
 
 

Kvinnor för Fred – verksamhetsberättelse 2019 

 
Kvinnor för Fred bildades 1978 och har sina rötter i 1970-talets kvinnorörelser. Initia-
tivet 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 kärn-
kraft, militarism, vapenproduktion och vapenexport. Denna målsättning utgör fortfa-
rande grunden för KFF:s arbete som sker genom opinionsbildning, offentliga aktio-
ner, information och utbildning. KFF verkar för kvinnors medverkan vid konflikthante-
ring 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 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 2019 var cirka 470 inberäknat familjemedlemmar, studerande och 
stödmedlemmar. 
 
KFF hade år 2019 åtta lokalgrupper – Göteborg, Halmstad/Laholm, Skåne/Lund-
Malmö, Hälsingland, Kiruna, Stockholm, Uppsala och Österlen. KFF har kontaktkvin-
nor på flera platser i landet: Gävle, Göteborg, Halmstad/Laholm, Höör, Kiruna, Lyse-
kil, 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. Anna An-
dersson, som arbetar halvtid som administratör och informatör på KFF:s kontor, tog i 
augusti tjänstledigt för studier. Medlemmar i Stockholmsgruppen har också hjälpt till 
med administrativt arbete. Redaktör för KFF:s inlagor i Fria Tidningen och Nyhets-
magasinet Syre var Anna Andersson. Redaktör för temanumren ”Svensk kärnvapen-
politik” och ”Klimat och fred” och en extrautgåva av tematidningen i slutet av året var 
Benita Eklund. Flera medlemmar har bidragit med material. 
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Årsmöte 2019 
Riksårsmötet 2019 hölls den 2 mars i Stockholm. 35 medlemmar närvarade vid 
årsmötet. Mötesordförande var Maj Britt Theorin, sekreterare Anna Andersson och 
protokolljusterare Lena Steinholtz Ekecrantz och Britta Ring. 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, 50 kr för familjemedlem och 100 kr för stödmedlem. Lokala grupper kan lägga 
till varierande avgifter för sin verksamhet. På årsmötet togs en översyn av stadgarna 
upp och en stadgekommitté tillsattes. Efter årsmötet firade gamla och nya 
medlemmar att KFF fyllde 40 år. På kvällen bjöds på mat, dryck och underhållning. 

Riksorganisationens styrelse, Samla, hade under året fem protokollförda samman-
träden: 21 januari, 3 mars, 6 maj, 14 september och 15 november med 7–10 deltaga-
re varje gång. De dominerande frågorna var ekonomi, projektplanering, lokala grup-
pers verksamhet, utskick, medlemsvärvning och planering av aktiviteter. Den 15–17 
november hölls ett öppet möte på temat ”Militariseringen av Östersjöområdet” i Gäv-
le. På fredagen var det Samla-möte. 
 
Samla – Riksorganisationens styrelse 2019 
Till ordinarie representanter i riksorganisationens styrelse, Samla, 2019 valdes: Syl-
via Rönn (omval), Ingela Mårtensson (omval), Ingalill Ek (omval), Merit Aguirre (om-
val), Gun-Britt Mäkitalo (omval), Edla Lantto (omval), My Leffler (omval), Susanne 
Gerstenberg (omval), Lena Angviken (omval) och Jea Jonsson (nyval). Till kassör 
omvaldes 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 
ICAN, International Campaign Against Nuclear Weapons 
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KFF-representanter i andra organisationer och nätverk 
FMKK: My Leffler 
Färnebo Folkhögskola: My Leffler 
Kommittén för Västsaharas kvinnor: Sylvia Rönn 
Nätverket för kärnvapennedrustning: Sara Moser 
Operation 1325: Sylvia Rönn, Ferah Bozcali 
OSSE-nätverket: Lena Angviken 
Sveriges Fredsråd: My Leffler 
 
Verksamheten 2019 
 
Ekonomi 
Från Jämställdhetsmyndigheten erhölls 604 800 kronor i organisationsstöd. Med 
hjälp av detta bidrag, medlemsavgifter och medlemmars ideella arbete har KFF un-
der 2019 skött föreningens administration samt planerat och genomfört olika aktivite-
ter och projekt. Bidraget från Jämställdhetsmyndigheten är grundläggande för att 
KFF ska kunna finansiera en arbetslokal, ha en administratör anställd och ge ut tid-
ningar. 
 
