
 
 

Kvinnor för Fred – verksamhetsberättelse 2020 

 
Kvinnor för Fred, KFF, bildades 1978 och har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser. 
Initiativet kom bland annat från föreningen Kvinnokultur som, tillsammans med flera 
andra kvinnoorganisationer, inspirerade till den grundläggande målsättningen att ar-
beta 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 konflikt-
hantering och i fredsbevarande processer, nationella och internationella. KFF sam-
verkar med andra fredsorganisationer i Sverige och världen, vilket 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 förgrening-
ar. 
 
Organisation 
Kvinnor för Fred startade som en icke-hierarkisk organisation utan vald ordförande. 
Denna modell gäller fortfarande. Grundstommen är ett antal självständiga och själv-
styrande lokala grupper med gemensam målsättning, gemensamma stadgar och en 
sammanbindande riksorganisation i Stockholm. Representanter från de olika lokal-
grupperna bildar Samla, en styrgrupp för hela organisationen. 
 
Medlemsantalet 2020 var cirka 470 inberäknat familjemedlemmar och stödmedlem-
mar. 
 
KFF hade år 2020 sju lokalgrupper – Göteborg, Halmstad/Laholm, Hälsingland, Kiru-
na, Skåne, Stockholm och Uppsala. KFF har kontaktkvinnor på flera platser i landet: 
Gävle, Göteborg, Halmstad/Laholm, Höör, Kiruna, Lysekil, Sundsvall, Uppsala, Väs-
terås, Örebro och Östersund. Kontaktkvinnornas uppgift är att informera om organi-
sationen och vara en länk till riksorganisationens kansli i Stockholm. 
 
KFF har en kontorslokal i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm. Charlotte 
Wester var vikarierade föreningssamordnare/kommunikatör för Anna Andersson, som 
är tjänstledig för studier till sommaren 2021. Medlemmar i Stockholmsgruppen och 
Samla har också hjälpt till med administrativt arbete. Redaktör för KFF:s inlagor i Ny-
hetsmagasinet Syre var Charlotte Wester. Redaktör för tematidningen ”Fred i pan-
demins tid” och ”FN 75 år” var Benita Eklund. Flera medlemmar har bidragit med ma-
terial. 
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Årsmöte 2020 
KFF hade planerat för årsmöte i mars men på grund av pandemin sköts det framåt. I 
stället hölls riksårsmötet 2020 den 5 september på Solidaritetshuset i Stockholm och 
mötet, som fick ajourneras, återupptogs den 21 september digitalt via Zoom. Att 
mötet tog långt tid hängde samman med behandlandet av nya stadgar, på förslag av 
en stadgegrupp bestående av medlemmarna Birgitta Lardell, Lena Angviken och 
Annastina Forsselius. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen 
godkändes efter genomgång. Även revisionsberättelsen godkändes och den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. På årsmötet beslutades om ny 
medlemsavgift: 120 kronor, som ersätter medlemsavgiften 170 kr och 
stödmedlemsavgiften 100 kr. Familjemedlemsavgiften förblev oförändrad: 50 kronor. 
De lokala grupperna kan lägga till varierande avgifter för sin verksamhet. 16 
medlemmar närvarade vid årsmötet. Mötesordförande var Ingalill Bjartén, sekreterare 
Charlotte Wester samt protokolljusterare Ingegerd Municio och Sara Moser. 
 
Riksorganisationens styrelse, Samla, hade under året tio protokollförda sammanträ-
den: 3 februari, 20 mars, 20 april, 5 maj, 9 juni, 16 juli, 4 september, 24 september, 2 
november, 11 december med 7–10 deltagare varje gång. Dominerande frågorna var 
ekonomi, projektplanering, lokalgruppers verksamhet, utskick och medlemsvärvning. 
 
