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Kvinnor för Fred – verksamhetsberättelse 2021 
 
Kvinnor för Fred 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 
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, 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 förgreningar.  
 
Organisation 
Kvinnor för Fred startade som en icke-hierarkisk 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. KFF hade ca 470 
medlemmar 2021. KFF hade år 2021 sju lokalgrupper – Göteborg, Halmstad/Laholm, 
Skåne/Österlen, Hälsingland, Kiruna, Stockholm och Uppsala. KFF har 
kontaktkvinnor på flera platser i landet: Gävle, Göteborg, Höör, Kiruna, Lysekil, 
Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund. Kontaktkvinnornas uppgift är att 
informera om organisationen 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 
var tjänstledig för studier till September 2021. Medlemmar i Stockholmsgruppen och 
Samla har också hjälpt till med administrativt arbete. Redaktör för KFF:s inlagor i 
Nyhetsmagasinet Syre var Charlotte Wester, redaktör för KFF:s inlaga i 
Miljömagasinet var Anna Andersson. Redaktör för tematidningen ”Fred och säkerhet 
i Europa”, var Benita Eklund och för tematidningen ”Arktis” Charlotte Wester. Flera 
medlemmar har bidragit med material. 
 
Årsmöte 2021 
Riksårsmötet 2021 hölls den 13 mars. På grund av pandemin hölls årsmötet digitalt 
via Zoom. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen 
godkändes efter genomgång. Även revisionsberättelsen godkändes och den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. På årsmötet 2020 antogs ett nytt förslag 
på stadgar och på årsmötet 2021 bekräftade medlemmarna på årsmötet de nya 
stadgarna. 
 
Medlemsavgiften för Riksorganisationen beslöts förbli oförändrad 120 kr/år och 
familjemedlemsavgift på samma adress 50 kr/år. De lokala grupperna kan lägga till 
varierande avgifter för sin verksamhet.  
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23 medlemmar närvarade vid årsmötet. Mötesordförande var Ianthe Holmberg, 
sekreterare Charlotte Wester samt protokolljusterare Ingalill Bjartén och Lena 
Steinholtz Ekecrantz.  
 
Samla – Riksorganisationens styrelse 2021 
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse, Samla, 2021 valdes: Sylvia 
Rönn (omval), Ingalill Ek (omval), Merit Aguirre (omval), Gun-Britt Mäkitalo 
(omval), My Leffler (omval), Susanne Gerstenberg (omval), Lena Angviken (omval), 
Jea Jonsson (omval) och Britta Ring (omval). Till kassör omvaldes Sylvia Rönn och 
till firmatecknare för Kvinnor för Fred Riks, valdes Sylvia Rönn och Merit Aguirre, 
var för sig.  
 
Riksorganisationens styrelse, Samla, hade under året tolv protokollförda 
sammanträden: 1 februari, 19 februari, 12 mars, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 12 
juli, 20 augusti, 29 september, 2 november, 12 november, med 7–10 deltagare varje 
gång. Dominerande frågor var ekonomi, projektplanering, lokalgruppers verksamhet, 
utskick och medlemsvärvning. Mötet den 12 november ägde rum i samband med 
höstmötet i Gävle. De övriga Samla-mötena skedde via Zoom. 
 
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 
ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons 
Nätverket Folk och Fred 
 
KFF-representanter i andra organisationer och nätverk 
Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen: My Leffler 
Kommittén för Västsaharas kvinnor: Sylvia Rönn 
Nätverket för kärnvapennedrustning: Sara Moser 
Operation 1325: Lena Angviken, Ferah Bozcali och Inger Raaby 
Sveriges Fredsråd: My Leffler, Ingalill Bjartén  
 
Verksamheten 2021 
 
Ekonomi 
Från Jämställdhetsmyndigheten erhölls 463 873 kronor i organisationsstöd. Med hjälp 
av detta bidrag, medlemsavgifter och medlemmarnas ideella arbete har KFF under 
2021 skött föreningens administration, planerat och genomfört olika aktiviteter och 
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projekt. Organisationsstödet från Jämställdhetsmyndigheten är grundläggande för att 
KFF ska kunna finansiera en arbetslokal, ha en administratör anställd och ge ut 
tidningar.  
 
Utöver organisationsstödet erhölls även 65 000 kronor i projektbidrag från Forum 
CIV. Med hjälp av detta bidrag har KFF under 2021 kunnat påbörja ett projekt med 
syfte att belysa sambandet mellan klimat, fred och säkerhet. Under 2021 har 
projektgruppen fokuserat på informationsinhämtning och planerat inför seminariet 
som ska hållas i Uppsala i mars 2022.    
 