Aktiviteter  
Under 2019 har KFF framför allt arbetat med opinionsbildning för att Sverige ska 
skriva under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Det har skett genom nam-
ninsamling, deltagande och arrangerande av manifestationer. Detta har engagerat 
många medlemmar runt om i landet. Medlemmar har samlat namnunderskrifter till 
regeringen och skickat vykort till statsministern, utrikesministern och försvarsminis-
tern med uppmaningen att Sverige ska skriva under avtalet. I Stockholm arrangera-
des en manifestation den 11 juni för kärnvapenförbudet, arrangerad av KFF Stock-
holm, IKFF Stockholmskretsen och Olof Palmes Internationella Center. Den 27 feb-
ruari bjöds KFF in till Utrikesdepartementet för att lämna över vår namninsamling 
(med 4 655 namnunderskrifter) med uppmaningen att Sverige ska ratificera FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen. 
 
Vid en Fredsdag som Kristna Freds inbjöd till i Luleå den 20/5, vid inledningen till en 
protestvecka mot militärövningen ACE i Norrbotten föreläste My Leffler om Militarise-
ringen i norr. Medlemmar i KFF deltog också i veckan. 
 
Medverkan på Järvaveckan 14–16/6. KFF delade tält med Operation 1325 och Eku-
meniska kvinnor, vilket fungerade mycket bra och vi möttes av stort intresse från för-
bipasserande. Tillsammans med Operation 1325 arrangerade KFF seminariet ”Unga, 
fred och säkerhet”. Seminariet tog sin utgångspunkt i FN:s säkerhetsrådsresolution 
2250 om unga, fred och säkerhet och syftade till att visa på att unga människors en-
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gagemang inom civilsamhället för frågor om trygghet, säkerhet och fred är viktigt för 
ett lands demokratiska och fredliga utveckling. 
 
14–16/6 föreläste också My Leffler om Militarismen i norr och om Ship to Gaza vid 
Kristna Freds årsmöte. 
 
På Bokmässan i Göteborg hade KFF en monter och ett välbesökt seminarium med 
rubriken, ”Militärens påverkan på klimatet”, tillsammans med Fredsam. Medverkade 
gjorde Mattias Goldmann, klimatdebattör, och Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. 
"Är ett kärnvapenkrig möjligt?" Det var rubriken för ett panelsamtal på Bokmässans 
Globala torgs stora scen. Ingela Mårtensson modererade även detta seminarium och 
medverkade gjorde Maj Britt Theorin, före detta nedrustningsambassadör, och Gun-
nar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen. 
 
En utställning med Helga Henschens fredsbilder producerades i samarbete med 
Helga Henschens vänner. Utställningen visades först vid KFF:s 40-års fest och har 
under året visats i Tomelilla, Laholm och Ydre. I samband med utställningen presen-
teras informationsmaterial från KFF. Utställningen går närmast vidare till Gävle. 
 
I samarbete med Färnebo folkhögskola genomfördes kursen "Ickevåld – ett sätt att 
förändra världen". Carmen Blanco och My Leffler ledde kursen, som omfattade tre 
helgträffar. Vid första tillfället höll Stellan Vinthagen, den enda i världen som har en 
professur i icke-våld, en föreläsning om drivkraften till att vilja förändra och olika för-
ändringsstrategier. My Leffler berättade också om sin färd med Ship to Gaza 
2018. Till andra träffen läste vi Stina Oscarsons bok "Tror du att du kan förändra värl-
den". Vi fick också testa olika sätt att göra motstånd under ledning av Ellie Civjat och 
Karl Andréasson. På tredje träffen berättade konstnären Gunilla Samberg om sina 
konstprojekt för klimatet. 
 
Helgen den 16–17 november arrangerade Kvinnor för Fred ett välbesökt seminarium, 
”Östersjön – miljö och militarisering”, på Baltic-huset i Gävle. Varför är hamnen i Gäv-
le så strategiskt viktig? Den retoriska frågan ställdes av tre föreläsare. Svaret formu-
lerades som ännu en fråga; blir Gävle Sveriges första Nato-bas? Under rubriken 
”Landen i norr – en framtid för vem?” pratade Erik Danielsson från Kärnkraftsfritt Bot-
tenviken om det växande motståndet och riskerna med kärnkraftverket i Pyhäjoki intill 
Bottenviken. Projektet har sedan början följts av ekonomiska problem och den poli-
tiska processen har dragit ut på tiden. Ulla Klötzer, Kvinnor för Fred och Kvinnor mot 
atomkraft i Finland, talade under rubriken ”Militariseringen av Östersjön”. På sönda-
gen var fokus på samtal om hur vi går vidare i fredsarbetet. 
 
