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Kvinnor för Fred Riks, verksamheten 2017 

 

Kvinnor för Fred bildades 1978 och har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser. Initiativet 

kom bl.a. från föreningen Kvinnokultur som, tillsammans med flera andra 

kvinnoorganisationer, inspirerade till den grundläggande målsättningen att arbeta för fred på 

kvinnors villkor. Demokrati och fred liksom mänskliga rättigheter för alla var från början en 

viktig del tillsammans med en intensiv kamp mot kärnvapen och kärnkraft, militarism, 

vapenproduktion och vapenexport. Denna målsättning utgör fortfarande grunden för KFF:s 

arbete som sker genom opinionsbildning, offentliga aktioner, information och utbildning. KFF 

verkar för kvinnors medverkan vid konflikthantering och i fredsbevarande processer, 

nationella och internationella. KFF samverkar med andra fredsorganisationer i Sverige och 

världen, och detta arbete fördjupar våra kunskaper och insikter i de fredssträvanden som 

pågår. KFF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening och ingår i ett nätverk med 

olika internationella förgreningar. 

År 2017 präglades framförallt av motståndet mot militärövningen Aurora 17 som pågick i 

Sverige under september, där Sverige övade värdlandsstödet. Vilket engagerade många av 

våra medlemmar ute i landet. Dessutom bedrev KFF ett teaterprojekt, där en pjäs om 

kvinnorna i fredsrörelsen spelades på gymnasieskolor och folkhögskolor i Göteborg och på 

Gotland. 

Organisation 
Kvinnor för Fred startade som en ickehierarkisk organisation utan vald ordförande. Denna 

modell gäller fortfarande. Grundstommen är ett antal självständiga och självstyrande lokala 

grupper med gemensam målsättning, gemensamma stadgar och en sammanbindande 

riksorganisation i Stockholm. Representanter från de olika lokalgrupperna bildar Samla, en 

styrgrupp för hela organisationen. 

Medlemsantalet 2017 var ca 500 inberäknat familjemedlemmar, studerande och 

stödmedlemmar. 

 

KFF hade 2017 sju lokalavdelningar – Göteborg, Halmstad/Laholm, Skåne, Hälsingland, 

Kiruna, Stockholm och Uppsala samt kontaktkvinnor på flera platser i landet: Göteborg, 

Halmstad/Laholm, Höör, Kiruna, Lysekil, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Värnamo, 

Västerås, Örebro. Östhammar och Östersund. Kontaktkvinnornas uppgift är att informera om 

organisationen och vara en länk till riksorganisationens kansli i Stockholm.    

 

KFF har haft en kontorslokal i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Anna 

Andersson arbetar som administratör och informatör på KFF:s kontor, hon har arbetat halvtid 

hos oss sedan mars 2016. Medlemmar i Stockholmsgruppen har också hjälpt till med det 

löpande administrativa arbetet. Redaktör för KFF:s fyra inlagor i Miljömagasinet (MM) under 

året, har varit Anna Andersson och temanumren ”Kärnvapen” och ”Svensk vapenexport” har 

varit Benita Eklund. Flera medlemmar har bidragit med material.      
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Årsmöte 2017 
Riksårsmötet 2017 hölls söndagen den 5 mars i Lund. 18 medlemmar närvarade vid årsmötet. 

Mötesordförande var Karin Utas Carlsson, sekreterare Anna Andersson och protokolljusterare 

Anne Rosberg och Ingalill Ek.  

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes efter genomgång. 

Revisionsberättelsen godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.    

Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 170 kr/år och 50 kr/år för 

studerande och pensionärer. Stödmedlem togs bort vid förra årsmötet och ersattes med 100 kr 

för pensionärer. Lokalavdelningarna kan lägga till varierande avgifter för den lokala 

verksamheten. 

 

Riksorganisationens styrelse, Samla, har haft fem protokollförda sammanträden: 5 februari, 4 

mars, 13 maj, 19 augusti och 20 november med 8 - 9 deltagare varje gång. De dominerande 

frågorna har varit ekonomi, projektplanering, lokalgruppernas verksamhet, rapporter, 

medlemskontakter, utskick, medlemsvärvning och planering av kommande aktiviteter.  

