

Verksamhetsinriktning för Kvinnor för Fred
2013-2014

Kvinnor för Freds verksamhetsplan 2013-2014 följer i stort tidigare målsättningar - att arbeta för fred på kvinnors villkor med information, studier, kunskapsspridning och opinionsbildning, säkerhetsskapande åtgärder på kvinnors villkor, kampen mot kärnvapen och kärnvapenprov, mot militariseringen av vår värld, för mänskliga rättigheter för alla, för kvinnors medverkan vid konflikthantering och i fredsbevarande processer, nationella såväl som internationella och alliansfrihet. Vi förnyar arbetet för fred genom att samverka med andra fredsorganisationer i Sverige och världen. Behovet av samarbete är större än någonsin. Det bildas nya samverkansgrupper för kortare eller längre tid och genom detta fördjupas våra insikter i fredssträvanden över hela världen. Nätverksbyggande är en viktig del i dagens fredsarbete. 

KFFs kärnfrågor ska fokuseras ännu starkare för att förbli en kraft i samhället. Värva nya medlemmar gör vi genom olika sorters aktioner, bl a manifestationer och demonstrationer på offentliga platser.                                                    

KFF har en speciell kompetens, genom att vi har den långa fredskampen, som kvinnor fört sedan mer än hundra år, fullkomligt levande framför oss ännu idag. Aktiva medlemmar uppmanas att skriva brev till lokala och centrala politiker, som enskilda personer eller i organisationens namn, och kräva svar på frågor som exempelvis: när avslutas de militära insatserna i Afghanistan? hur kunde regeringen sluta avtal med Saudi-Arabien om att bygga en vapenfabrik där? vilka är planerna med utvecklingen av drönaren Neuron?

KFF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. KFFs organisationsmodell är ickehierarkisk utan vald ordförande, med en styrgrupp som beslutar i övergripande frågor, med valda representanter från de självstyrande lokalgrupperna. Arbetet med att förbättra KFFs rutiner fortgår liksom möjligheterna att engagera fler medlemmar, som i vissa fall mot arvode, kan utföra en del av kontors- och redaktionsarbetet.   


Inriktning/Aktiviteter 

Information/tidning 
13/14  KFFs tidning i det traditionella formatet ska ges ut som temanummer minst två gånger  per år. Inlagan i Miljömagasinet fyra gånger per år ska fortsätta, bl a för att nå nya grupper. 
13/14  KFFs tillgång till e-post och hemsida (www.kvinnorforfred.se) förblir oförändrad under perioden. En uökad och förbättrad hemsida med ett mer användarvänligt gränssnitt påbörjades 2012 och ska slutföras 2013. Resurser utifrån har tagits i anspråk för att förverkliga förändringen. Uppdatering av material till hemsidan ansvarar alla medlemmar för men själva genomförandet/utläggningen görs av en redaktör, gemensam för tidningsutgåvorna.. 
13/14  Nytryck av informationsmaterial görs kontinuerligt. Foldern om KFFs verksamhet 
           gjordes om textmässigt och tekniskt under 2012 och ska spridas i olika sammanhang under 2013-14.         

KFF:s tidning, som inlaga i Miljömagasinet,har under 2012 getts ut fyra gånger. Denna inlaga, liksom tidningen i dess traditionella form, är betydelsefull för spridning av information om freds- och säkerhetsskapande åtgärder samt för att skapa opinion. Kunskapshöjande aktiviteter som gäller våra kärnfrågor - protester mot kärnvapen och kärnvapenprov, äkerhetsskapande åtgärder, mänskliga rättigheter, kvinnors medverkan vid konflikthantering och i fredsbevarande processer – är prioriterade aktiviteter att skriva om. 

I de rapporter som publiceras i vår tidning och på hemsidan kan både text och inte minst bild beskriva vad KFF gör och hur det påverkar Sverige och världen. Utställningar av mer permanent art eller bokbord med intressant information, på platser där kvinnor träffas, öppnar ögonen på både medlemmar och presumtiva medlemmar. Vi har under det gångna året värvat nya medlemmar. Det arbetet fortsätter. I de regelbundna möten som hålls av KFFs ledningsgrupp Samla, ställs den kunskap samman som samlats in i lokalgrupperna, som är väl spridda över landet, och en kunskapsöverföring sker på ett mycket aktivt sätt. Verksamheten i flera lokalgrupper är mycket aktiv och innovativ. 

Aktiviteter 2013-2014
En studiecirkel med inriktning på KFFs kärnfrågor genomfördes våren 2012 och fortsätter 2013 med en fördjupning för att de  aktiva inom KFF ska få en gemensam kunskapsbas. Våren 2012 handlade det bl a om den ökande militariseringen, både på marken och i rymden. 2013 är fokus på Sveriges medverkan i världens militära upprustning. 

