möte med Concord om nystarten för PGU
13/11 Deltog vid seminarium om UD:s handlingsplan för feministisk utrikespolitik
17/11-19/11 Resa till FN i Genève för möten om CEDAW-granskning av Sverige samt mänskliga rättigheter och 
företag
18/11 Deltog vid seminarium om resolution 1325 på Kanadas ambassad
19/11 Deltog vid policyforum hos Concord
23/11 Medverkade i panel på ABF Stockholm om Daytonavtalet och feministisk utrikespolitik
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27/11 Möte med Concord om utvecklingsbistånd
2/12 Deltog vid rundabordssamtal på Sida om Global Study om resolution 1325
7/12 Möte med jämställdhetsarbetsgruppen hos Concord
9/12 Möte med UD:s jämställdhetsambassadör och Kvinna till Kvinna
16/12 Deltog vid seminarium om regeringens nya nätverk av kvinnliga medlare
17/12 Möte med referensgruppen för framtagandet av Sveriges nya handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet

PUBLICERINGAR:
13/2 Sofia Tuvestad kommenterar Margot Wallströms utrikespolitiska deklaration i Feministiskt Perspektiv
23/3 ”Svag kvinnokommission ställer högre krav på Sveriges feministiska politik” Ylva Bergman kommenterar i 
OmVärlden
25/3 ”Nigeria visar vikten av konfliktförebyggande arbete” Ylva Bergman skriver på Folk och Försvar
26/3 ”De utgör hotet mot den nya utrikespolitiken” Ylva Bergman kommenterar Sveriges feministiska utrikespolitik 
i Dagens ETC
7/4 ”En feministisk utrikespolitik kräver mer än tomma ord” Sofia Tuvestad skriver i Tvärdrag
30/4 ”Många har ingen aning om vad feministisk utrikespolitik är” Joy Onyesoh intervjuas i FemPers
8/7 Öppet brev till Obama om abortrestriktioner i amerikanskt bistånd
14/10 ”Kvinnorätt debatteras i FN – utan kvinnor” IKFF:s pressmeddelande plockas upp på SvD.se
15/10 ”Civilsamhället stängs ute när deras resolution firar 15 år” Sofia Tuvestad skriver på Mänsklig Säkerhet 

HEMSIDAN:
8/5 1000 systrar kan ställa krav. Tove Ivergård bloggar om 100-årsjubileet i Haag och arbetet med de afrikanska 
sektionerna
15/6 Har Sipri missat varningssignalerna i Nigeria? Om Sipris årsbok.
23/6 IKFF Nigeria prisas för sitt arbete för ett fredligt presidentval. Tove Ivergård om IKFF Nigerias arbete och 
Women’s Situation Room. 
11/6 Stärk kvinnors roll i fredsarbetet. Om resolution 1325, Sveriges handlingsplan och rekommendationsrapporten
2/9 Öppet brev till det internationella samfundet – vi kräver solidaritet. Översatt brev från syriska och bosniska 
kvinnorättsaktivister. 
21/9 Den internationella fredsdagen – uttalande från IKFF Kamerun
16/12 Wallström gör satsning på kvinnliga medlare. Malin Nilsson om utrikesministerns satsning.
18/12 Ökat hopp efter regional fredskonferens i Kamerun. Tove Ivergård om den regionala konferensen i Kamerun 
och de rekommendationer som togs fram.

PRESSMEDDELANDEN:
9/10 IKFF välkomnar Nobels fredspris 2015 
13/10 Säkerhetsrådet exkluderar kvinnor från möte om kvinnors deltagande

8.3. En breddad försvarspolitisk debatt

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 krigsmaterielexporten, minskad svensk krigsmaterielexport, och 

ökad debatt kring att ställa om svensk krigsmaterielindustri till civil industri.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
28/1 Möte med nedrustningsorganisationer om utredningen om krigsmaterielexport
30/1 Möte mellan civilsamhällesorganisationer och utredningen om krigsmaterielexport (IKFF samarrangerade)
4/2 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Diakonia om utredningen om krigsmaterielexport
18/2 Arrangerade workshop vid Linköpings universitet om autonoma vapen 
5/3 Möte med Inspektionen för strategiska produkter om krigsmaterielexport
5/3 Möte med Sipri om autonoma vapen
17/3 Möte med Sipri om autonoma vapen
19/3 Arrangerade workshop vid Umeå universitet om autonoma vapen
9/4 Föreläste och höll workshop vid Lunds universitet om autonoma vapen, i samarbete med IKFF:s krets i Malmö/
Lund
17/4 Möte med andra civilsamhällesorganisationer om svensk krigsmaterielexport
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3/6 Intervju med BBC om saudiavtalet och feministisk utrikespolitik
8/6 Möte med andra civilsamhällesorganisationer om svensk krigsmaterielexport 
1/10 Möte med andra civilsamhällesorganisationer om utredningen om krigsmaterielexport
16/10 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om utredningen om krigsmaterielexport
20/10 Möte med UD och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om utredningen om krigsmaterielexport 
23/10 Skypemöte med researcher om svensk krigsmaterielexport
26/11 Möte med finländska fredsförbundet om Nato 