 

Samla – Riksorganisationens styrelse 2017 

Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse 2017 omvaldes:  

Susanne Gerstenberg och Lena Angviken, Laholm/Halmstad, Gun-Britt Mäkitalo och Edla 

Lantto, Kiruna, Sylvia Rönn, Stockholm, Ingalill Ek, Uppsala, My Leffler, Hälsingland, 

Ingela Mårtensson, Göteborg. Anna-Lisa Björneberg, Göteborg, Ingegerd Municio, 

Stockholm och Peggy Franzon, Uppsala nyvaldes som representanter i Samla.  

Till kassör omvaldes Sylvia Rönn och till firmatecknare för Kvinnor för Fred, Riks, omvaldes 

Sylvia Rönn och Lena Steinholtz Ekecrantz, var för sig.   

 

 

Medlemskap i andra organisationer 

Nätverket Operation 1325 (KFF är en av de fem medlemsorganisationerna) 

UN Women 

Färnebo Folkhögskola (KFF är en av huvudorganisationerna för skolan) 

Kommittén för Västsaharas Kvinnor 

Glöm aldrig Pela och Fadime 

Svenska FN-förbundet 

OSSE-nätverket 

Aktionsgruppen mot radioaktiv krigföring (ARK) 

Nätverket för Kärnvapennedrustning 

Sveriges Fredsråd 

Forum Syd 

ICAN International Campaign Against Nuclear Weapons     

 

KFF-representanter i andra organisationer och nätverk 2017 

Färnebo Folkhögskola: My Leffler 

Operation 1325: Sylvia Rönn, Ferah Bozcali 

OSSE-nätverket: Lena Angviken 

Kommittén för Västsaharas kvinnor: Sylvia Rönn 

Nätverket för kärnvapennedrustning: Ingela Mårtensson, Benita Eklund, My Leffler 

FMKK: My Leffler 

Sveriges Fredsråd: My Leffler 
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Verksamheten 2017 

 

Ekonomi 

Från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) har 604 800 kronor 

erhållits i organisationsstöd. Med hjälp av detta bidrag, medlemsavgifter och medlemmars 

ideella arbete har KFF under 2017 skött föreningens administration, planerat och genomfört 

olika aktiviteter och projekt. Bidraget från MUCF är grundläggande för att KFF ska kunna 

finansiera en arbetslokal, anställa en administratör och framställa en tidning. 

 

Aktiviteter  

- Ett projekt ”Aldrig ger vi upp” har genomförts med stöd av Myndigheten för Ungdoms och 

Civilsamhällesfrågor (MUCF). Vi har erhållit 294 000 kronor, med detta bidrag har vi kunnat 

arrangera ett projekt tillsammans med en teaterensemble. De har framfört pjäsen Vi skulle ha 

spelat Lysistrate för gymnasieelever, folkhögskoleelever och allmänheten i Göteborg och på 

Gotland. Målet med projektet var att väcka debatt om den ökade militariseringen och framföra 

en feministisk syn på säkerhetspolitiken. Målet var framförallt att nå unga kvinnor och få dem 

intresserade av freds och säkerhetsfrågor. 

 

- KFF har arbetat med att skapa opinion mot militärövningen Aurora 17 som ägde rum i 

september. Ett informationsmöte arrangerades av lokalföreningen i Lund. KFF Väst satte upp 

ett fredstält i Brunnsparken, med information, talare och musik i samarbete med Fredsam. I 

Stockholm hölls två manifestationer, i maj och i september. Medlemmar har tillsammans med 

andra organisationer spridit information om övningen. Två KFF-medlemmar Ingela 

Mårtensson och Lena Steinholtz Ekecrantz deltog i fredsövningen ”Scenariot” på Åland. 

 

- KFF har arbetat för att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud. Medlemmar har 

samlat namnunderskrifter till Stefan Löfven och skickat vykort med uppmaningen att Sverige 

ska skriva under avtalet. Stockholms lokalförening arrangerade en manifestation den 10 

december för att uppmärksamma fredspriset till ICAN. Skånes lokalförening höll en 

utställning om kärnvapen på Malmö Stadsbibliotek.  

 

- KFF hade bokbord tillsammans med föreningen Operation 1325 vid Bok- och 

Biblioteksmässan i Göteborg. Vi delade ut tidningar och annat material och samtalade med 

besökare. 

