Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanen följer Kvinnor för Freds grundläggande målsättning enligt stadgarna – att arbeta
för fred på kvinnors villkor med information, studier, kunskapsspridning och opinionsbildning samt
att, genom aktioner och demonstrationer, skapa opinion för fred och säkerhet.

Kvinnor för Fred arbetar:
- för en gemensam och feministisk säkerhetspolitik
- för kvinnors medverkan vid beslut om fred och säkerhet
- för en fortsatt kamp mot kärnvapen
- mot militarisering och upprustning
- mot svensk vapenexport
- för mänskliga rättigheter
- för samverkan med andra fredsorganisationer i Sverige och världen
- för stöd till FN:s och OSSE:s arbete med fredsbevarande insatser
Information
Kvinnor för Fred deltar i olika evenemang för att sprida av vårt budskap. Vårt informationsmaterial
är i dessa sammanhang väsentligt. Under året planerar vi att ge ut två medlemstidningar som inlaga
i Miljömagasinet och två tematidningar. Som komplement ska medlemmarna få digitala medlemsbrev vid behov. Ett arbete med att förnya hemsidan har påbörjats. Sociala medier ska fortsatt hållas
aktuella.
Aktiviteter
Kvinnor för Fred planerar följande aktiviteter under året:
- En seminariedag i anslutning till årsmötet inom projektet Klimat, fred och säkerhet.
- Freds- och kulturdagar i Jokkmokk med seminarier, film och musik under våren. Bakgrunden är
de militära övningarna i NEAT-området och dess påverkan på bland annat renskötseln i tre samebyar.
- Österlens fredsfestival med föreläsningar, utställningar och underhållning i anslutning till Hiroshima- och Nagasakidagarna planeras för andra året. Arrangörer tillsammans med Kvinnor för Fred
är Österlens S-kvinnor, Ystads Fredsgrupp och Fria pensionärer.
- Medverka vid Bokmässan med informationsmaterial och ev seminarium.
- Bevaka möten och seminarier med det europeiska nätverket No to war - No to Nato.
- Bevaka NPT:s översynskonferens.
- Bevaka Meeting of state parties för TPNW i Wien via ICAN
- Medverka vid utgivningen av Maj Britt Theorins memoarer och anordna ett seminarium i samband med utgivningen.

- Utveckla det nordiska samarbetet med fredsrörelsen i Norge, Finland och Danmark. I seminariet
Klimat, fred och säkerhet och i Österlens fredsfestival medverkar representanter för fredsrörelsen i
Norden.
- Samarbeta och delta i aktiviteter med de nätverk som vi ingår i, som Folk och Fred, Nätverket för
kärnvapennedrustning, Operation 1325, Färnebo folkhögskola.
Verksamhet i lokalgrupperna
Inom lokalgrupperna fortsätter arbetet med bland annat demonstrationer och manifestationer vid
minnesdagar som Internationella kvinnodagen den 8 mars, Hiroshimadagen den 6 augusti och andra
manifestationer för fred.
Lokalgrupperna tar vara på möjligheten att sprida vårt informationsmaterial vid lämpliga tillfällen.
Studiecirklar och webbinarier kan anordnas.
Medlemsvärvning
Frikostigt dela ut KFF-foldrar i alla sammanhang som stämmer med KFF:s inriktning. Genom att
ha en inlaga i Tidningen Milömagasinet når vi ut till flera läsare och vår tematidning skickas, utöver
till medlemmarna, ut till bibliotek, organisationer m fl.
Slutord
Militariseringen av vårt samhälle ökar. Det har bland annat lett till upprustning och ökade militära
operationer i Östersjöregionen. Sverige dras alltmer in i Nato som en av dess prioriterade partners.
EU planerar för ett strukturerat samarbete på det militära området.
Kärnvapen och klimatförändringar är de största hoten mot mänskligheten. Militären måste också
bidra till att minska miljöpåverkan och inte ha undantag från internationella och nationella miljömål. Sverige måste gå före i strävan att totalt förbjuda kärnvapen genom att skriva på FN:s konvention.

Det är viktigt att det civila samhället reagerar och framför behovet av en gemensam säkerhet som
bygger på dialog och fredliga lösningar av konflikter i stället för upprustning och militära allianser.
Fred skapas inte genom att planera för krig.
Planera för fred!

