
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

Under året kommer kampen för att Sverige ska underteckna FN:s konvention om förbud mot 

kärnvapen fortsätta. KFF kommer att lämna in synpunkter till regeringskansliet på "Utredning 

av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen" (av Lars 

Erik Lundin). Dessutom kommer KFF att uppmärksamma militärens påverkan på miljön.

 

Information

Kvinnor för Fred ska delta i Bok- och Biblioteksmässan för spridande av vårt budskap. Vårt 

informationsmaterial är i dessa sammanhang väsentligt.

 

Under året ska vi:

ge ut medlemstidningen som inlaga i Fria Tidningen fyra gånger och två tematidningar

utveckla hemsidan och deltagandet på sociala medier

digitala medlemsbrev till medlemmarna vid behov
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Aktiviteter

Kvinnor för Fred planerar följande aktiviteter under året:

Projektet ”Gemensam säkerhet” avslutas med två seminarier i Skåne, Tomelilla och Lund.

Bok och biblioteksmässan tillsammans med Fredsam Göteborg

Teaterprojekt ”Vi skulle ha spelat Lysistrate” tillsammans med dramatikern Stina 

Oscarson, en teaterturné i södra och norra Sverige.

Projekt om militärens påverkan på miljön under förutsättning att anslag från FBA beviljas.

Verksamhet i lokalgrupperna

Inom lokalgrupperna fortsätter arbetet med bl a demonstrationer och manifestationer vid 

minnesdagar som Internationella kvinnodagen den 8 mars, Hiroshimadagen den 6 augusti 

och andra manifestationer för fred.

 

Internationellt samarbete

Kvinnor för Fred ska vara aktivta i:

Nordiskt samarbete

No to war - no to Nato:s aktioner mot Nato

Östersjöuppropet – ”Fred mellan folken och skydd för naturen”.

Medlemsvärvning

Frikostigt dela ut KFF-foldrar i alla sammanhang som handlar om KFF:s inriktning.

 

Slutord

Militariseringen av vårt samhälle ökar. Det har bl a lett till upprustning och ökade militära 

operationer i Östersjöregionen. Sverige dras alltmer in i Nato som en av dess prioriterade 

partners. Europeiska Unionen planerar för ett strukturerat samarbete på det militära området 

genom upprustning och satsning på vapenindustrin (Pesco). 

 

Sverige har lovat att bidra genom ett Europeiskt test- och evalueringscenter i Vidsel. Vårt 

land upplåtes för militära övningar och testning av vapen av EU- och Nato-stater. Förutom 

det militära hotet medför det även miljöproblem.

 

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!


