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Nasjonalt arbeidsområde 1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen
organisasjon
IKFF samler kvinner og mennesker av ulike kjønn og bakgrunn for å gjøre slutt på krig,
forebygge væpnet konflikt og vold, og avskaffe årsakene til krig. Mobilisering av felles
krefter i solidarisk samhandling er avgjørende for å skape forandring i verden!
I 2021/22 vil vi styrke arbeidet i paraplyorganisasjoner, ulike fora, arena og med ulike
partnere i fredsbevegelsen.
Videreutvikle egen organisasjon i tråd med landsstyrets vedtak av Evalueringsutvalgets
anbefalinger, rekrutteringsarbeid og samarbeid med WILPF Internasjonalt og med WILPF
seksjoner i andre land
Målsetting

1a) Bygge fredsbevegelsen gjennom å
styrke samarbeidet med andre
organisasjoner i fredsbevegelsen.

Aktiviteter
IKFF vil bidra aktivt i paraplyorganisasjoner,
arena, fora, og i samarbeidet med ulike
partnere i fredsbevegelsen
Paraplyorganisasjoner: Norges Fredsråd,
ICAN, FOKUS
Samarbeidsorganisasjoner/arenaer/fora
Forum for Miljø og utvikling (FoRUM)
FN- sambandet, Norges Fredslag
Norsk Forum 1325, Norsk kvinnelobby
Bestemødre for fred, Nei til atomvåpen
Lokale fredsnettverk
Norsk Nukleær dekommisjonering (NND)
Bevare og videreutvikle samarbeid med lokale
partnere.

Starte opp «Prosjekt Rekruttering». en 3årig
1b) Utvikle egen organisasjon gjennom å plan. Rekruttere nye medlemmer og aktivisere
våre medlemmer. Sette i gang tiltak for å nå
styrke rekrutteringsarbeidet
ungdom og unge voksne. Starte arbeid for at
IKFF skal bli en landsdekkende organisasjon
med avdelinger i flere fylker/landsdeler.
Samarbeide på tvers av lokallagene om
rekruttering av ungdom. Bruke blant annet
bruke IKFFs historie i rekruttering. f.eks.
gjennom utvikling av studietilbud.
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1c) Utvikle egen organisasjon i tråd
med evalueringsutvalgets anbefaling

Følge opp evalueringsutvalgets anbefalinger
for utvikling av IKFFs organisasjon.
Intern digital kompetanseheving for å
profesjonalisere nettmøter og bruken av
sosiale medier
Dele kunnskaper mellom IKFFs avdelingene.
Noen miljø/avdelinger har mer kunnskap om
en sak/ et spørsmål enn andre avdelinger.
Samarbeide om produksjon av materiell 1)
Kartlegge eksisterende materiell 2) Prioritere
hva som skal lages. Eks. nye IKFF bannere til
stands og markeringer. Ferdigstilles til
Arendalsuka.

1d) Styrke samarbeid med WILPF
Internasjonalt og med seksjoner i andre
land

Holde løpende kontakt med nordiske og
europeiske seksjoner samt WILPF
International.
WILPF internasjonal er fast sak på våre
landsstyremøter
WILP internasjonal er tema for landsmøtets
første dag i 2022.
Delta på WILPFs webinar om aktuelle tema
Delta på Nordisk IKFF møte i Gøteborg oktober
2021. Forberede deltakelse på den
internasjonale kongressen i 2022.
Undersøke mulighetene for kontakt med
seksjoner i sør. Nedsette gruppe for å fremme
forslag om fast samarbeid med en seksjon i
sør. Presentere konklusjoner for landsstyret.
Følge opp arbeidet med Nordisk Fredsråd, og
kontakt med det nordiske nettverket som
arbeider for å etablere et nordisk Fredsråd
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Evaluering:
Nasjonalt arbeidsområde 1. Bygge fredsbevegelsen og utvikle egen organisasjon
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Nasjonalt arbeidsområde 2. Redefinere sikkerhetsbegrepet
IKFF utfordrer militarisme og sikkerheten i samfunnet, stigmatiserer krig og aksjonerer for
å stoppe vold.
I 2021/22 vil vi prioritere arbeidet i Norges Fredsråd, styrke arbeidet mot militarisering og
opprustning, samt arbeide med demilitarisering i Nordområdene, og arbeid i Norsk
Nukleær Dekommisjonering.
På tvers av de internasjonale arbeidsområdene vil vi spille inn saker til regjeringens arbeid
i sikkerhetsrådet, i forhold til nedrustning, menneskerettigheter og omprioriteringer fra
militært forbruk til å dekke menneskelige behov og innfrielse av FNS bærekraftmål.
Målsetting