Kvinnor för fred fick även ett generöst bidrag från Ystads Fredsgrupp på 100 000 
kronor och deras förhoppning är att pengarna delvis ska gå till stöd för fredsaktiviteter 
som demonstrationer och festivaler. 
 
Aktiviteter 
Under 2021 har KFF fortsatt med sitt opinionsbildande arbete och även detta år var 
fokus på att Sverige ska skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
Samt aktiviteter för att uppmärksamma militärens påverkan på miljön. Trots pandemi 
har KFF lyckats arrangera följande arrangemang under året. 
 
ARCTIC CHALLENGE EXERCISE, 7-18 juni 
My Leffler från KFF Hälsingland var på plats i Jokkmokk under militärövningen 
ACE och intervjuade en av de militära ledarna.  
 
FN-FÖRBUNDETS KONGRESS, 12 – 13 juni 
KFF deltog på FN-förbundets kongress med Titti Wahlberg som ombud. 
 
ÖSTERLENS FREDSFESTIVAL, 6-8 augusti  
KFF var en av huvudarrangörerna på de tre dagar långa programmet. Allt inleddes på 
Hiroshimadagen med föreläsningar och debatt kring rubriken ”Kärnvapen – 
gemensam säkerhet eller gemensam förintelse” då bland andra Ingela Mårtensson från 
KFF medverkade. Om ”Naturens rättigheter – hur skapar vi fred med jorden” talade 
ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg. En ljusmanifestation avslutade dagen. 
Lördagen blev i huvudsak en nordisk dag då representanter från danska, norska, 
finska och svenska fredsrörelser berättade om sitt arbete. Därtill handlade det om hur 
pensionärerna kan lösa klimatkrisen, om militarism och klimat samt om kulturens roll 
med scensamtal med bland andra skådespelerskan Marika Lagercrantz. Båda dagarna 
bjöds det på musikunderhållning, utställningar och aktiviteter för alla åldrar. 
Söndagen avslutades med en ekumenisk fredsgudstjänst i Nicolaikyrkan med ett 
separat program med både tal och musik.  
 
HIROSHIMADAGEN, 6 augusti  
Hiroshimadagen uppmärksammades på flera håll i landet. I Stockholm arrangerades 
en sorgemarsch framför riksdagshuset, som väckte mycket uppmärksamhet. Gruppen 
manifesterade med plakat med texter mot kärnvapen. På fredsfestivalen i Simrishamn 
sattes lyktor ner i vattnet, under tiden sjöng en kör. I Laholm sattes lyktor ner i Lagan 
för trettionde året i rad, ett 20-tal deltog varav en hel del unga. 
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BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN, 23-26 september 
KFF:s lokalgrupp i Göteborg medverkade på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, 
som i år hölls både på plats och digitalt. Ingela Mårtensson höll ett seminarium 
tillsammans med Gunnar Westberg, SLMK på Globala Torget med rubriken “Ökar 
risken för kärnvapenkrig?”.  
 
HÖSTMÖTE I GÄVLE, 13-14 november 
Det var nu den andra gången som KFF bjöd in till ett höstmöte i samarbete med 
Färnebo folkhögskola i Gävle. Medlemmar från hela landet träffades för diskussion 
och inspiration, aktiviteterna under helgen arrangerades i samarbete med Omställning 
Gävle. Ola och Erni Friholt från Fredsrörelsen på Orust och Bo Hagstedt tillsammans 
med Kari Littmarck-Sahlin från Omställning Gävle medverkade som talare under 
helgen. Bengt Söderhäll och Daniel Östersjö framförde musik från sin skiva ”Skärvor 
i vatten”.  
 
FRIDAYS FOR FUTURE, 22 oktober 
Ingela Mårtensson från KFF Göteborg deltog som talare i Göteborg på en global 
manifestation för klimatet, där hon talade om militärens påverkan på miljön.  
 
FN-DAGEN, 24 oktober 
KFF:s lokalgrupp i Skåne arrangerade tillsammans med andra lokala fredsgrupper ett 
seminarium med Birger Schlaug som talade om klimat, upprustning, kärnvapenhot 
och dess påverkan på människor.  
 
MR-DAGARNA, 6-7 december  
KFF:s lokalgrupp i Göteborg medverkade under MR-dagarna med ett bokbord. Årets 
MR-dagar gick under temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant. 
 