 

- KFF deltog med ett seminarium i Almedalen ”Militärövningar – hot eller säkerhet?”, i 

samarbete med Nyhetsmagasinet Syre. 

- Brev har skickat till bl a miljöministern Karolina Skog och försvarsministern Peter 

Hultqvist. 

 

- KFF-medlemmar har arbetat med en brevkampanj mot svensk vapenexport.  

- Artiklar av KFF-medlemmar har tagits in i ETC, Nyhetsmagasinet Syre, Miljömagasinet, 

NSD, Aftonbladet, Fria tidningen m.fl. KFF Kiruna blev intervjuade av SVT:s Agenda i 

programmet ”Är fredsrörelsen död?”. 

 

KFF-medlemmar har deltagit i följande internationella möten och konferenser: 

Ingela Mårtensson, Samla, deltog i det alternativa Natomötet i Bryssel och demonstration som 

arrangerades av det europeiska nätverket No to War - no to Nato, i anslutning till Natos 

toppmöte.  

My Leffler, Samla och Agneta Norberg, Stockholms Samo-grupp, besökte Stratcom, Natos 
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kommunikationscentrum. 

Agneta Norberg deltog i en resa från Berlin till Moskva kallad Druschba -vänskap och en 

konferens och demonstration i Ramstein, Tyskland mot USA-basen för drönare. Hon deltog 

också vid årsmötet med Global Network Against Weapon and Nuclear Power in Space i 

Alabama. 

Internationellt samarbete  

KFF ingår i ett internationellt kontaktnät med freds- och kvinnoorganisationer – bl.a. 

Organisationen Amez i irakiska Kurdistan och Code Pink - Women for Peace i USA. KFF har 

också kontakter med sina systerorganisationer i Norden, Schweiz och Holland. Bl a skickar vi 

våra medlemstidningar till dessa organisationer och erhåller deras tidningar.        

Kontakterna med Global Network against Weapons and Nuclear Power in Space och 

nätverket No to war - No to Nato fortsätter. 

KFF har stöttat Haleesa Community Center, mötesplats för palestinska och israeliska barn, 

som några medlemmar är engagerade i. 

 

KFF:s medlemstidning  
Kvinnor för Freds tidning i det traditionella formatet utkom under 2017 med två temanummer 

- ett i april ”Kärnvapen” och ett i november ”Vapenexport”. Tidningens upplaga är 650 

exemplar per utgivning. Den distribueras till alla medlemmar och till ett antal prenumeranter i 

Sverige och utomlands, samt till ett flertal folkhögskolor, bibliotek och olika 

myndighetspersoner. Tidningen delas ut vid olika seminarier och konferenser. Tidningen 

skickas också som pliktleverans till Kungliga Biblioteket, Stockholm och 

Universitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.   

Verksamhetsbidraget har möjliggjort viss ersättning till översättare och artikelförfattare samt 

inköp av bildmaterial. Största delen av texterna har dock kommit till på ideell basis.  

KFF:s tidning utkommer också i en elektronisk upplaga på KFF:s hemsida.  

 

Fyra avgränsade KFF-inlagor i det partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna 

Miljömagasinet (MM) har också getts ut. En redaktionsgrupp inom KFF, sammansatt av 

medlemmar har arbetat med dessa inlagor.  

De fyra inlagorna i Miljömagasinet har ofta innehållit bidrag från KFF-medlemmars 

deltagande i nationella och internationella aktiviteter. Några rubriker har varit: Kräv 

minimikrav för att ta plats in FN:s kvinnokommité, Gör Norden till en fredszon, Statsminister 

Stefan Löfven, skriv under kärnvapenförbudet, Motioner om den svenska vapenexporten. 

 

Redaktören har monterat och redigerat inkomna artiklar, ansvarat för teknisk utformning och 

bildmaterial samt kontakter med tryckeri och distributör.  

 

Hemsidan www.kvinnorforfred.se    

Hemsidan, som förnyades 2013 har utvecklats kontinuerligt. På hemsidan kan man följa 

Kvinnor för freds löpande aktiviteter. Där finns också rapporter och medlemstidningar i 

nedladdningsbara versioner. 

Kvinnor för fred är också aktiva i sociala medier och finns på Facebook där vi hade 1430 

följare och Twitter där vi hade 361 följare.  