KFF-medlemmar har deltagit i följande internationella möten och konferenser: 
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• 20–21 maj organiserade Ulla Klötzer och Lea Launokari (Kvinnor för Fred i Finland) 
en internationell uppvaktning av Finlands regering och riksdag för att diskutera 
kärnkraftspolitiken och framföra protester mot det planerade kärnkraftverket Hanhi-
kivi 1 vid Bottenviken. Kärnkraftverket ska byggas av Fennovoima och Rosatom, 
Rysslands stora kärnkraft- och kärnvapenfabrik. Från Kvinnor för Fred i Sverige 
deltog Inga Palmér och My Leffler. Vi besökte STUK, finska strålsäkerhetsmyndig-
heten. Där fick vi bland annat träffa direktören för kärnkraftsdepartementet, Kirsi 
Alm-Lytz. Tiden var kort och vi var många så tiden fick ägnas åt att lämna synpunk-
ter medan våra frågor skickades in och besvarades i efterhand. På Handels- och 
näringsministeriet fick vi träffa chefsingenjören för kärnkraftssäkerhet Jorma Aurela 
samt två jurister (minister var inte utsedd än efter finska valet våren 2019). Slutligen 
fick vi audiens på finska parlamentet där representanter för samtliga finska politiska 
partier mötte upp. Vi beskrev vårt ärende och överlämnade de tunga namninsam-
lingarna. De närvarande från Nätverket för Kärnkraftsfritt Bottenviken överlämnade 
10 000 nya namn (de hade tidigare lämnat in 25 000 namn till finska riksdagen). 
Dessutom överlämnades nätverkets Upprop till Finlands President, Regering och 
Riksdag, som undertecknats av ett stort antal organisationer, kommuner och politi-
ker i Sverige samt en lista på de 21 svenska kommuner (övervägande norrländska) 
som motsätter sig kärnkraftbygge vid Bottenviken. Ulla Klötzer och Lea Launokari 
överlämnade en internationell petition mot Finlands kärnkraftspolitik som under-
tecknats av 170 organisationer från 79 länder. 

• Vid möte med riksdagen och regeringstjänstemän i Helsingfors om kärnvapenkon-
ventionen, arrangerat av Kvinnor för Fred i Finland, deltog Ingela Mårtensson. En 
internationell grupp besökte Utrikesministeriet, Miljöministeriet, ryska ambassaden 
och riksdagen. Tre upprop överlämnades, Östersjöuppropet, Upprop om EU:s mili-
tära budget och Nordisk appell. Alla deltagare höll ett anförande i två minuter. 
Skriftliga frågor kommer att skickas till Utrikesministeriet och Miljöministeriet för att 
få mer konkreta svar. 

• Ingela Mårtensson deltog också i årsmötet med nätverket No to war – No to Nato i 
London 30/11–3/12 och i samband därmed seminarier och demonstration. 

 
Projekt 
Projektet ”Gemensam säkerhet”, med bidrag från FBA, Folke Bernadotteakademin, 
avslutades i januari med två seminarier i Lund respektive Österlens folkhögskola 
med teologen KG Hammar och rubriken ”Militären rustar upp – är det så vi undviker 
krig?” Ingela Mårtensson var moderator. 
 
Med stöd från Jämställdhetsmyndigheten och samarbetspartner Gigafon genomför-
des en teaterturné med Stina Oscarsons pjäs ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, en hög-
aktuell och banbrytande föreställning som handlar om kvinnorna i fredsrörelsen och 
är en hyllning till alla de kvinnor som kämpat för fred genom tiderna och inte fått ta 
plats i historieböckerna. Inom projektet gjordes en turné i Västerbotten och Norrbot-
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ten och en turné i Skåne och Halland. En lärarhandledning framställdes och projektet 
dokumenterades med en film. 
 
Skrivelser och uttalanden 
Kvinnor för Fred lämnade in ett remissvar till Lars-Erik Lundins enmansutredning ”Ut-
redning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot 
kärnvapen”. Även flera lokalgrupper (Skåne, Hälsingland och Stockholm) lämnade 
remissvar. Remissvaren finns publicerade på hemsidan och i KFF:s tematidning 
”Svensk kärnvapenpolitik”. 
 
