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En kort rapport. 
 
 

 
 
Det var ca 40 deltakere, hvorav 12 fra Norge, 4 fra Danmark og 0 fra Finland*. Det 
var hyggelig å kunne møtes fysisk igjen og få mulighet til å diskutere viktige og 
interessante spørsmål ansikt til ansikt!  
 
I tillegg til rapporter fra våre land, var disse temaene oppe: 
 

• Kampen mot atomvåpen. Innlegg v Karin Utas Carlsson fra IKFF og Jesper 
Eneroth fra Palmecentret.  

• Forholdet mellom Norden og Russland v Liss Schanke. 

• Militariseringen i Göteborgs skärgård v Titti Anita Wahlberg. 

• WILPF internasjonalt: 
WILPFs verksamhet och organisation och vidare om förberedelserna inför 
kongressen i Australien 2022 v. Margrethe Kvam. 
Jamila Afghan, internasjonalt styremedlem samt leder i afghansk WILPF, 
sendte en videohilsen fra Alta, der hun nå er bosatt som flyktning.   

• Human flyktingpolitik och trygg migration v Audgunn Oltedal og Kari Nes. 
 
To uttalelser ble vedtatt,  én knyttet til det først kulepunktet ovenfor, og én knyttet 
til det siste.  I den første uttalelsen blir regjeringene i de nordiske landene bedt om å 
skrive under på FNs atomvåpentraktat og å ta militære utslipp med i 
klimaforhandlingene.  Den andre uttalelsen til våre regjeringer stiller krav til human 
flyktningpolitikk og trygg migrasjon. Her  står blant annet den akutte 
Afghanistansituasjonen sentralt.  Begge uttalelsene vil bli lagt ut på våre 
hjemmesider.  
 
*Marianne Laxén fra Finland deltok på Zoom på ett av møtene.  
 

Møtet fant sted i Gøteborg-
avdelingens hyggelige lokaler i 
”Viktoriahuset”.  Vi bodde på 
et vandrerhjem i nærheten.  
 
Møtet ble ledet av  Fanny 
Wellén og Desiree Sterner, to 
unge damer fra det svenske 
styret. Fanny (nr to fra høyre 
på bildet) var nylig valgt til den 
ene av to ledere i IKFF Sverige.   



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

Etter møtets slutt søndag var 
det mulighet til å delta på 
”Invigning och presentation 
av skulptur och konstnärlig 
gestaltning till Ingrid 
Segerstedt Wibergs minne.  
Jan Eliasson talar vid 
invigningen.”  
 
 