PUBLICERINGAR:
12/2 Politism nämner IKFF i artikel om Saudiavtalet. 
18/2 Drönare oroar befolkningen. Ylva Bergman och Annie Matundu Mbambi skriver i Norrländska 
Socialdemokraten
7/3 Regeringen bär säga upp Saudiavtalet. Vi skriver på SvD Brännpunkt tillsammans med UN Women, Operation 
1325, Män för Jämställdhet, Kvinna till Kvinna och Forum Syd
11/3 Politism skriver om Saudiavtalet och nämner IKFF som en drivande kraft bakom beslutet att inte förlänga
11/3 IKFF Sverige skriver artikel om saudiavtalet på IKFF:s internationella hemsida
11/3 IKFF Sverige skriver artikel om saudiavtalet på Control Arms hemsida
10/4 De diskuterade drönarattacker på Eden. Lundagård om Sofia Tuvestads föreläsning på Lunds universitet
30/4 Förbjud självstyrande vapen. Ylva Bergman och Anna-Britta Hägglöv skriver i Norrbottens-Kuriren.
25/5 Glesbygden utnyttjas vid militärövningar. Malin Nilsson intervjuas i Norrbottens Kuriren
2/11 IKFF Sverige skriver artikel om krigsmaterielexportutredningen på IKFF:s internationella hemsida

HEMSIDAN:
12/11 Halvera inte biståndet – investera i fred. Om regeringens planer på att skära ner biståndet och om 
systersektionernas möte med biståndsminister Isabella Lövin. 
27/11 Det får inte sluta med krig…och det är inte heller nödvändigt. Översatt artikel av Madeleine Rees om 
attackerna i Paris
4/12 Europeiska bomber stärker IS i Jemen? Malin Nilsson om att flera EU-länder vill motarbeta IS militärt.

PRESSMEDDELANDEN:
21/5 Världens största militära övning i Sverige urholkar fredsarbetet 

8.4. Stärka hela IKFF

Mål för kongressperioden:
·	 IKFF har påbörjat implementeringen av Strategi för systersektionssamarbete (2014).
·	 IKFF för kontinuerligt dialog med IKFF:s internationella sekretariat och projektkontor.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
16/1-25/1 Resa till DR Kongo för möten med IKFF DR Kongo
27/1 Planeringsmöte inför Varberg Calling for Peace
31/1 – 1/2 Nordiskt IKFF-möte i Helsingfors
10/2 Möte med FBA om IKFF Sveriges 1325-projekt
10/2 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete i Myanmar
13/2-22/2 Resa till Myanmar för föreläsningar och workshops om resolution 1325 och kapacitetsutveckling
17/2 Skypemöte med IKFF Colombia
3/3 Möte med Sida om IKFF Sveriges arbete i Myanmar
23/3 Deltog vid seminarium om kvinnors rättigheter på Sydafrikas ambassad
25/3 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete i Myanmar
26/3 Möte med Civil Rights Defenders om teknik och säkerhet
9/4 Möte med IKFF Palestina
14/4 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete i Myanmar
16/4 Föreläste för IKFF:s krets i Motala om IKFF Sveriges samarbete med systersektioner
22/4-25/4 Deltog vid IKFF:s internationella kongress i Haag
27/4-29/4 Deltog vid Women’s Power to Stop War, IKFF:s internationella 100-årskonferens i Haag
22/4-23/4 Deltog vid kurs hos Concord om att söka EU-finansiering
6/5 Planeringsmöte inför Varberg Calling for Peace
20/5 Deltog vid seminarium med kvinnorättsaktivister från Myanmar
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21/5 Möte med kvinnorättsaktivister från Myanmar 
29/5 Möte med Kvinna till Kvinna om samarbete i DR Kongo
1/6 Skypemöte med IKFF Colombia
8/6 Möte med kvinnorättsaktivist från Sydafrika om samarbete
16/6 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete i Myanmar
17/8 Planeringsmöte inför Varberg Calling for Peace
27/8 Möte med kvinnorättsaktivister från Jordanien
1/9 Samarrangerade frukostseminarium med IKFF Sveriges Stockholmskrets om arbetet i IKFF:s afrikanska 
sektioner
7/9 Skypemöte med IKFF Colombia
8/9 Möte med IKFF:s internationella generalsekreterare
1/10 Möte med styrelsen inför resa till Kamerun
13/10 Möte med Sipri inför Stockholm Forum on Security and Development
14/10 Möte med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen om samarbete i Myanmar
23/10-25/10 Arrangerade seminarier vid Varberg Calling for Peace, tillsammans med IKFF-sektionerna i DR 
Kongo, Kamerun och Nigeria
28/10 Möte med IKFF DR Kongo och IKFF Nigeria om samarbete och ekonomisk uppföljning
28/10 Möte med IKFF DR Kongo, Nigeria och Kamerun, samt styrelsen, inför resa till Kamerun
29/10 Möte hos Folke Bernadotteakademin med representanter från IKFF i DR Kongo, Kamerun och Nigeria
30/10 Möte med IKFF DR Kongo, Nigeria och Kamerun inför regionalt IKFF-möte i Kamerun
3/11-4/11 Resa till Turkiet för möte och föreläsning för kvinnorättsaktivister
11/11 Skypemöte med IKFF:s internationella generalsekreterare
21/11 Möte med styrelsen om det internationella ledningsarbetet
24/11 – 4/12 Resa till Kamerun, samarrangerade regional konferens för de afrikanska IKFF-sektionerna om 
fredsbyggande över gränserna
4/12 Skypemöte med IKFF:s internationella sekretariat om samarbete kring kommunikation
10/12 Möte med Sipri inför Stockholm Forum on Security and Development