Samla – Riksorganisationens styrelse 2020 
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse, Samla, 2020 valdes: Syl-
via Rönn (omval), Ingela Mårtensson (omval), Ingalill Ek (omval), Merit Aguirre (om-
val), Gun-Britt Mäkitalo (omval), My Leffler (omval), Susanne Gerstenberg (omval), 
Lena Angviken (omval), Jea Jonsson (omval) och Britta Ring (nyval). Till kassör om-
valdes Sylvia Rönn och till firmatecknare för Kvinnor för Fred Riks, valdes Sylvia 
Rönn och Merit Aguirre, 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) 
Klimatriksdagen 
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 
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ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons 
Nätverket Folk och Fred 
 
KFF-representanter i andra organisationer och nätverk 
FMKK: My Leffler 
Kommittén för Västsaharas kvinnor: Sylvia Rönn 
Nätverket för kärnvapennedrustning: Sara Moser 
Operation 1325: Lena Angviken, Ferah Bozcali 
Sveriges Fredsråd: My Leffler, Ingalill Bjartén 
 
Verksamheten 2020 
 
Ekonomi 
Från Jämställdhetsmyndigheten erhölls 332 640 kronor i organisationsstöd. Det in-
nebar en väsentlig minskning jämfört med året innan. Planerade aktiviteter ströks i 
verksamhetsplanen. På grund av utvecklingen med Corona-pandemin blev det sedan 
inte möjligt att ha utåtriktade aktiviteter i någon större utsträckning. Viss utåtriktad 
verksamhet har skett i lokalgrupperna med stöd av organisationsbidraget. Vi har 
dock kunnat ge ut vår tidning, vilket har varit särskilt viktigt i år, då vi inte har kunnat 
träffas som vanligt. Slutresultatet har blivit att ekonomin har gått back i år. Bidraget 
från Jämställdhetsmyndigheten är ändå grundläggande för att KFF ska kunna finan-
siera en arbetslokal, ha en administratör anställd och ge ut tidningar. Förutom orga-
nisationsbidraget har medlemsavgifterna och ideellt arbete av många medlemmar 
gjort att vi har kunnat genomföra avsevärd verksamhet. 
 
Aktiviteter  
Under 2020 har KFF fortsatt med sitt opinionsbildande arbete och under året var fo-
kus på att Sverige ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammas av KFF:s medlemmar från 
norr till söder. I till exempel Laholm stöttade KFF:s medlemmar ”Respekt”, en utställ-
ning av Amnestygruppen 168 på stadsbiblioteket. Att kvinnor inte respekteras är sär-
skilt tydligt i ofria länder. Kvinnorna i Saudiarabien får inte röra sig utomhus utan att 
åtföljas av en manlig anhörig. I praktiken är de omyndiga och rättslösa. 
 
Hiroshimadagen den 6 augusti firades också på flera håll i landet. På manifestatio-
nen i Simrishamn tillverkades 150 tranor. KG Hammar, biskop emeritus, och Gudrun 
Schyman, tidigare partiledare, medverkade i manifestationen, som samlade cirka 50 
personer. Två tidningsartiklar skrevs om manifestationen. I Stockholm var KFF med 
och arrangerade en manifestation på Medborgarplatsen med tal, musik och bokbord 
och i Norrköping samlades KFF-medlemmar för en manifestation mot kärnvapen. 
Den 24 oktober firades FN-dagen av KFF-medlemmar i landet. I samband med FN-
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dagen överlämnandes ett brev med en namninsamling till regeringen, som Samla-
medlemmen Britta Ring tagit initiativ till. På FN-dagen publicerades också vår de-
battartikel ”Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen”, underskriven av ytterligare 
70 organisationer, på Aftonbladet debatt. Dagen uppmärksammades också i bland 
annat Skåne, Laholm och Hudiksvall. 
 
Den 15 december deltog KFF i en ljusmanifestation mot den nya försvarspropositio-
nen på Mynttorget i Stockholm. Med plakat och marschaller protesterades mot att 
anslagen till försvaret ökar från 40 till 80 miljarder, pengar som behövs till välfärden. 
 