Under året har uttalanden gjorts som ”Förbjud kärnvapen” (uttalande från årsmötet 
2/3), ”Arktis måste skyddas” (uttalande från Samla-möte 6/5), ”Sverige ställer upp på 
Natos krav på upprustning” (uttalande från Samla-möte 14/9) och Östersjöområdet – 
en av världens mest militariserade regioner” (uttalande från Samla-möte 15/11). 

Dessutom har pressmeddelanden och insändare skrivits av flera medlemmar i olika 
delar av landet. Debattartiklar har tagits in i bland annat Dagens Nyheter, Dagens 
ETC, Dalademokraten, Gefle Dagblad, Göteborgsposten, Hallandsposten, Miljöma-
gasinet, Norrländska Socialdemokraten och Upsala Nya Tidning. 
 
Internationellt samarbete 
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 
Kvinnor för Freds tidning i det traditionella formatet utkom under 2019 med två tema-
nummer, ett i maj ”Svensk kärnvapenpolitik” och ett i november ”Klimat och fred” 
samt med en extrautgåva i december med referat från mötet i Gävle. 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, Stockholm och Universitetsbiblioteken i 
Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Verksamhetsbidraget möjliggör viss 
ersättning till översättare och artikelförfattare samt inköp av bildmaterial. Största de-
len av texterna har dock kommit till på ideell basis. KFF:s tidning utkommer också i 
en elektronisk upplaga på KFF:s hemsida. 
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Två avgränsade KFF-inlagor i Fria Tidningen, som gavs ut av Mediehuset Grönt, och 
Nyhetsmagasinet Syre har också skickats ut. Mediehuset Grönt 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 
dessa inlagor. 
 
De två inlagorna har ofta innehållit bidrag från KFF-medlemmars deltagande i natio-
nella och internationella aktiviteter. Några rubriker har varit: ”Miljö och fred hör ihop – 
Inger Holmlund 1927–2019”, ”Upprustning leder inte till fred”, ” Ickevåld – ett sätt att 
förändra världen” och ”Sommarens militärövningar”. Redaktören har redigerat in-
komna 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 medlemstid-
ningar i nedladdningsbara versioner. Kvinnor för Fred är också aktiva i sociala medier 
och finns på Facebook där vi hade 1623 följare och Twitter där vi hade 364 följare. 
 
Övriga skrifter och material 
KFF:s folder och tidigare skrifter har spritts vid möten och bokbord. 
 
Under året tog vi fram broschyren ”Militarismen och klimatet” tillsammans med Inter-
nationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet Göteborgskretsen och Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund. Dessutom tog Kvinnor för Fred och IKFF i Göteborg fram ett 
flygblad med rubriken ”Hur påverkar militären klimatet? Är det någon som vet?”. 
 
De lokala gruppernas verksamhet 2019 
 
Göteborg 
Kvinnor för Fred är aktiv i Fredsam Göteborg – ett nätverk för fredsorganisationer i 
Västsverige. Många av KFF:s medlemmar är även medlemmar i övriga organisatio-
ner inom Fredsam. 
 
Under våren 2019 bedrev IKFF Göteborgskretsen och Kvinnor för Fred i Göteborg ett 
projekt om ”Militarism och klimatet”. Projektet finansierades av IKFF:s internationella 
organisation Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF). En 
enkät sändes ut till politiska partier, myndigheter, forskare och tankesmedjor. Resul-
tatet presenterades på ett seminarium och senare i en skrift. Ett flygblad trycktes upp 
som delats ut av medlemmar på klimatdemonstrationer och i samband med andra 
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aktiviteter. Projektet har redovisats i olika fredssammanhang bland annat på ett möte 
med Naturskyddsföreningen i Göteborg och på ett allmänt möte i Uppsala som Kvin-
nor för Fred arrangerade. 
 
På Hiroshimadagen arrangerade Fredsam ett välbesökt möte i centrala Göteborg 
med tal, musik och sång. Många medlemmar från Kvinnor för Fred deltog. Mötet an-
tog ett uttalande om att verka för att fullmäktige deklarerar att Göteborg är en kärn-
vapenfri stad i enlighet med ICAN:s förslag. Förslaget skickades in under hösten och 
fick många medborgare att skriva under och ska behandlas under våren 2020. 
 