PUBLICERINGAR:
4/5 Som FN-soldat är du fri att begå vilka brott du vill. Madeleine Rees intervjuas i OmVärlden
15/9 Kvinnor fortsatt utestängda från fredsprocesser. Sofia Tuvestad intervjuas i OmVärlden
13/3 Släpp in kvinnor i fredsarbetet i Nigeria. Ylva Bergman och Joy Onyesoh skriver i Dagens Arena

HEMSIDAN:
8/9 Vilka frågor diskuterades på IKFF:s 100-årsjubileum i Haag. Rapport skriven av Louise Ricknert 

8.5. En ledande feministisk fredsorganisation 

Mål för kongressperioden:
·	 IKFF har tagit fram en tydlig profil för organisationen.
·	 IKFF:s synlighet har ökat.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
25/2 Deltog vid release för boken Feministiska utvägar som IKFF Sverige bidragit till
4/3 Föreläste på Runö folkhögskola om feministisk säkerhetspolitik
17/3 Modererade seminarium i Lund om feministisk utrikespolitik i samarbete med IKFF:s krets i Malmö/Lund
25/3 Möte med Utrikespolitiska föreningen om samarbete
8/4 Möte med IKFF:s internationella kontor om kommunikationssamarbete
20/5 Möte om utveckling av medlemstidningen Fred och Frihet
10/6 Möte med Kristna fredsrörelsen om erfarenhetsutbyte rörande kommunikation
1/7 Möte om utveckling av medlemstidningen Fred och Frihet 
1/7 Möte med styrelsen om kommunikation kring IKFF:s 100-årsfirande
7/7 Möte med webbyrå om utveckling av IKFF Sveriges hemsida
27/8 Möte med Nobelmuseet inför IKFF Sveriges 100-årsfirande
11/9 Möte med Nobelmuseet inför IKFF Sveriges 100-årsfirande
16/9 Deltog i kurs om bildhantering och grafisk design
17/9 Möte om utveckling av medlemstidningen Fred och Frihet
24/9 Möte med styrelsen om strategiskt kommunikationsarbete
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30/9 Möte med styrelsen inför IKFF Sveriges 100-årsfirande
30/9 Möte med grafisk designer om medlemstidningen Fred och Frihet 
30/9 Möte inför framtagande av nya IKFF-publikationer
5/10 Möte med distributör om utbildningsmaterial
7/10 Möte med redaktionsrådet hos Forum Syd
9/10 Medverkade i Expressen-TV och Aftonbladet-TV om Nobels fredspris
30/10 Inspelning av kampanjfilm med anledning av IKFF:s 100-årsjubileum
11/11 Skypemöte med styrelsen om kommunikationsplanering
18/11 Föreläste för studenter på Svenska för invandrare om feministisk utrikespolitik
25/11 Möte med redaktionsrådet hos Forum Syd
9/12 Möte med initiativtagarna till mobilisering för fred och nedrustning på 8-mars
17/12 Möte med styrelsen om kommunikationsarbete