Genom KFFs medverkan i Global Network, ett internationellt nätverk som skapades 1992 mot kärnvapen och militarisering av rymden, kommer KFF att vara medarrangör av en internationell konferens i juni 2013. Konferensen är förlagd till Kiruna och temat är High North and International Security. Flera internationellt kända forskare och föreläsare kommer att medverka.. Bidrag från Folke Bernadotteakademien har erhållits.

KFFs medlemmar fortsätter öka sina kunskaper om  kärnvapen och vapenexport, svenskt deltagande i Afghanistankriget, FN, OSSE och European Aerospace Testrange (NEAT).
 
KFF vill även framöver studera åtgärder mot det ökade våldet mot kvinnor vid krig och i det civila samhället. KFF vill i samverkan med bland andra Lärare för fred, Svenska Läkare Mot Kärnvapen, Svenska kvinnors vänsterförbund och organisationen Ofog, stärka arbetet med undervisning i fredsfrågor i våra skolor. 

Förutom de livliga kontakter, som finns mellan kvinnor i irakiska Kurdistan genom kvinnoorganisationen Amez och kvinnor inom KFF, sprider organisationen kunskap om vår verksamhet till andra länder i Europa, genom att sprida vår tidning och genom att delta i möten i andra länder. Vi deltar i OSSE:s möten och andra organisationers möten ute i världen liksom t ex de internationella förmötena i samband med den översyn som sker av Non Proliferation Treaty vart femte år. 

Seminarier och projektförslag 2013 –2014

KFF deltar i nationellt och internationellt fredsarbete genom olika aktiviteter.
  
*  Fortsatt arbete med kärnvapennedrustning inom  ramen för ”Nätverket för kärnvapen-
    nedrustning”, som KFF är en del av.
*  En studiecirkel med intentionerna att höja kunskapen hos medlemmarna i olika frågor, som
    beskrivits ovan.
*  Regelbundna manifestationer på flera platser i Sverige vid minnesdagar, som Internationella kvinnodagen den 8/3, Hiroshimadagen 6/8 samt i solidaritet med Kvinnor i Svart.   
*  Seminarier och aktiviteter tillsammans med andra fredsorganisationer och nätverk, som Fredsam i Göteborg och  Afghanistansolidaritet.  
*  Solidaritetsmanifestationer tillsammans med  föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” både i Göteborg och Stockholm. 
*  Fortsatt stöd för mänskliga rättigheter nationellt och internationellt.  
*  Utbildningsprojektet i irakiska Kurdistan (Halabja) fortsätter under förändrade former.
*  Planeringen av en nyutgåva av KFFs biografi 1990-2010 fortsätter. 
*  Seminarier och manifestationer under rubriker såsom ”Nato ut ur Sverige”, ”Radioaktiva krig  
    i dag”, ”Afghanistanvecka” m fl. Även i fortsättningen kommer Natos utvidgning och 
    kärnvapeninnehav att vara ett tema för deltagande i seminarier och vid debatter.  
*  FN:s utveckling och existens liksom OSSE:s verksamhet kommer att engagera
    KFF även under kommande år. Vi kommer att följa utvecklingen och delta i möten samt
    sprida information vidare. Söka ackreditering till och delta i förmötena som gäller Non
    Proliferation Treaty (NPT) är givet. 
*  Akademisk utbildning om våld mot kvinnor i krig och fred tillsammans med        
    Kvinnouniversitetet Norden.
*  En ansökan om att arrangera en utställning 2015 på Kulturhuset på temat Kvinnor, fred och   
    konst tillsammans med en grupp Stockholmskonstnärer har lämnats in under våren 2013.
    Beviljas den av Kulturhuset börjar planeringen senare under året. Det är konstnärsgruppen som  
    är initiativtagare till det tänkta projektet.
*  En ansökan om att genomföra en resa till Ameds murar för att stödja kvinnorna lokalt där i
    deras fredssträvanden har lämnats in till Ungdomsstyrelsen/Kvinnors organisering. Projektet 
     har stöd av kvinnor i irakiska Kurdistan.  Resan är tänkt att genomföras under våren 2014. 


Samarbete 2013-2014

Internationellt samarbete
         KFF fortsätter kontakterna med sina systerorganisationer i Europa (England, Nederländerna, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Österrike, Litauen, Norge, Finland, Danmark) dels genom internet dels genom personliga besök och kontakter.
De internationella organisationer KFF samarbetar med är bl a Kvinnouniversitetet i Norden, organisationerna Women in Black och Amez i irakiska Kurdistan.