Kvinnor för Fred ingick i Fredsams monter på Bokmässan 26–29 september. Vi del-
tog i planeringsmöten med Fredsam och Olof Palmes Internationella Center, som är 
ansvarig för Globala torget. Kvinnor för Fred ansvarade för ett seminarium om Militä-
rens påverkan på miljön, vilket krävde en hel del förberedelser. KFF arrangerade 
även ett seminarium om kärnvapen med Maj Britt Theorin och Gunnar Westberg och 
som leddes av Ingela Mårtensson. Flera medlemmar deltog i montern och delade 
Kvinnor för Freds material. 
 
Nästa år 2021 firar Göteborg att staden fyller 400 år. Frivilliga organisationer har in-
bjudits att delta med olika aktiviteter. Under hösten tillsatte Fredsam en arbetsgrupp 
som förbereder arrangemang såväl under 2020 som 2021. Flera av Kvinnor för Freds 
medlemmar är aktiva i arbetsgruppen. 
 
Hälsingland 
KFF Hälsingland hedrade internationella kvinnodagen med en konstnärlig installation 
i Rådhusparken i Hudiksvall. De oklädda kvinnostatyerna pryddes med skära band, 
sidenrosor, feministiska slagord och ett tydligt fredsbudskap. 
 
Hälsingeavdelningen skickade också in ett remissvar rörande Lundinska Utredning-
en. Vi benämnde den ”Kärnvapen eller inte kärnvapen – det är frågan”. Remissvaret 
var en blandning av fakta, dikter och bilder. 
 
Internationella miljödagen 5 juni uppmärksammade vi med samtal om samhörigheten 
mellan fred och miljö. 
 
6 och 9 augusti (Hiroshima- och Nagasakidagarna) hedrade vi med diktläsning och 
lyktnedsättning i Dellensjöarna. 
 
En dag i oktober informerade vi om drönarkrigen och de därmed utomrättsliga avrätt-
ningarna. 
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Hälsingegruppen arrangerade årets rikshöstmöte, 15-17 november i Gävle, där temat 
var ”Östersjön – miljö och militarisering”. Här kan vi, liksom proggruppen Imperiet, 
verkligen fråga oss – ”Är det verkligen fred vi vill ha?”. 
 
Mänskliga rättigheters dag, 10 december, fokuserade vi på kvinnors och barns 
omänskliga  situation i krigsutsatta områden. 
 
My Leffler föreläste om ”Ship to Gaza” ett antal gånger i Hälsingland, samt i Färnebo, 
Lindsberg, Lysekil och på Urkultfestivalen. 
 
Under Fridays for Future deltar vi ibland i fredliga klimataktioner. 
 
Kiruna 
Gun-Britt Mäkitalo och Edla Lantto var på Samla- och årsmötet i Stockholm 
och KFF:s 40-årsfest. 
 
13/3 möte om hur vi skulle ta emot teatern Lysistrate som kommer till Kiruna. 22/3 
och 23/3 hade Lysistrate föreställning på Folkhögskolan och Folkets Hus. 
 
23/3 åkte Edla till Luleå och protesterade mot övningen Northern Wind. Tal hölls på 
torget av gruppen Nato ut ur Norrbotten och Fredskämparna från Finland. 
 
8/5 fick Edla in en insändare i Norrländska Socialdemokraten om övningen där en 
kvinna blev påkörd i sitt tält av en bandvagn. Ny insändare av fyra KFF:are om "Mili-
tären måste ta sitt klimatansvar" publicerades i Norrländska Socialdemokraten den 5 
juli. 
 
19/5 arrangerade KFF med flera ett seminarium i Luleå med Bård Wormdal, norsk 
journalist och författare till böckerna Satellitkrigen och Spionbasen, om den militära 
upprustningen kring Nordkalotten och om hur data från satellitstationer på Svalbard 
används militärt. 
 
29/10 besökte försvarsministern Kiruna och Edla, Karin och Gun-Britt var där och 
ställde frågor om miljö och vem fienden var. Vi gav honom Erni och Olas Friholts 
skrift "Krisen kommer – vad gör vi" och vår broschyr "Hur påverkar militären klimatet? 
Är det någon som vet”. 
 
26/11 bestämde vi att söka pengar för medlemsvärvning. I november fick Edla in in-
sändaren "Vi behöver en klimatomställnings plan” i Kirunatidningen. 
 