NORDISK FREDSALMANACKA 
KFF är en av organisationerna från den nordiska fredsrörelsen som platsar i 
Fredsalmanackan 2022, tillsammans med andra nordiska fredsrörelsen. 
 
 
Skrivelser och uttalanden 

l Brev till Jonas Haggren (Försvarsmakten) med anledning av hans och Carl 
Bildts uttalande på Folk och Försvar-konferensen om den nödvändiga 
kärnvapenavskräckningen.  

l Uttalande om Mali då Samla finner det upprörande att Sverige återigen dras in 
i krigshandlingar. 

l Skrivelse till Ann Linde (som ordförande för OSSE under 2021) angående det 
finska förslaget om ett nytt toppmöte i samband med OSSE:s 30-års jubileum 
2025. 

l Halvsida annons i fempers december tidning 
l KFF ställer sig bakom kampanjen Kärnvapenförbud nu.   
l Insändare angående planerna på att använda Esrange för experiment med 

klimatpåverkan, s k solar geoengineering. 
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Deltagande i möten 
Medlemmar har deltagit i informationsmöten på UD inför FN:s Generalförsamling 
och NPT-konferensen.  
Medlemmar har deltagit/medverkat i möten och seminarier med våra 
samarbetsorganisationer och nätverk som Nätverket för kärnvapennedrustning, Folk 
och Fred, Operation 1325, Kommittén för Västsaharas kvinnor och Nej till Nato. 
 
Internationellt samarbete 
Fredsfestivalen i Simrishamn, där KFF var en av arrangörerna, hade en nordisk 
inriktning med deltagare från Danmark och Norge. Deltagare från Kvinnor för Fred i 
Finland blev tyvärr förhindrade att delta på plats p g a pandemin, men sände ett 
budskap till festivalen. 
Det seminarium som vi planerar inom ramen för projektet från ForumCiv kommer att 
innehålla ett nordiskt tema. Kvinnor från fredrörelsen i Norge och Finland är 
vidtalade att medverka. 
KFF är anmälda och ackrediterade att delta i översynskonferensen för NPT som skulle 
ha hållits 2020 men har blivit uppskjuten. Den senaste planen var en delvis digital 
konferens i januari 2022, men även den är uppskjuten.   
Ingela Mårtensson har varit med i det europeiska nätverket No to war-no to Nato och 
dess planeringsgrupp. Nätverket har ordnat digitala seminarier, bl a den 24 januari och 
13 – 14 juni. Ingela deltog även i Nordiskt-Ryskt seminarium den 12 – 14 november 
anordnat av IKFF i Norge. 
 
KFF:s medlemstidning 
Under året har KFF haft två medlemsinlagor i tidningen Syre och en i 
Miljömagasinet. Inlagorna har innehållit bl a redogörelse från årsmötet, om 
skjutövningar i Göteborgs skärgård, rapporter från manifestationer på 
Hiroshimadagen och från Österlens fredsfestival. Den sista inlagan i december 
rapporterade bl a från höstmötet i Gävle. 
Två tematidningar har utkommit. Vårens nummer hade tema Fred och säkerhet i 
Europa. Artiklarna behandlade Nato, Sveriges ordförandeskap i OSSE, Europarådet 
samt rapporter från europeiska fredsrörelser. Höstens tidning hade tema Arktis med 
artiklar om bl a militariseringen av Arktis, om Arktiska rådet samt intervju med 
övningsledaren för den militära flygövningen Arctic Challenge Exercise. 
 
Hemsidan www.kvinnorforfred.se 	
Då hemsidan har några år på nacken har vi behövt göra några mindre förbättringar. En 
mer genomgripande förnyelse påbörjades i slutet av året och kommer att genomföras 
under 2022. 
 
Lokalgruppernas verksamhet 2021 
 
Skåne 
Skånegruppen var en av huvudarrangörerna av Österlens fredsfestival. Under 
fredsfestivalen hölls en minnesstund för Hiroshima den 6 augusti med körsång och 
utsättning av lyktor i vattnet. Gruppen har börjat planera för ett nytt evenemang 2022. 
Skånegruppen arrangerade också ett seminarium på FN-dagen den 24 oktober. 
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Laholm/Halmstad		
I Laholm har en cirkel kring häftet Att vända vinden av Erni och Ola Friholt pågått. 
Hiroshimadagen uppmärksammades med en manifestation då lyktor sattes ner i 
Lagan, för 30:de året i rad. Ett 20-tal deltagare varav en hel del unga. 	
I november startade en studiecirkel som diskuterar innehållet i Svenska FN-
förbundets tidskrift. Kommer att fortsätta i vår.	
 