 

 

 

http://www.kvinnorforfred.se/
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Övriga skrifter och material 

KFF:s folder och tidigare skrifter har spritts vid möten och bokbord. KFF har publicerat två 

nya skrifter 2017. Skriften ”Sverige militariseras – från neutralitet till krigsinsatser” trycktes i 

maj och skriften ”Sverige, Nato och EU” trycktes i december. 

 

 

Lokalgruppernas verksamhet 2017 

 

 
Kiruna 

Under verksamhetsåret 2017 har vår lokalförening hållit 9 möten.  

 

Aktiviteter 

- januari: då fick vi en uttömmande rapport av Edla och Gun-Britt om rättegången i 

Luleå, angående ” intrånget på F21 ” (i Luleå 2015)   

 

- februari: vi deltog i möten och föreläsningar i ABF-huset i Stockholm under rubriken 

”Gör Norden till en fredszon.” Vi fick med oss flyers om Aurora 17, som vi delade ut 

till folk under våren och sommaren. 

 

- mars: vi gjorde en presentation av KFF och dess verksamhet på det internationella 

caféet Café Metropol.  

 

Vi deltog i manifestation på Kupoltorget i Kiruna: ”Lika lön för lika arbete”.  

 

- juni: vi deltog i seminarier i Luleå om ACE, blev filmade och intervjuade av SVT 

Agenda. 

 

- juli: Gun-Britt deltog i Almedalsveckan på Gotland. 

 

- augusti: vi deltog i aktiviteten ” Kärnkraft i Bottenviken, i Morjärv; sång, tal och 

barkbåtar. Båtarna med flaggbudskap om ett kärnkraftsfritt Bottenviken sattes ner i 

Kalixälven för att sedan guppa vidare till Finland. 

 

- september: vi deltog i manifestationen i Göteborg emot militärövningen Aurora 17. 

 

Övriga aktiviteter  

- Några artister (film, dans, konst) från Archangelsk kom på besök och rapporterade  

om fredsmötet på Åland under sommaren, med bl.a. Per Sunvisson. 

 

- Vi deltog i Nej till kärnvapen – aktion i Luleå. Huvudtalare var Maj- Britt Theorin. 

 

- Vi har samlat namn för Nej till Nato samt till FN:s kärnvapenförbud. 

 

Medialt  

- Edla har vid ett flertal tillfällen fått sina insändare införda i lokalpressen 
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Hälsingland 

Hälsinglands lokalförening för Kvinnor för Fred (som också är ett lokalt nätverk för 

Follkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen) I denna verksamhetsberättelse redogör vi inte för 

"rena folkkampanjsaktiviteter". 

 

Under Jokkmokks marknad (v.5) initierade vi tillsammans med andra föreningar till en 

helkväll på Bio Norden där. Tre av oss från vår lokalförening var aktiva under 

marknadsdagarna med att informera om Kff's verksamhet och den kommande ACE-övningen. 

När det icke transparanta säkerhetsmötet hölls "manifesterade" vi detta med "vaka för 

besinning och fred" natten innan samt vid polcirkeln när deras buss anlände, Under pågående 

möte upplyste vi marknadsbesökare om mötet och kom slutligen till en dialog med dem, där 

vi kom fram till vikten av dialog och ett möte framöver. 

 

- 8 mars prydde vi en kvinnostaty med blommor och rosa band i Hudiksvall. Under 

kvällen deltog vi med andra föreningar vid firandet av internationella kvinnodagen. 

 

Under en långhelg i mars blev två av oss inbjudna av Stina Oscarson för att ta emot 

och delge varandra berättelser om långvarigt motstånd i Gene Sharps anda. Dessa 

berättelser skulle ligga till grund för både en bok och en teaterföreställning kommande 

år (2018). 

 

- En av oss var inbjuden till en heldag i Riksdagen (17/5) initierad av svenska Ship to 

Gaza, där många deltagare och associerade till Women Ship to Gaza deltog. 

 

- En av oss i lokalgruppen var inbjuden att tala i Rovaniemi (tillsammans med Dave 

Webb, Agneta Norberg och finska Fredskämparna) under ACE's inledningsvecka 

i Finland (v.21) och att göra olika viktiga studiebesök på militärassocierade platser. 