Laholm-Halmstad 
KFF Laholm-Halmstad mindes Kvinnodagen, Tjernobyldagen och framförallt Hiros-
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himadagen med offentliga arrangemang och insändare. KFF deltar i klimataktionens 
manifestationer till exempel Fridays for Future. Kommunikationen med medlemmarna 
sker mest per e-mail och telefon. 
 
Stina Oscarsons teaterpjäs Lysistrate visades på teatersalongen (i april). 
 
Birger Schlaug höll ett anförande om Elin Wägner (26 april). 
 
Medborgarförslag till kommunfullmäktige framfördes under sammanträdet: Laholm 
ska påverka regeringen så att FN-konventionen undertecknas (Konventionen om ett 
globalt avskaffande av kärnvapen) i juni. (Avslag. Tidningsrapport i Hallandsposten). 
 
Helga Henschen-utställningen visades på biblioteket och följdes upp med filmvisning 
och föreläsning (på Teckningsmuseum respektive biblioteket), i september 2019. 
 
Ett fackeltåg genom staden arrangerade KFF Laholm den 26 september, FN-dagen 
för global avskaffandet av kärnvapen, med tal och musik. 
 
Skåne 
Januari – Offentlig välbesökt föreläsning med KG Hammar och Ingela Mårtensson i 
Tomelilla. 
 
Mars – Fem av oss deltog i årsmötet i Stockholm. Vi hade träff hos Ystads freds-
grupp, knytis och diskussioner om kommande aktiviteter. 
 
April – På plats och informerade om KFF i samband med två föreställningar i Sim-
rishamn med ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”. 
 
Maj – Demonstrerade för Fredsminister Nu i Tomelilla och Ystad samt för Kvinnor för 
Fred i Ystad. Deltog i Malmö European Forum med bokbord, där även My Leffler var 
inbjuden att tala om Militarismen i norr och deltog i en efterföljande paneldiskussion. 
Träffades för att planera inför Helga Henschen-utställningen samt militärövningen 
Baltops 19. 
 
Juni – Fyra tappra demonstrerade vid en mindre övning på Ravlundafältet. Vi målade 
plakat en dag hos Jea Jonsson samt demonstrerade med dessa vid Baltops 19. Blev 
intervjuade både av radio, TV och tidningar. Två av oss var ackrediterade för KFFs 
tidning vid pressmötet. I samband med att KG Hammar höll tal om fredsarbete vid 
Dag Hammarskjölds Backåkra demonstrerade en mindre grupp. 
 
Augusti – Samuel Grönvik från Hopp i Rörelse informerade oss om fredsmarschen 
Jai Jagat – en marsch som redan då startat i Indien och som ska pågå från alla 
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världsdelar samt stråla samman i september 2020 i Geneve. En grupp från oss tän-
ker delta dels i marschens sista svenska del (Malmö Trelleborg), dels i samband med 
intåget till Geneve. 
 
September – Offentligt arrangemang i Tomelilla med föreläsning av Maj-Britt Theorin. 
Några av oss deltog på Ystads fredsgrupps visning av Millions Can Walk, från och 
om marschen i Indien för rättvisa, 2014. Jea deltog i Östersjöseminarium i Gävle. 
 
Oktober - Arrangerade offentlig föreläsning med Birger Schlaug med Lotta Hedström 
som moderator. 
 
Stockholm 
Medlemsantalet har ökat något det senaste året. Vid årsskiftet hade KFF Stockholm 
138 medlemmar. 
 
KFF fortsätter arbeta för att intressera en ny generation för fredsarbete efter feminis-
tiska grundprinciper. Detta gör vi främst genom att närvara vid olika events i Stock-
holm. Den nya hemsidan riktar sig också till de yngre. Under året har vi fortsatt arbe-
tet med att stärka demokratiprocesserna inom organisationen, genom tätare med-
lemsutskick, inbjudningar till aktiviter och även till att hemifrån delta i våra aktioner. 
Samarbete har skett med IKFF Stockholm och Föreningen Nej till Nato. Dessutom 
sker samarbete inom Nätverket för kärnvapennedrustning, där vi för tillfället har ord-
förandeskapet. 
 
KFF Stockholms medlemsblad (Frida) har skickats alla medlemmar tre gånger under 
året. Utskick till medlemmar per mejl har skett kontinuerligt under året, sammanlagt 
27 gånger förutom medlemsbladen. 
 