2a) Arbeide for nedrusting, kjernefysisk
sikkerhet og oppfølging av atomvåpenavtalene
Argumentere for redefining av
sikkerhetsbegrepet ut ifra et feministisk,
menneskelig og miljøbasert perspektiv

Aktiviteter
Stands og deltakelser på merkedager:
4.april Global Day of Action Against Military
Spending.
26.april Tsjernobyldagen
6. og 9. august Hiroshima og Nagasaki
26. sept. FNs dag for total avskaffelse av
atomvåpen, ICAN-dagen
10. desember Human Rights Day og utdeling
av Nobels fredspris

Argumentere for ratifisering og
implementering av nedrustningstiltak,
inklusiv FNs Atomvåpenforbud.

Jobbe med det redefinerte sikkerhetsbegrepet
både internt i egen organisasjon og i vårt
utadrettede arbeid

Informere om sammenhengen mellom
atomkraft, atomavfall og atomvåpen

Aktiv deltagelse i Norges Fredsråd .
Delta i Norsk Nukleær Dekommisjonering
(NND)
Kontakt og Informasjon til politikere
Deltakelse på Arendalsuka
Aktivt støtte opp om ICAN aksjoner
Jobbe med prosjekter for ungdom, som sosiale
medier konkurranse og visning av film for
videregående skoleklasser.
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2b) Avdekke og stigmatisere krigens
system, militarisme og vold.
Arbeide for avspenning og fredelig
samarbeid i nordområdene
Arbeide mot utenlandske militærbaser
og militarisering av Norge.
Holde produsenter, eksportører,
importører og brukere av våpen
ansvarlig, både nasjonalt og
internasjonalt.
Gjøre kjent hvordan produksjon, testing
og handel med våpen påvirker
kjønnsrelasjoner, miljø og konflikter.
Fremme alternativ til militarisme

Samarbeide med andre freds- og antikrigsorg.
mot økt militarisering av Norge og for
lavspenning i Nordområdene.
Arrangere Russlandsseminaret «Naboer som
venner, ikke fiender» sammen med andre
nordiske land.
Mobilisere mot atomubåter i norske fjorder og
havner.
Samarbeid med Hardangerakademiet om årlig
fredssymposium.
Delta på Arendalsuka for å fremme
antimilitarisering og fredsarbeid.
Støtte varslere som avslører krigshandlinger og
overgrep
Synliggjøre partienes holdninger til krig og fred
gjennom Partienes fredsbarometer.
Arbeide for opprettelse av fredsdepartement
også i samarbeid med andre nordiske grupper.
Bidra til å spre informasjon om Global Alliance
for Ministries and Infrastructures for Peace
(GAMIP) og kampanjens arbeid for fred ved å
dele beste praksis og støtte land som strever
for å utvikle en fredskultur.
Finne strategi i forhold til aktuelle politiske
saker. Vi bør ha en politisk brodd i forhold til
NATOS militarisering av Norge og Europa, og
samarbeide med organisasjoner som f.eks
Stopp NATO som webinar og lignende.
Fremme alternative måter å tenke sikkerhet
på.
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Evaluering:
Nasjonalt arbeidsområde 2. Redefinere sikkerhetsbegrepet
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Nasjonalt arbeidsområde 3: Feministisk perspektiv på fred
WILPF tar opp kjønnsdiskriminering og arbeider for rettferdighet og menneskerettigheter
for alle som en forutsetning for fred og konfliktforebygging lokalt og globalt. Vi arbeider
med kvinneperspektiv på krig, konflikt og fredsløsninger på bakgrunn av FN-resolusjon
1325. Vi arbeider for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon med spesiell vekt på
kvinner som flyktninger. I krig og på flukt er kvinner både offer og ressurs. Begge
perspektiver er sentrale i vårt arbeid.
I 2021/22 vil vi prioritere arbeidet med Kvinner, fred og sikkerhet gjennom arbeidet i
Norsk Forum 1325, og vi vil følge Norges deltagelse i Sikkerhetsrådet. Vi vil delta i kampen
for å sikre asylretten og menneskeverdige forhold for flyktninger og asylsøkere.
Målsetting