KFF skulle dessutom ha medverkat i Bokmässan, MR-dagarna och Järvaveckan. 
Järvaveckan blev inställd och Bokmässan genomfördes endast digitalt på grund av 
pandemin, varför vi måste ställa in vårt deltagande. MR-dagarna har blivit uppskjutna 
till 2021. Ingela Mårtensson skulle å Kvinnor för Freds vägnar ha deltagit i översyns-
konferensen NPT i New York men den har skjutits upp på grund av pandemin. 
 
Skrivelser och uttalanden 
KFF tog under året fram en uppdaterad version av Kvinnor för Freds folder om oss, 
där bland annat den nya medlemsavgiften framgår. Foldern har därefter förmedlats 
till både intresserade och medlemmar. 
 
Under året har uttalanden gjorts som ”Vi vägrar vara buffert för USA:s säkerhetspoli-
tik” (uttalande från årsmötet i september), ”Corona bör stoppa Aurora” (uttalande från 
Samla-möte i mars), ”Militarism as usual” (uttalande från Samlamöte i maj) och ”Nya 
pengar, ökad militarisering” och ”Till Stefan Löfven” (uttalande från Samlamöte i no-
vember). 
 
DN åsikt publicerade KFF:s debattartikel ”Ställ in militärövning och ge vården peng-
arna”, en av många insändare från KFF.s medlemmar under året. ”Mitt i coronakrisen 
tänker försvaret genomföra sin största militärövning på mer än 20 år. Ställ in övning-
en Aurora 20 och ge pengarna till vården”, skrev Jea Jonsson, Ingalill Bjartén, Kerstin 
Dahlberg och Inger Nilsson. 
 
Andra debattartiklar har publicerats i bland annat Aftonbladet, Dagens Nyheter, Da-
gens ETC, Dalademokraten, Göteborgs-Posten, Hallandsposten, Kristianstadbladet, 
Miljömagasinet, Norrländska Socialdemokraten, Tidningen Syre, Upsala Nya Tidning 
och Ystads Allehanda. 
 
Kvinnor för Fred är inte remissinstans, men vi skickar in svar på remisser som berör 
vår verksamhet. Senast lämnade vi synpunkter på utredningen om Konventionen om 
förbud mot kärnvapen 2019. 
Internationellt samarbete 
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KFF ingår i ett internationellt kontaktnät med freds- och kvinnoorganisationer. KFF 
har också kontakter med sina systerorganisationer i Norden, Schweiz och Holland 
bland annat skickar vi våra medlemstidningar till dessa organisationer och erhåller 
deras tidningar. Kontakterna med Global Network against Weapons and Nuclear Po-
wer in Space och nätverket No to war – No to Nato fortsätter. 
 
KFF:s medlemstidning 
Eftersom årets aktiviteter delvis ställts på grund av pandemin in har KFF genom sina 
tidningar kunnat nå ut till såväl beslutsfattare som medlemmar om vårt arbete med till 
exempel kärnvapenkonventionen, en av årets viktigaste och fortlöpande aktioner. 
Vanligtvis brukar tematidningen och inlagorna också innehålla artiklar nationella och 
internationella aktiviteter men på grund av pandemin har fokus legat på lokalt arbete 
och digitala aktioner. 
 
Kvinnor för Freds tidning i det traditionella formatet utkom under 2020 med två tema-
nummer, ett i juni ”Fred i pandemins tid” och ett i oktober ”FN 75 år”. Tidningens upp-
laga är 650 exemplar per utgivning. Den distribueras till alla medlemmar och till ett 
antal prenumeranter i Sverige och utomlands, samt till ett flertal folkhögskolor, biblio-
tek och olika myndighetspersoner. 
 
Tidningen delas ut vid olika seminarier och konferenser. Tidningen skickas också 
som pliktleverans till Kungliga Biblioteket och Universitetsbiblioteken i Stockholm, 
Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Verksamhetsbidraget möjliggör viss ersättning 
till översättare och artikelförfattare samt inköp av bildmaterial. Största delen av tex-
terna har dock kommit till på ideell basis. KFF:s tidning finns också som PDF på 
KFF:s hemsida. 
 