KFF Stockholm hade sitt årsmöte lördagen den 17 februari 2019 i Solidaritetshuset. 
Stockholms samordningsgrupp har under året haft tio möten, dels i ABF-huset, dels i 
Solidaritetshuset där Kvinnor för fred har sitt kansli. Dessutom hölls ett möte i Café 
Söderberg, Kungsträdgården, efter namninsamling för FN-konventionen den 9 au-
gusti. Ett möte hölls också den 16/12 för att utarbeta remissvar till förslaget om nya 
stadgar för Kvinnor för fred. 
 
Vid SAMO:s möten har planering av ekonomin, den utåtriktade verksamheten och 
deltagandet i seminarier och möten varit huvudfrågorna. 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. Vi skrev ett remissvar till 
den utredning som Lars-Erik Lundin gjorde om konventionen, ett svar som lämnades 
in den 26/4. 
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Medlemmar från Stockholmsgruppen deltog när namninsamlingen för FN-konventio-
nen, som pågick under 2018, överlämnades till Utrikesdepartementet den 27/2. 
 
Vykortskampanj (med flaggor) för FN-konventionen har pågått från den 10 juni: Un-
der Parkteaterns föreställningar, Järvaveckan 14-16 juni, Visor för fred i Vinterviken 
28/7, Hiroshimadagen vid Storkyrkan i samband SLMK:s möte den 6/8, Bokbordet 
den 18/8, Nobelmuseet den 11/10, Gamla stans julmarknad 13/12 etcetera. Närmare 
4000 kort har lämnats in till regeringskansliet. 
 
Konstkortskampanjer för FN-konventionen. Konstkort av vår medlem Eva Lidman har 
använts för att kampanja för en signering av FN-konvention vid flera tillfällen till ex-
empel vid Pride-veckan 31/7–2/8, Stockholms kulturvecka och Nagasaki-dagen i 
Kungsträdgården. Nyårshälsningar har också skickats till alla ministrar i regeringen 
och till cirka 200 riksdagsledamöter. 
 
Brevkampanjer. Vi har under året drivit flera riktade brev-/mejlkampanjer till statsråd 
och riksdagsledamöter med information om FN-konventionen som förbjuder kärnva-
pen och uppmaningar att stödja den. 
 
Seminarier anordnade av Nätverket för kärnvapennedrustning. KFF har deltagit aktivt 
både i utformning och i finansiering av tre seminarier; den 8/5 för att belysa de hu-
manitära, medicinska och etiska aspekterna av ett kärnvapenanfall, den 18/9 var en 
ungdomspanel med sju organisationer med temat ”Att vara ung idag och leva under 
det globala kärnvapen- och klimathotet” och på seminariet den 27/11 visades filmen 
This is the beginning of the end of nucelar weapons. Därefter hölls en paneldebatt 
om MR- och folkrättsliga aspekter på innehav och användning av kärnvapen. 
 
Uppsala 
Antalet betalande medlemmar 32. 
 
Under året har vi haft 9 medlemsmöten med 7–10 deltagare. 
 
På tre av mötena har vi haft inbjudna föreläsare: Nina von Uexkull, Institutionen för 
freds- och konfliktforskning talade över temat "Klimat och konflikt”, Anna Santos be-
rättade om Operation 1325 och särskilt om den pågående satsningen på unga kvin-
nor och Ingela Mårtensson höll ett uppskattat föredrag om "Hur påverkas klimatet av 
militarismen - är det någon som vet"? på Fredens Hus, ämnet samlade drygt 20 in-
tresserade åhörare. 
 
Som tidigare år arrangerades 6 augusti lyktnedsättning i Fyrisån att hedra offren i Hi-
roshima samt att vi hade en ljusmanifestation under Kulturnatten med plakat om an-
gelägna fredsfrågor. 
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Torsdagsmanifestationer för fred och rättvisa hölls utanför stadsbiblioteket vid sex 
tillfällen då vi delade ut vårt flygblad "Vi måste börja tänka fred”. 
 
Slutligen 
Kvinnor för Fred har under 2019 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 2020-03-21 
 

Ingela Mårtensson, Göteborg     My Leffler, Hälsingland  

Gun-Britt Mäkitalo, Kiruna     Edla Lantto, Kiruna   
    

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

Jea Jonsson, Skåne       Sylvia Rönn, Stockholm   

     

Merit Aguirre, Uppsala     Ingalill Ek, Uppsala
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