3a) Fremme kvinneperspektiv på
krig, konflikt og fredsløsninger i lys
av FNs resolusjon 1325.

Aktiviteter
8. januar Yemane dagen
8. mars Den internasjonale kvinnedagen
20. juni Verdens Flyktningdag
2. oktober FNs internasjonale ikke-voldsdag
24.oktober FN dagen
9. november Krystallnatta
Delta i Kvinnelobbyen, FOKUS, Norsk Forum 1325.
Videreutvikle gruppa ’Kvinner i krig, på flukt og
som flyktninger’ (1325/flyktninger) til å bli et
landsdekkende nettverk for IKFF.
Organisere et møte om Kvinner, Fred og Sikkerhet i
Gøteborg i forbindelse med det Nordiske IKFFmøtet i oktober 2021.
Følge opp Norges arbeid i Sikkerhetsrådet bl.a.
gjennom deltagelse i Norsk Forum 1325 og FOKUS.
Lage nytt SC 1325 materiale på norsk for
rekruttering og informasjon (til Arendals uka).
Delta på NGO seksjon for Commission for Status of
Women (CSW) i New York, mars 2022
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3b) Arbeide for human
flyktningpolitikk og trygg migrasjon

Arbeide med forhold knyttet til asylrett og
flyktningpolitikk.
Utvikle gruppa ’Kvinner i krig, på flukt og som
flyktninger’ (1325/flyktninger) til å bli et
landsdekkende nettverk for IKFF.
Delta i Asylpolitisk Forum.
Være med på lokale aksjoner i forbindelse med
Yemane dagen 8. januar 2022
Delta i Arendalsuka.
Bidra i lokale aksjoner i august 2021 med besøk til
ureturnerbare lengeværende på utvalgte mottak.

3c) Fremme solidaritet med kvinner
som lever i krigs- og konfliktområder
eller som opplever vold og
undertrykkelse

Delta som organisasjon i lokale aksjoner i Nei til
vold mot kvinner (November 2021)
Støtte kvinner i Polen, Tyrkia og andre land der
oppnådde kvinnerettigheter er truet bl.a. gjennom
svekkelse av Istanbulkonvensjonen.
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Evaluering:
Nasjonalt arbeidsområde 3: Feministisk perspektiv på fred
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Nasjonalt arbeidsområde 4: Fremme sosioøkonomisk rettferdighet
IKFF arbeider for etablering av en rettferdig økonomisk og sosial orden basert på
prinsippene om realisering av rettigheter og behov for alle mennesker, ikke profitt og
privilegier for de få. Bærekraftig fred trenger strukturell endring, inkludert rettferdige
økonomiske system og beskyttelse av mennesker og miljø.
Vi arbeider for å synliggjøre forholdet mellom krig og miljø, klima og sikkerhet, ikke minst
farene knyttet til kjernefysisk virksomhet og atomavfall. I 2021/22 vil IKFF prioritere
arbeidet med kjernekraft og dekommisjonering, militarisering og miljørettet arbeid, og
delta i arenaer, som Forum for Miljø & Utvikling og FN-sambandet, og arbeide for at IKFFs
synspunkter inkluderes i arbeidet.
Målsetting

4a) Synliggjøre forholdet mellom
militarisme/krig og klimaforandringer
/miljø. Argumentere for den akutte
nødvendighet av å beskytte miljøet.
Forlange at regjeringer reduserer
militært forbruk og omdisponerer midler
for å ivareta menneskelige behov og
bærekraftig utvikling.