 

- ACE-veckan (v.21) i Luleå innehöll flera viktiga och uppskattade program 

arrangerade av Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot kärnkraft-o-kärnvapens 

nätverk i Hälsingland tillsammans med två lokala grupper. Sista dagen hölls det 

viktiga och lyckade seminariet, som initierats under Jokkmokks marknad. 

 

- En av oss deltog under Almedalsveckan, där också ett viktigt initiativ togs tillsammans 

med Right Livelihood ang. samarbete angående ett "moståndshus". 

 

- Fortsatt arbete, nu tillsammans med finska Kvinnor för Fred, ang. ”huset" i 

Pyhäjoki, vilket tack vare Right Livelyhood finansierades av Grassroot Foundation i 

Tyskland. 

 

- Under Urkults-festivalen i början av augusti deltog två av oss, samt två från 

Sundsvallsgruppen, med bokbord och information på Solidaritetstorget. 

 

- Sjätte augusti anordnade vi lyktnedsättning, sång och poesi vid Lillfjärden 

i Hudiksvall till minne av Hiroshimas offer. 

 

- I slutet av augusti var vi inbjudna att delta med Workshopen " Guernica-Gotland 

tillsammans med dess upphovskvinna Gunilla Samberg, Umeå. Även föredraget om 

militariseringen i norr, samt en "sångstuga" med fredssånger och kulning för Fred 
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var här vårt bidrag. 

 

- En av oss var inbjuden (27/9) av Svenska Freds och KFFś lokalavdelning i Skåne att 

hålla föredrag i Malmö.  

 

- En av oss deltog i Aurorahelgen i Göteborg och presenterade bl. a. "motståndshuset" i 

norra Finland. 

 

- Under Auroraveckan (v.38) höll vi i praktikaliteterna kring turnén ”Vi skulle ha spelat 

Lysistrate", som blev mycket uppskattad på Gotland. 

 

- Vecka 39 (Aurorav.3) besökte två av oss trakterna kring Ärna militära flygfält och 

intervjuade även ledningen.  

 

- Internationella Drönarveckan (oktober) uppmärksammades i Hudiksvall med film och 

diskussion.  

 

- 17-19 november inbjöds en av oss till alternativa EU-toppmötet för att tala om 

militariseringen i norr. Sista dagen genomfördes en konstnärlig aktion på plats i Lerkil 

för att försöka uppmärksamma platsens betydelse som världens tredje största 

avlyssningsstation! 

 

- Vi jublade när Nobelstiftelsen meddelade att fredspriset skulle tilldelas ICAN för sitt 

stora arbete mot kärnvapen. Därför gjorde vi en hyllningssång till ICAN, vilken den 

10 december framfördes för första gången. 

 

 

Uppsala 

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 37. Åtta planeringsmöten har hållits med 6 – 

9 deltagare per gång. Årsmöte hölls 1 mars med 11 deltagare. Ett antal informella arbetsmöten 

har dessutom genomförts t ex med förberedelser inför Hiroshimadagen, 

torsdagsmanifestationerna och fredsmanifestationen inför Kulturnatten. 

 

Aktiviteter 

 

- Torsdagsmanifestationer för fred och rättvisa har ägt rum utanför Stadsbiblioteket på 

Svartbäcksgatan kl 17-18, helgfria torsdagar. Sammanlagt 15 torsdagsmanifestationer 

har genomförts under året. Huvudtemat har varit ”Säg nej till kärnvapen” med 

namninsamling och utdelning av foldrar.  

20/4 var temat ”Stoppa Aurora 17, rädda miljön” 

 

- Fadimedagarna 21-22 januari. Peggy Franzon deltog i en minnesgala på Berns 

salonger i Stockholm 22 januari. 

   

- Internationella kvinnodagen arrangerades av MR-nätverket i Uppsala med öppet hus 

på Sensus med FN:s klimatmål som huvudtema. KFF representerades av Inger 

Alström.                                                                                                                               

KFF var medarrangör till Yasseman Tourangs fotoutställning ”Från Uppsala till 

Evigheten med Kvinnor” på Fredens hus. Vernissage 7/3. Peggy Franzon höll ett 

introduktionstal på vernissagedagen. 
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- Hiroshimadagen 6 augusti kl 21-22. Traditionsenligt genomfördes lyktnedsättning 

med tända ljus, vid Nybron, på Fyrisån till minne av Hiroshima. Domkyrkoklockorna 

ringde och Uppsala Fredsensemble spelade under ledning av Per Eric Rosén. Flygblad 

delades ut med fakta om atombomberna som sprängdes över Hiroshima och Nagasaki. 