PUBLICERINGAR:
10/1 Minnesord om Kerstin Örtegren Kjellgren, Umeå, som varit aktiv i IKFF. Västerbottens-Kuriren.
2/2 Tina Wilhelmsson intervjuas i Vestmanlands läns tidning om visan Kvinnor för Fred och Frihet
4/2 Tina Wilhelmsson intervjuas i P4 Västmanland om visan Kvinnor för Fred och Frihet
28/4 Att beväpna sig och bygga murar är inte rätta vägen. Ylva Bergman skriver i Sydsvenskan på vår 100-års dag
30/4 När 1000 modiga kvinnor samlades i Haag FemPers om vårt 100 års jubileum i Haag
2/5 OmVärldens lördagsintervju med Ylva Bergman. 
8/9 Advokatsamfundets människorättspris får kraftig kritik. Madeleine Rees intervjuas i OmVärlden
9/10 Malin Nilsson intervjuas i Expressen TV om Nobels fredspris
9/10 Sofia Tuvestad intervjuas i Aftonbladet TV om Nobels fredspris 
9/10 IKFF välkomnar fredspris till tunisisk demokratiaktör. Malin Nilsson intervjuas i Feministiskt Perspektiv om 
Nobels fredspris 2015
26/11 Folkbladet intervjuar Anna-Brita Hägglöv, ordförande Umeå
8/12 Västerbottens-kuriren skriver om Umeåkretsens firande och intervjuar Anna-Brita Hägglöv

HEMSIDAN:
27/7 Kvinnor för Fred och Frihet – visa för IKFF 100 år. Om Tina Wilhelmssons komponerade visa till 
100-årsjubileet
23/10 Trollhättan: krafttag mot rasism krävs – inte högre murar. Elin Liss bloggar om knivmordet på en skola i 
Trollhättan. 
6/11 Världens farligaste kvinnor. Mariama Jobes text som hon läste upp på 100-årsjubileet på Nobelmuseet
26/11 Internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Tal av Linda Eitrem Holmgren, Malmö/Lund

8.6. 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.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
6/2 Deltog vid kurs med Svensk insamlingskontroll
10/2 Möte på Concord om att söka EU-finansiering
27/4 Möte på Concord om att söka EU-finansiering
8/6 Möte på Concord om att söka EU-finansiering
11/11 Möte med styrelsen om ekonomisk planering
15/12 Möte med styrelsen om ekonomisk planering

8.7. Brett medlemskap och låga trösklar

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.
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·	 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.

AKTIVITETER SOM IKFF SVERIGE GENOMFÖRT:
14/2 Deltog vid IKFF:s Stockholmskrets årsmöte
19/2 Föreläsning för IKFF:s Växjökrets
24/2 Föreläste på möte med IKFF:s Stockholmskrets
7/3 Deltog vid IKFF:s Uppsalakrets 8 marsfirande
14/4 Föreläste för IKFF:s krets i Göteborg
19/4 Deltog vid årsmöte med IKFF:s krets i Uppsala
6/5 Föreläste vid IKFF:s Stockholmskrets 100-årsfirande
23/5-24/5 IKFF Sveriges nationella kongress i Stockholm
29/9 Möte styrelsens arbetsgrupp för medlemsfrågor
5/10 Planeringsmöte om etablering av nytt medlemssystem
17/10 Möte styrelsens arbetsgrupp för medlemsfrågor (skype)
2/11 Möte styrelsens arbetsgrupp för medlemsfrågor 
22/11 Styrelsemöte med diskussion om medlemsfrågor
10/12 Föreläste vid IKFF:s Uppsalakrets 100-årsfirande
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IKFF
Norrtullsgatan 45, 1 tr
113 45 Stockholm
Sweden
Tel 08 702 98 10
Epost info@ikff.se

www.ikff.se

Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen 
av den internationella fredsorganisationen 
Women’s International League för Peace and 
Freedom (WILPF). IKFF arbetar med freds- och 
säkerhetspolitik ur ett feministiskt perspektiv. Vi 
fokuserar på kvinnors deltagande i fredsprocesser 
och på nedrustning. Vi arbetar på lokal, nationell och 
internationell nivå. 

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s 
säkerhetsråds antagande av resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete 
ledde 2013 till att det finns ett kriterium i det 
internationella vapenhandelsavtalet (ATT) som 
förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen 
kan användas för genusbaserat och sexuellt våld. 

IKFF grundades 1915 och finns i 35 länder runt om 
i världen. Organisationen har rådgivande status vid 
flera FN-organ. Två av IKFF:s grundare har mottagit 
Nobels fredspris. Jane Addams, 1931, och Emily 
Green Balch, 1946. 

Stöd vårt arbete genom att bli medlem (180kr/år) 
och/eller ge en gåva via bankgiro 5491-7166.