Två avgränsade inlagor på fyra sidor kom också ut i Nyhetsmagasinet Syre, som har 
drygt 6 000 prenumeranter och ges ut av Mediehuset Grönt. Syre är fristående från 
alla partier, fackföreningar, religiösa samfund samt andra organisationer och intres-
segrupper och beskriver sig som ”en frihetligt grön tidning för dig som vill förändra 
världen”. En redaktionsgrupp inom KFF, sammansatt av medlemmar, har arbetat 
med tidningen och inlagorna. 
 
Några rubriker i årets inlagor var ”Inget om pandemi i MSB:s skrift”, ”Finsk modell för 
krisberedskap”, ”Krisen pågår – vad gör vi nu?”, ”Kärnvapenkonferensen skjuts upp” 
och ”Militärismens klimatskuld”. Redaktören har redigerat inkomna artiklar, ansvarat 
för utformning och bildmaterial samt kontakter med tryckeri och distributör. 
 
Hemsidan www.kvinnorforfred.se 
Hemsidan, som förnyades 2013, har utvecklats kontinuerligt. På KFF:s webbplats 
kan man följa KFF:s löpande aktiviteter. Där finns ett kalendarium samt samlas våra 
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rapporter och artiklar. KFF är också aktiva i sociala medier och finns på Facebook 
där vi hade 1803 följare och Twitter där vi hade 396 följare. 
 
De lokala gruppernas verksamhet 2020 
 
Göteborg 
Kvinnor för Fred ingår som en av organisationerna i Fredsam, som är ett nätverk av 
fredsföreningar i Göteborg, vilka sedan trettio år tillbaka arbetar för nedrustning, spe-
ciellt av kärnvapen, för mänskliga rättigheter och en fredskultur.  
 
I början av året förberedde Fredsam olika aktiviteter inför Göteborgs stads 400-årsju-
bileum 2021. Kvinnor för Fred ingick i arbetsgruppen och planerade för seminarier, 
filmvisningar och utställningar under hösten. Fredsam verkade för ett medborgariniti-
ativ i fullmäktige med krav på  att Göteborg skulle anta ICAN:s  initiativ stadsuppropet 
mot kärnvapen. Vi uppvaktade även politiska företrädare. FI lade en egen motion. 
Den 20 augusti anslöt sig Göteborgs stad till uppropet som första kommun i Sverige. 
 
När pandemin slog till beslöt Göteborgs stad att flytta hela jubileet till 2022. Fred-
sams planer lades då ned. De månatliga mötena har övergått till att bli digitala. 
 
På Hiroshimadagen den 6 augusti genomfördes dock det traditionella fredsmötet i 
Vasaparken. Max Tegmark medverkade via länk med en föreläsning om riskerna med 
kärnvapen, som följdes upp med frågor och diskussion. Gunnar Westberg talade 
också om kärnvapen. Dessutom medverkade ett tradjazzband och en sångerska. 
Drygt 50 personer deltog i mötet.  
 
Under flera år har Kvinnor för Fred deltagit på Bokmässan i Göteborg tillsammans 
med Operation 1325 eller de senaste åren med Fredsam. 2020 blev Bokmässan digi-
tal och då försvann möjligheten att dela ut material och tala med besökare i montern 
så vi bestämde att inte delta. 
 
Hälsingland 
8 mars var vi som vanligt ute och denna gång prydde vi Madonnan i Bollnäs (en vac-
ker marmorstaty) och hon fick stå för ett tydligt fredsbudskap. Installationen fick vara i 
fred till Fukushima-dagen den 11 mars. Nattetid var hon belyst med marschaller. 
 
5 juni, världsmiljödagen, delade vi ut flygblad och berättade vad en kärnvapendeto-
nation innebär för miljön. 
 
6 augusti, Hiroshima-dagen, satte vi ut pastellfärgade ljuslyktor i Lillfjärden, Hu-
diksvall. 
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17 oktober arrangerade vi en film- och kulturfestival i Delsbo. Fokus var att vi närma-
de oss att det 50:e landet skulle skriva på och ratificera FN:s kärnvapenkonvention. 
Här visades Maj Wechselmanns film "Atomen i mänsklighetens förtjänst" och Gunilla 
Breskys film "Sara med hela sitt väsen". En av talarna  var Carl Schlyter med ämnet 
”Fred på jorden”, där han behandlade militärens miljöpåverkan och 
vapenexporten. Den andra talaren var Rebecka Lemoine med ämnet ”Fred med jor-
den”, där hon tog upp artutrotning, ecoside och naturens rättigheter. Lokala spelmän 
och singer-song writer uppträdde med fantastisk musik. 
 