Ca 200 personer deltog i manifestationen. Hiroshimadagen arrangerades av Fredsam 

och genomförandet leddes av Kvinnor för Fred Uppsala. 

 

- Fredag 8 september invigdes Alvas Myrdals plats, S:t Persgatan/Salagatan i Uppsala 

med bl a deltagande av dottern Kaj Fölster och hennes barnbarn. Många människor 

hade slutit upp och ett flertal medlemmar i KFF var där. 

 

- Inger Alström var inbjuden att som representant för fredsrörelsen delta i den 

efterföljande lunchen på Walmstedska gården i Uppsala. 

 

- Kulturnatten 9 september. En tyst ljusmanifestation för fred genomfördes på 

Svartbäcksgatan klockan 20-21. Med fredsplakat och tända ljus stod som mest 10 

personer i hällande regn längs gatan. Människor strömmade förbi. Många stannade 

upp, läste och kommenterade. 

 

 

Stockholm 

Stockholmsgruppens samordningsgrupp har under året haft 10 möten där ekonomin, den 

utåtriktade verksamheten och deltagandet i seminarier och möten har behandlats. Vi har också 

planerat och gjort utskick av Stockholms-gruppens medlemsblad. KFF Stockholms 

medlemsblad har utkommit fyra gånger under 2017. Samo har också ansvarat för utskick till 

KFF riks' medlemmar och en del av annat löpande administrativt arbete på kontoret. 

Stockholmsgruppen har ca 170 medlemmar. 

 

Vi har samarbetat med Stockholms Fredskommitté, IKFF, Föreningen Nej till Nato, Sveriges 

Fredsråd, FMKK och Svenska Freds i olika frågor.   

 

KFF Stockholm hade sitt årsmöte lördagen den 18 februari 2017 i Solidaritetshuset. Två 

medlemmar av Helga Henschens vänner bjöds in för att efter mötet berätta om Helga 

Henschens konstnärskap.  

 

Under våren 2017 har en brevkampanj till ledamöter i Utrikesutskottet och Försvarsutskottet 

angående nya riktlinjer för vapenexport från Sverige genomförts. Den kommer att fortsätta 

och följas upp under våren 2018 för att framhålla vikten av ett ovillkorligt demokratikriterium 

för stater som vill köpa vapen från Sverige. 

 

Under våren slutfördes seminarieserien “Samtal om fred och säkerhet i Sverige” som 

arrangerades av KFF, IKFF, Nej till Nato, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och 

ABF. Medlemmar i Stockholmsgruppen var aktiva i arbetet. 

 

Stockholmsgruppen har hållit två medlemsmöten under året. Verksamhetens innehåll och 

form har diskuterats vid dessa möten. Frågor som har kommit upp är bl.a. ett annat sätt att 

prata om fredsfrågor, fler röster som hörs, och att ge plats för andra perspektiv och 

utgångspunkter. En grupp för gatuteater har bildats. 
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Övriga aktiviteter 

 

- 8 mars, Internationella Kvinnodagen firades på Norra Bantorget tillsammans med 8-

mars-kommittén. 

 

- 29/4 deltog KFF i klimatmarschen. 

 

- 14/5 Fredsmarsch mot försvarets övning Aurora 17 med tal på Medborgarplatsen. 

 

- 23/7 Visor för fred i Vinterviken. Stockholmsgruppen deltog med bokbord.  

 

- 6/8 Hiroshima-dagen. KFF Stockholm arrangerade en manifestation i samarbete med 

Nej till NATO och FMKK på Riddarholms-kajen.  

 

- 20/8 Bokbord på Drottninggatan tillsammans med IKFF:s Stockholmskrets. 

 

- 23/9 Fredsgalan, Artister för fred, KFF Stockholm hade bokbord och samlade namn 

för FN:s kärnvapenförbud. 

 

- 3/10 En demonstration mot drönare och rymdkrig hölls på Mynttorget med anledning 

av den internationella veckan ”Keep space for peace”. 