KFF-representanter i andra organisationer 
En representant i styrelsen för Färnebo folkhögskola
Två representanter i Kommittén Västsaharas Kvinnor 
Två representanter i Operation 1325
Två representanter i Nätverket för kärnvapennedrustning
En representant i OSSE-nätverket 
Två representanter i Nätverket mot hedersrelaterat våld
Två representanter i UN Women

Inom Sverige samarbetar KFF med bl a UN Women, Kvinna till Kvinna, Svenska FN-förbundet, Paraplyorganisationen Operation 1325, Nätverket för kärnvapennedrustning, Föreningen Afghanistansolidaritet, Glöm Aldrig Pela och Fadime, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Iraksolidaritet,  Ofog, Svenska Freds, Svenska fredskommittén, Svenska kvinnors vänsterförbund, Sveriges fredsråd, Folkkampanjen mot Kärnkraft och kärnvapen. 
I Göteborg sker arbetet främst inom nätverket Fredsam, med, Forum för MR i Iran, Fredskoalitionen, Fredsnätverket MP Göteborg, Kristna fredsrörelsen, Lärare för fred, Ofog, Palestinagrupperna, Pensionärer för fred, Socialarbetare för fred, Studenter mot krig, och Yrkesgrupperna mot kärnvapen. 
I Laholm pågår bl a samarbete med Laholm utan gränser (LUG), den lokala FN-föreningen och FMKK. 

Medlemsvärvning
De största möjligheterna till rekrytering av nya medlemmar uppstår under de aktiviteter och demonstrationer som KFF arrangerar och står bakom samt genom redan engagerade medlemmar, KFFs tidning och hemsida. Både kvinnor och män kan bli stödmedlemmar i KFF. Studerande och familjemedlemmar erbjuds reducerad avgift. 

Lokaler – administration 
KFF kommer under 2013/14 att dela föreningslokal och kostnader med Operation 1325 och UN Women, med adress Hammarby allé 93, Stockholm. Vid större sammankomster hyrs lokaler av bl a ABF.

KFF:s utvecklingsarbete
Verksamhetsplanen följer Kvinnor för Freds grundläggande målsättning enligt stadgarna - att arbeta för fred på kvinnors villkor i ett kontaktnät över alla gränser med information, studier, kunskapsspridning och opinionsbildning samt att, genom aktioner och demonstrationer, skapa opinion för fred och säkerhet.

KFFs arbete de närmaste åren kommer att präglas av alla olösta konflikter runt om i världen.
Kriget i Afghanistan pågår utan några synliga tecken på fredliga lösningar. Den svenska militära närvaron där fortsätter, åtminstone t o m 2014. I Palestina/Israel-konflikten är utsikterna om en fredlig lösning fortfarande långt borta. Demokratisträvandena i Nordafrika har bl a föranlett Natoinsatser, grundade i en FN-resolution, för att värna medborgarna i Libyen. Sveriges regering beslutade att stödja denna resolution genom att delta med militära insatser. Svenskt flyg deltog för första gången på 200 år aktivt i krigsinsatser. Hur denna insats kom till stånd kan behöva undersökas.  
En kärnvapenfri zon i Mellanöstern står på agendan för fredssträvandena …..

Vårt land hyrs ut till militära övningar för Natoallierade och andra stater. Det går inte ihop med neutralitet och alliansfrihet. Förutom det militära hotet ger det även miljöproblem och invånarna, i de områden det handlar om, får inte tillgång till sin mark.
Länder som innehar eller förbereder kärnvapeninnehav har ökat. De misslyckade försöken att komma fram till ett internationellt Icke-spridningsavtal har inte förbättrat utsikterna till lösningar på detta område. KFF kommer att fortsätta med ifrågasättandet av svensk vapenexport. KFF kommer också att söka kunskaper om vad Rymdbolaget Esrange, Försvarets matrielverk (FMV) och North European Aerospace Testrange (NEAT) har för verksamheter på gång och varför.
Den på flera platser i landet genomförda Budkavlen för en kärnvapenfri värld borde fortsätta sitt arbete för att täcka hela landet.   

KFFs protester mot främmande makters omfattande övningar i norra Sverige fortsätter och mot den smygande anslutningen till Nato med ett svenskt medlemskap som mål. Upplåtelsen av svenskt territorium för USA:s provbombningar på Neat sommaren 2010 föranledde uppvaktningar av de ansvariga för att förhindra en fortsättning. Utnyttjandet av svenskt territorium har fortsatt och aktuellt nu är provflygningar med Saab-tillverkade drönaren ”nEUROn”. Utökade militära övningar i Göteborgs skärgård, över Vättern och i Stockholms skärgård bevakas. Planerna att bryta uran i Norrbotten kommer att följas liksom planerna att slutförvara avfallet från svenska kärnkraftverk.

KFFs omfattande nationella och internationella kontaktnät med freds- och kvinnoorganisationer kommer att fortsätta. Verksamhetsplanen kan komma att ändras under de kommande åren på grund av olika händelser, omständigheter och ekonomiska resurser.

Kvinnor för Fred, Riks
2013-04-22








  












      
  