10 december var vi ute i Hudiksvall och fokuserade  på mänskliga rättigheter. 
 
Kiruna 
Verksamhetsåret 2020 präglades av Corona-pandemin. Trots detta genomförde vi 
följande : 
 
I februari höll vi möte med diskussioner om medlemsvärvning och planering av mani-
festation  
 
Den 14 mars på Kupoltorget, Kiruna Centrum, tillsammans med Fridays for Future. 
Anslutning även från andra intresserade. Flyers om klimat och militarism, som vi 
tryckt upp, delades ut till förbipasserande. Vi sjöng även en klimatsång. 
 
Gun-Britt Mäkitalo deltog i telefonmöten med Samla: 20 mars, 21 april, 6 maj och 7 
juni. Hon deltog i digitala möten i Stockholm: 4 september (Samlamöte), 5 september 
(årsmöte), 21 september (årsmöte på zoom), 2 november (telefonmöte med Samla), 
11 december (telefonmöte med Samla) 
 
”Snälla skola strida mot vapenindustrin”, artikel av Edla Lantto införd i Norrländska 
Socialdemokraten, NSD, den 9 januari 2020. 
 
”Krig kan aldrig ge välstånd”, artikel av Edla Lantto införd i NSD, den 30 oktober samt 
i tidningen Syre vecka 50. 
 
Gun-Britt Mäkitalo har via dator flitigt hållit oss medlemmar i Kiruna a jour med de 
rapporter och skrivelser som kommit till henne samt berättat vad Samla behandlat. 
 
Under året gick en av våra medlemmar bort, Barbro Nilsson. Hon var vår sekreterare 
i drygt 30. 
 
Vår KFF-grupp har sponsrat klart vår gambiska fadderflicka, Isatou. Hon är nu revisor 
i Banjul. 
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Laholm–Halmstad 
Planerat gruppmöte i Halmstad i januari ställdes in på grund av sjukdom. 
 
Susanne Gerstenberg har under året via e-post informerat 18 KFF-medlemmar om 
pågående aktiviteter och insändare. 
 
8 mars-insändare tillsammans med Amnesty 
 
26 april, Tjernobyldagen. Manifestation på Stora torg i Laholm tillsammans med 
FMKK 
 
6 augusti anordnades tillsammans med bland annat FMKK en minnesceremoni vid 
Lagan. Närmare 40 deltagare. Insändare i Hallandsposten. 
 
19 oktober. Visning av "Atomen i mänsklighetens tjänst" på Bio Maxim i Laholm. Arti-
kel i Hallandsposten om filmen och den kommande FN-dagen. 
 
Under hela året har flera medlemmar från KFF regelbundet deltagit i manifestationer 
med Fridays for future. 
 
Både Lena Angviken och Susanne Gerstenberg medverkade i utgivningen av KFF:s 
tidningar. 
 
Skåne 

12 januari 
Möte tillsammans med Ystads Fredsgrupp med diskussioner kring hur vi ska agera 
inför Aurora 20. Beslöts att agera någon form av festival.   
 
Diskuterade också en kurs i civilt motstånd i allmänhet och i synnerhet för medlem-
mar som vill ansluta sig till den globala fredsmarschen till Geneve. 
 
11 februari 
Träff med Fria Pensionärer och Österlens S-kvinnor samt Ystads fredsgrupp med 
diskussioner om Fredsfestival 2020 i maj i samband med Aurora 20. 
 
Och så kom pandemin… 
 
En mindre militärövning genomfördes i maj. I samband med denna begärde vi (KFF) 
miljöinspektion hos kommunen. Vi fick avslag och överklagade. Och fick avslag… 
 
Tillsammans med fredsfestivalens styrgrupp arrangerade vi på Hiroshimadagen 
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”tranvikning” i Simrishamn med bland annat KG Hammar. 
 