 

- 10/12 Manifestation för ICAN med anledning av fredspriset utanför Konserthuset i 

samband med Nobelprisutdelning. 

-  

 

Laholm 

 

Aktiviteter 

- 8 mars: Torgmanifestation vid lunchtid tillsammans med Amnesty. Också 

namninsamling mot kärnvapen i Sverige och utdelning av flygblad med information 

inför Aurora. 

 

- 26 april: Tjernobyldagen uppmärksammades med manifestation på Stora torg. 

 

- Almedalsveckan: Susanne Gerstenberg och Gunaino Enqvist deltog för KFF Laholm. 

 

- 6 augusti: KFF i Laholm genomförde sin årliga Hiroshima-minnesstund vid Lagan 

med tal, poesi, musik och sjösättning av papperslyktor. Kompletterades med insändare 

i Hallandsposten och Laholms tidning samt debattartikel i Aftonbladet. 

 

- 21 september uppmärksammades FN:s internationella fredsdag med en manifestation 

på torget. KFF var initiativtagare och arrangerade tillsammans med Amnesty och FN-

föreningen. Även Röda korset deltog. Rapporterades i artiklar i Hallandsposten, 

Laholms tidning och Miljömagasinet. 

 

Övriga aktiviteter 



 10 

- Dessutom har medlemmar deltagit i KFF-arrangemang i Göteborg. 13 september 

hjälpte Gunaino och Lena till med bemanningen av Fredsams tält i Brunnsparken 

under KFF:s dag. Under Bokmässan representerade laholmare KFF i vår monter. 

Gunaino Enqvist och Susanne Gerstenberg var där på torsdagen och Lena Angviken 

fredagen och lördagen. 

Göteborg 

Under året hade Kvinnor för Fred två arrangemang i Göteborg som särskilt engagerade våra 

medlemmar.  

Aktiviteter 

- På Bok- och Biblioteksmässan 28/9 – 1/10 delade Kvinnor för Fred monter med 

Operation 1325. Vi delade ut vårt material och spred information till de som besökte 

montern. Vi hade också en namninsamling med krav på regeringen att underteckna 

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 

 

- 23/10 – 27/10 stod Kvinnor för Fred som arrangör för Stina Oscarsson pjäs ”Vi skulle 

ha spelat Lysistrate”. Den spelades på Angeredsgymnasiet och Ingrid Segerstedt 

gymnasiet för sammanlagt cirka 400 elever. På Viktoriahuset visades pjäsen för 

Kvinnofolkhögskolans elever. Dessutom hade vi två föreställningar för allmänheten. 

Vid dessa senare tillfällen deltog Maj Britt Theorin i diskussionen efteråt. 

 

- Kvinnor för Fred är aktiva i Fredsam – ett nätverk för fredsorganisationer i 

Göteborgsregionen. Inför militärövningen Aurora, hade Fredsam ett tält i 

Brunnsparken (11-18/9) där vi delade ut material och samtalade med besökarna. 

Kvinnor för Fred bidrog med skriften Sverige militariseras.  

Under 2017 arrangerade Fredsam följande seminarier 

17/1 Fredsrörelsen och vapenexporten: K G Hammar  

23/1 Den svenska vapenexporten: Agnes Hellström  

8/2 Militariseringen i rymden: Bruce Gagnon och Dave Webb 

8/3 Internationella Kvinnodagen: Appell mot Aurora  

6/5 Libyen och följderna av Natos insats: Asma Khalifa och Björn Ihler  

13/5 Ickevåld i praktiken: Stellan Vinthagen. Föreläsning och workshop.  

31/8 Militär alliansfrihet utan Natomedlemskap och värdlandsavtal: Thage G. 

Peterson  

16/11 Hur arbetar en nedrustningsambassadör? - Eva Walder  

4/12 Varför vi alltid måste kämpa mot kärnvapen - Maj-Britt Theorin  

 

Skåne 

Nästan alla aktiviteter har vi gjort tillsammans med Svenska freds i Malmö/Lund, temporärt 

även med andra fredsföreningar. 
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Vi har under hela 2017 arbetat med namninsamlingar, dels ”Inga kärnvapen på Svensk mark”, 

dels för att Sverige skall skriva på FN:s konvention om Kärnvapenförbud. 

