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Verksamhetsplanen följer Kvinnor för Freds grundläggande målsättning enligt stadgarna – 
att arbeta för fred på kvinnors villkor med information, studier, kunskapsspridning och opi-
nionsbildning 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 
- för att uppmärksamma militarismens negativa miljöpåverkan 

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

Information  
Kvinnor för Fred ska liksom tidigare år delta i bland annat Bokmässan för spridande av 
vårt budskap. Vårt informationsmaterial är i dessa sammanhang väsentligt. På grund av 
minskade ekonomiska resurser planerar vi att under året bara ge ut två medlemstidningar 
som inlaga i Syre och en tematidning. Som komplement ska medlemmarna få digitala 
medlemsbrev vid behov. Det skickas som brev till personer som inte anmält e-postadress. 
Hemsidan och sociala medier ska hållas aktuella. Medel kommer att sökas för att kunna 
utveckla hemsidan. 

Aktiviteter 
Kvinnor för Fred planerar följande aktiviteter under året: 
- Deltagande i en fredsfestival på Österlen den 21-24 maj samtidigt som militärövningen 
Aurora 20 pågår i området. Genomförs i samverkan mellan flera organisationer i Skåne. 
- Deltagande i Järvaveckan. 
- Deltagande i Bok och biblioteksmässan tillsammans med Fredsam Göteborg eller Opera-
tion 1325. 
- Fortsatt uppmärksamma militärens påverkan på miljön, om möjligt med ett seminarium. 



Verksamhet i lokalgrupperna 
Inom lokalgrupperna fortsätter arbetet med bland annat demonstrationer och manifestatio-
ner vid minnesdagar som Internationella kvinnodagen den 8 mars, Hiroshimadagen den 6 
augusti och andra manifestationer för fred. 
 
Lokalgrupperna ska ta vara på möjligheten att sprida KFF:s informationsmaterial vid lämp-
liga tillfällen. 
  
Internationellt samarbete  
Kvinnor för Fred ska vara aktiva i:  
Nordiskt samarbete  
No to war – no to Nato:s aktioner mot Nato  

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

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 prio-
riterade partners. Europeiska Unionen planerar för ett strukturerat samarbete på det militä-
ra 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. För-
utom 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 na-
tionella 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 säker-
het 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! 