På FN-dagen genomförde KFF Skåne i samarbete med Ystad-Österlens FN-förening 
föreläsning med KG Hammar samt musik i Mariakyrkan i Ystad. 
 
Under våren genomfördes (i Kvinnor för freds och fredsfestivalens namn) ett konstlot-
teri för fredsfestivalen. Under hösten blev det ett boklotteri. De båda inbringade 45 
000 kronor som är avsatta till festivalen (preliminärt planerad till maj alternativt till 
minne av Hiroshima/Nagasaki augusti 2021). 
 
Under året har ett flertal insändare både i KFF:s namn och tillsammans med Gudrun 
Schyman och Ingalill Bjartén från fredsfestivalens styrgrupp skrivits/publicerats. 
 
Antal medlemmar: 79. 
 
Stockholm 
Vår ambition att närvara vid olika events i Stockholm för att informera och samla in 
namn i våra kampanjer har detta år hämmats av den pandemi som vi levt med sedan 
i mars. I stället har vi fortsatt arbetet med att stärka demokratiprocesserna inom KFF 
genom tätare medlemsutskick. Vid årsskiftet hade KFF Stockholm 142 medlemmar.  
 
KFF Stockholm hade sitt årsmöte lördagen den 8 februari 2020 i Solidaritetshuset.  
 
Ekonomin har i år visat ett överskott på grund av att våra utåtriktade aktiviteter be-
gränsats av pandemin. 
 
Samarbete har skett med IKFF Stockholm och Föreningen Nej till Nato samt Nätver-
ket för kärnvapennedrustning, där vi för tillfället har ordförandeskapet. KFF Stock-
holm har också deltagit i bildandet av Nätverket Folk och Fred. 
 
KFF Stockholms medlemsbrev skickades till medlemmarna per post första veckan i 
december med kallelse till årsmöte. Utskick till medlemmar per mejl har skett konti-
nuerligt under året.  
 
Stockholms samordningsgrupp har under året haft 16 möten, fram till i mars i ABF-
huset, senare på Zoom eller i telefon. Vid Samos möten har planering av ekonomin, 
den utåtriktade verksamheten och planeringen av och deltagandet i seminarier/web-
binarier och möten varit huvudfrågorna. Vid mötena har också utskick per post och 
mejl till medlemmarna planerats.  
 
Verksamheten under året har fokuserats på att uppmana regeringen att signera den 
FN-konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) som röstades fram i FN i juli 2017. 
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Fram till och med 8-marsmanifestationen samlade vi in namn på de vykort med flag-
gor som vi använde också 2019. Senare har vi använt konstkort av vår medlem och 
konstnär Eva Lidman för att rikta den uppmaningen till regeringen och även uppma-
nat ledamöter i försvars- och utrikesutskotten samt riksdagsledamöter i olika partier 
att stödja konventionen 
 
Konstkortskampanjer 
I februari till kvinnliga ledamöter i kristdemokraterna med en påminnelse om att den 
kristna etiken står för kärlek, fred och ansvar för allt levande och en fråga om hur par-
tiet ställer sig till FN-konventionen mot kärnvapen. 
 
Inför sommaren med en önskan om vila och eftertanke inför höstens arbete till alla 
ministrar i regeringen och en påminnelse om att FN-konventionen om förbud mot 
kärnvapen väntar på signering. 
 
Inför den 8–9 augusti till ministrar och valda ledamöter i riksdagen med uppmaningen 
att aldrig glömma Hiroshima och Nagasaki. 
 
Inför FN-dagen den 24 oktober till regeringen om att FN-konventionen blir internatio-
nell rätt år 2021.  

Jul- och nyårshälsning till ministrar i regeringen och ledamöter i försvars- och utri-
kesutskotten, där vi önskar att 2021 ska bli ett år för fred, klimat och välfärd. 
 