Under 2017 har vi också skickat in insändare till ett antal tidningar, tagit fram ett nytt flygblad 

och namninsamlingslistor. Vår Facebooksida ”Kvinnor (och män) för fred, Skåne” har 

uppdaterats regelbundet. 

Vi har haft sångövningar med ”Fredskören” 16/1, 30/1, 20/3, 3/4, och 17/4. Dessutom har vi 

haft fem studiemöten på ABF i Lund. 

Aktiviteter 

21/1 Flygbladsutdelning och namninsamling mot kärnvapen i Sverige. Möte på rest. 

Ihsiri i Lund. 

4/2 Flygblad i Malmö och Helsingborg (två grupper) 

8/2 Medarrangörer vid möte med Maj Britt Theorin i Helsingborg. ”Inga kärnvapen i 

Sverige”. 

9/2 Möte med Maj Britt Theorin och Emil Svensson (S) i Malmö. ”Varför är det 

bråttom att lagstifta mot kärnvapen i Sverige”. 

4-5/3 Vi arrangerade KFF:s och SAMLA:s årsmöte i Lund. 

8/3 (Int. Kvinnodagen) På Inkonst i Malmö bokbord och namninsamling. 

25/3 Namninsamling i Malmö och Lund. 

8/4 Flygbladsutdelning och namninsamling i Landskrona. 

20/4 Deltog med ”Fredskören” och lyssnade på Lunds FN-förenings ”Panelsamtal§ 

om Sveriges roll i FN:s Säkerhetsråd. 

27/4 Möte med flera fredsorganisationer i Helsingborg, bl.a. Kristna Freds och Nej till 

Nato. 

29/5 Delade ut flygblad och namninsamling vid Klimatmarschen i Malmö. 

1/5 Flygblad och namninsamling vid V:s demonstration i Lund. 

19/5 Flygblad och namninsamling samt möte i Lund. 

6/6 Flygblad och namninsamling i Malmö. 

10–11/6 Bokbord tillsammans med Svenska freds vid Feministisk festival i Malmö. 

20/6 Möte med ”Skånegruppen”: Nej till Nato Helsingborg, Kristna freds, Svenska freds 

och KFF, Skåne ang. aktiviteter mot Aurora. 

26/8 Flygblad och namninsamling i Malmö inför mötena den 7–8/9. 

7/9 Möte med Stefan Mikaelsson och My Leffler i Malmö. 

8/9 Medarrangörer vid ”Fredsmys” på mejeriet i Lund som Svenska freds ordnat. 

7/10 Nytt flygblad som delades ut på Stortorget i Lund, där vi även hade bokbord och ny 

namninsamling där vi uppmanade Regeringen att skriva på Kärnvapenförbudet. 

21/10 FN-dagen på Kulturen i Lund med bokbord, flygblad och namninsamling samt 

uppträdande med ”Fredskören”. 

30/10 – 12/11 ICAN:s utställning om kärnvapen på Malmö Stadsbibliotek. Invigning av 

fredsforskare Jan Öberg den 30/10. 
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11/11 Flygblad och namninsamling i Malmö.  

29/11 Namninsamling på Höörs församlingshem vid kyrkans fredsmöte. 

3/12 På Skyltsöndagen flygblad och namninsamling i Lund. 

9/12 Vi firade Fredspriset genom att ”tura” med färjan mellan Helsingborg och 

Helsingør med ett gott julbord med øl och ”en lille en”. 

Slutligen  
 

Kvinnor för Fred har under 2017 fortsatt sitt arbete för fred på kvinnors villkor - ett arbete 

som har varit möjligt tack vare kunniga och hängivna medlemmar. Genom uthållighet och 

engagemang i det ideella arbetet och penningbidrag från MUCF kan föreningen fortsätta 

fredsarbetet.  

 

 

 

 

 

Göteborg 4/3 2018 

 

 

Sylvia Rönn, Stockholm    Ingegerd Municio, Stockholm 

 

 

Anna-Lisa Björneberg, Göteborg   Ingela Mårtensson, Göteborg 

 

 

Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad  Lena Angviken, Laholm/Halmstad 

 

 

Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna    Edla Lantto, Kiruna 

 

 

Peggy Franzon, Uppsala    Ingalill Ek, Uppsala 

 

 

My Leffler, Hälsingland 

 

 