Göteborg  
KFF i Göteborg medverkade i Bok- och biblioteksmässan med ett bokbord och ett 
seminarium samt deltog i en diskussion om bistånd och demokrati med bl a 
biståndsministern. Gruppen medverkade också med bokbord vid MR-dagarna den 6 – 
7 december. Ingela Mårtensson deltog i ett seminarium som IKFF arrangerade under 
MR-dagarna där hon representerade KFF. Ämnet för seminariet var Militarisering, 
miljöförstöring och klimatförändringar - ett samtal med utgångspunkt i Göteborgs 
skärgård.		
På	FN-dagen	deltog	medlemmar	vid	invigningen	av	Ingrid	Segerstedt	Wibergs	
staty	och	ett	seminarium	i	samband	med	det.	
Ingela	Mårtensson	har	tillsammans	med	en	grupp	arbetat	med	utgivningen	av	
Maj	Britt	Theorins	memoarer.		
 
Stockholm  
Stockholmsgruppens samordningsgrupp, Samo, har haft 10 möten under året, varav 
två medlemsmöten. Kort har skickats till regeringen och riksdagsledamöter i två 
kampanjer, dels om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan, dels med uppmaning 
om att skriva under FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.  
På	Hiroshimadagen gick en grupp svartklädda deltagare i en sorgemarsch framför 
riksdagshuset med plakat med texter mot kärnvapen. Aktionen väckte mycket 
uppmärksamhet. 
Vid Stockholms bokhelg 27 – 29 augusti deltog Stockholmsgruppen med bokbord i 
Solidaritetshuset. 
 
Uppsala		

Under verksamhetsåret har vi haft nio medlemsmöten, inklusive årsmöte, varav två 
var ”fysiska” och övriga digitala via Zoom. 
På grund av pandemin ställdes ljusmanifestationen till minne av Hiroshima in och 
ersattes av en fredsannons i Uppsala Nya med bland annat uppmaning till Sveriges 
regering att skriva under FN:s resolution. Även Kulturnattens manifestation ställdes 
in. På FN-dagen 24 oktober genomfördes en manifestation i samarbete med IKFF 
med flygblad om FN:s arbete samt information om FN-resolutionen. Vid några 
tillfällen spreds också flygbladet vid biblioteket.			
 
Hälsingland  
Hälsingegruppen	arrangerade	ett	samtal	mellan	Gudrun	Schyman	och	Viktor	
Tatarintsev,	Sveriges	ryske	ambassadör,	den	5	februari.	Dialogsamtalet	var	ett	
samarrangemang	med	flera	föreningar.	Det	ägde	rum	i	Delsbo	tingshus	och	
spelades	in	för	att	kunna	ses	i	efterhand.	
Från Hälsingegruppen har My Leffler varit i Jokkmokk under militärövningen ACE 
och fått en intervju med en av dess ledare, vilken publicerades i Tematidningen. 
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Kiruna 
Kirunagruppen hade möte ute i snön den 10/5 och diskuterade  planerna på att sända 
upp ballonger från Esrange för att påverka klimatet, s k geoengineering. De tog även 
kontakt med Esrange för att uttrycka protest.  
Vid möte den 23/11 berättade Gun-Britt och Edla om mötet i Gävle där de hade 
deltagit. Gruppen planerar att börja läsa Erni och Ola Friholts senaste skrift i cirkel. 
 
Övrigt 
Medlemmar i Örebro resp Gävle planerar att ordna visning av Maj Wechselmanns 
film, Atomen. Det har dock inte kunnat ske 2021 p g a pandemin, men planering 
pågår för 2022. 
 
 
 
  
 
 
Slutligen  
Kvinnor för Fred har under 2021 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 
Jämställdhetsmyndigheten kan föreningen fortsätta fredsarbetet.  
 
Uppsala 2022-03-20 
 
 
 
My Leffler, Hälsingland               Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna  
 
 
Lena Angviken, Laholm/Halmstad      Jea Jonsson, Skåne 
   
 
Susanne Gerstenberg, Laholm/Halmstad   Britta Ring, Stockholm 	
 
 
Sylvia Rönn, Stockholm      Merit Aguirre, Uppsala  
 
 
Ingalill Ek, Uppsala 
	