Upprop till regeringen med krav att signera FN-konventionen om förbud mot kärnva-
pen (TPNW), överlämnades till UD den 23 oktober. Det var undertecknat av 72 orga-
nisationer. Uppropet publicerades på FN-dagen den 24 oktober i Aftonbladet. Arbetet 
med insamling av undertecknare hade då pågått i över ett år med Britta Ring i styrel-
sen som ansvarig.    
 
Brev/mejl-kampanj till regeringen i april med en vädjan om att intensifiera arbetet mot 
vapenindustri och vapenexport samt för avveckling av kärnvapen för att resurser i 
stället satsas på att nå FN:s hållbarhetsmål 2030 och att bekämpa pandemier.  
 
Manifestationer 
Den 24 oktober på Mynttorget firades namninsamlingen på uppropet till regeringen 
och alla de 50 stater som ratificerat FN-konventionen för kärnvapenförbud, med tal 
och med ländernas flaggor upphängda på linor.  
 
Den 15 december på Mynttorget hölls en manifestation där KFF var medarrangör. 
Det var en protest mot beslut i riksdagen om kraftigt ökade anslag till det militära för-
svaret. Initiativtagare var Nej till Nato.  
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Seminarier 
Den 29 januari arrangerade Nätverket för kärnvapennedrustning ett seminarium med 
temat "Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas? Kan Icke-spridningsavtalet, 
NPT, och FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, förstärka varandra?" 
 
Den 21 oktober arrangerade Nätverket för kärnvapennedrustning ett webbinarium 
med temat "FN:s kärnvapenförbud träder i kraft 2021 – när kommer Sverige med?" 
 
Hemsidan med adressen www.kvinnorforfred-stockholm.net har under året fått sin 
slutgiltiga utformning och har kontinuerligt aktualiserats.  
 
Insändare. Flera insändare i aktuella fredsfrågor har skrivits av medlemmar i styrel-
sen och publicerats i tidningar med hjälp av www.insandarmaskinen.se. 
 
Uppsala 
Torsdagsmanifestationer för fred och rättvisa har ägt rum utanför Stadsbiblioteket vid 
två tillfällen. Då samlades namnunderskrifter in med uppmaningen att Sverige ska 
skriva under FN:s konvention mot kärnvapen. 
 
Internationella Kvinnodagen genomfördes med olika programpunkter i Stadsbibliote-
ket den 5 mars. 
 
KFF Uppsala var medarrangör och rubriken för kvällen var ”Feminism och hållbarhet” 
då Ingalill Ek var en av talarna över ämnet. 
 
I januari deltog flera KFF-medlemmar på Gamla Kyrkogården med anledning av Fa-
dime-dagen. 
 
På grund av pandemin måste flera planerade aktiviteter ställas in bland annat vis-
ningen av filmen om Helga Henschen i mars och lyktnedsättning i Fyrisån till minne 
av Hiroshima. Den 6 augusti uppmärksammades i stället med en informativ annons i 
Uppsala Nya Tidning. 
 
Karin Dahl, mångårig och inflytelserik medlem, uppvaktades på sin 100-årsdag med 
musik, sång och tal. 
 
Antal medlemmar: 33 
 
Fem medlemsmöten har hållits med 6–9 deltagare. 
 
Vid årsmötet den 5 februari deltog 7 medlemmar. 
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Slutligen 
 
Kvinnor för Fred har under 2020 fortsatt sitt arbete för fred på kvinnors villkor – ett 
arbete som har varit möjligt tack vare kunniga och hängivna medlemmar. Genom ut-
hållighet och engagemang i det ideella arbetet och penningbidrag från Jämställd-
hetsmyndigheten kan föreningen fortsätta fredsarbetet. 

Stockholm 2021-03-13 

 

Ingela Mårtensson, Göteborg     My Leffler, Hälsingland  

 

Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna     Lena Angviken, Laholm/Halmstad  
 
    

Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad  Jea Jonsson, Skåne  

 

Britta Ring, Stockholm       Sylvia Rönn, Stockholm   
     
 

Merit Aguirre, Uppsala     Ingalill Ek, Uppsala
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