Bringe feministisk fredsanalyse inn i
debatten og aktiviteter knyttet til
økonomisk rettferdighet og bærekraftige
miljø

Aktiviteter
Markere 5. juni FN miljødag
6. november « Internasjonal dag for å
forhindre utnytting av miljøet i krig og
væpnede konflikter».
Formidle kunnskap om sammenhengen
mellom militarisme og miljø og
klimaødeleggelser ved hjelp av avisartikler,
foredrag og løpesedler. Innspill til politikere.
Aktiv deltagelse i FN - sambandet og Forum for
Miljø & Utvikling.
Synliggjøre hvordan militære ressurser kan
omprioriteres for å bøte på verdens fattigdom
og innfri FNs bærekraftmål.

Publisere på sosiale medier. Oppmerksomhet
Gjøre kjent ut ifra et feministisk
på økende fattigdom og voksende gap mellom
fredsperspektiv, årsakene og
fattig og rik. Jfr. 8. mars «Peace is cheaper konsekvensene av gjeldende urettferdige Move The Money!
økonomiske og miljøpolitiske praksis.
Aktive innspill til FN bærekraftmål og
regjeringens arbeid med handlingsplan og
Stortingsmelding.
Argumenter for at militærets ødeleggelser og
forurensning må rapporteres og inngå i det
nasjonale klimaregnskapet
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Utvikle kontakt med ungdomsorganisasjoner
for å redegjøre for Norges nei til kjernekraft og
IKFFs arbeide mot bruk av kjernekraft som
løsning på klimakrisen.
Utvikle IKFFs samarbeid med ulike
miljøorganisasjoner som arbeider for å
beskytte miljøet. Eks. jordvernsforeninger.
Blant annet ved å informere om militarisering,
miljø og matvaresikkerhet gjennom
infomateriale og Fred & Frihet.

4b) Styrke motstandsarbeidet mot
kjernekraft og informere om norsk
atomavfall

Styrke opplysningsarbeidet når det gjelder
farene knyttet til kjernefysisk virksomhet.
Vise sammenhengen mellom kjernefysisk
virksomhet og økonomi, miljø og klima.
Delta i referansegruppen av NGO
representanter i Norsk nukleær
dekommisjonering (NND)

4c) Øke offentlig og politisk bevissthet
om sammenhengen mellom krig og
klimautfordringer.

Bruke Partibarometer i forbindelse med
Stortingsvalget 2021
Lage en resolusjon om sammenheng mellom
opprustning og militærets forurensning
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Evaluering:
Nasjonalt arbeidsområde 4: Fremme sosioøkonomisk rettferdighet
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Nasjonal aktivitetsplan over aktuelle faste markeringer 2021 – 22
Måned

Dato

Aktivitet

Januar

8

Yemane dagen (papirløse
flyktninger)
Den internasjonale
Holocaustdagen

27
Februar
Mars

8

April

11
4
26

Mai
Juni

Den internasjonale
kvinnedagen
Fukushima-ulykken
Global Day of Action Against
Military Spending
Tsjernobyldagen (og
bombingen av Guernica)

1
5

FN miljødag

20

Verdens flyktningdag

6
16 -20

Hiroshima og Nagasaki
Arendalsuka

29

FNs Verdensdagen mot
Atomvåpensprengning
Internasjonal Fredsdag

Juli
August

September 21
26

Oktober

2

November

24
6

Desember

FN internasjonal dag mot
total avskaffelse av
atomvåpen ( ICAN )
FNs internasjonale ikkevoldsdag
FN dagen
FN dag for å forhindre
utnytting av miljøet i
krig/væpnede konflikter

9

Krystallnatta

25

FN dag «Stopp volden mot
kvinner»
Human Rights Day og
utdelingen av Nobels
fredspris
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Nasjonalt

Lokale
avdelinger

