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Innledning 
 
WILPFs internasjonale program gir en felles strategisk retning de neste tre årene (2022 – 
2025) og veiledning i arbeidet med:  
 

• Vår felles forpliktelse til å fremme en feministisk tilnærming til permanent fred 
grunnlagt på frihet, rettferdighet, ikkevold, menneskerettigheter og likhet for alle.  

• Våre felles handlinger lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt.  
• Å motivere og styrke det enkelte WILPFs medlem og vårt fellesskap 

 
Om WILPFs internasjonale program 
 
Det internasjonale program bygger på WILPFs visjon og verdier og skal veilede vårt arbeid og 
våre handlinger mot vårt felles mål.  
 
Wilpfs sentrale organer er 1) Den internasjonale kongressen, 2) Det internasjonale styret og 
3) Det internasjonale sekretariatet. 4) Nasjonale seksjoner og grupper/avdelinger  
 
WILPFs internasjonale program revideres og oppdateres hvert tredje år. Det internasjonale 
programmet (2022-2025) ble utviklet gjennom en samarbeidsprosess som involverte 
medlemmer og ansatte i WILPF på alle nivåer i organisasjonen, og alle regionene i verden. 
 
Det nåværende programmet bygger på resultater og læring som er oppnådd gjennom 
arbeidet med det internasjonale program fra forrige treårsperiode. WILPFs internasjonale 
program ble vedtatt på den internasjonale kongressen i 2022 og fungerer som WILPFs 
veikart for treårs perioden 2022-2025.  
 

Utvikling og gjennomføring av det internasjonale programmet 
 

Skapt i fellesskap Presentasjon Vedtak Gjennomføring Revidering og læring 
Utviklet gjennom 
en deltakende 
prosess hvor hele 
WILPF deltok 

Presenteres 
hvert tredje 
år på den 
internasjonale 
kongressen 

Vedtatt på 
den 
internasjonale 
kongressen.  

Styrer arbeid, og valg 
av strategier i 
internasjonalt 
sekretariat, 
nasjonale seksjoner, 
grupper og øvrige 
medlemsorgan 

Under ledelse av 
internasjonalt styre 
utveksler WILPF 
seksjoner, grupper og 
internasjonalt 
sekretariat hvert år 
erfaringer for å lære og 
tilpasse programmet i 
forhold til aktuell 
kontekst.  
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Vår visjon, våre verdier, vår tilnærming og vår struktur 
WILPF er en medlemsorganisasjon som arbeider etter feministiske prinsipper, i solidaritet og 
samarbeid med aktivistsøstre, nettverk, koalisjoner, plattformer og sivilsamfunns 
organisasjoner. WILPF har medlemsseksjoner og grupper i over 40 land og partnere rundt 
om i verden.  
 
Vår visjon 
En verden med permanent fred, bygget på feministiske fundament som frihet, rettferdighet, 
ikkevold, menneskerettigheter og likhet for alle, hvor mennesker, Jorden og alle dens 
innbyggere sameksisterer og blomstrer i harmoni. WILPFs visjon er reflektert og innebygd 
både i vår grunnlov og i vårt manifest fra 2015.  
 
Våre verdier  
Vår visjon om fred er basert på de verdiene vi har utviklet i tidenes løp. De inkluderer:  
 
Likhet og menneskerettigheter: Sentralt i vårt arbeid er en forpliktelse å fremme muligheten 
til frihet, menneskerettigheter og rettferdighet for alle uten diskriminering på grunnlag av 
kjønn eller andre forhold.  
 
Antimilitarisme: Vi avviser militarismen i alle dens former: som et system som leder 
samfunnets ressurser mot våpen og krig; som et tankesett og en kultur som bevæpner 
sikkerhet og forholdene mellom kjønnene, og som en ledende bidragsyter til væpnet konflikt 
og væpnet vold i lokalsamfunn og land i verden.  
 
Ikkevold: Vi arbeider for sosial endring, verken ved å ty til eller støtte vold, inkludert 
skadeverk mot mennesker og jorden. Vi tar del i fredelige former for protest for å fremme 
bærekraftige og positive tilnærminger til utfordringene vi står overfor.  
 
Solidaritet: Vi står sammen og er forpliktet til å ta vare på og støtte hverandre som 
likeverdige. Vi mener at opplevelser av ulikhet, urettferdighet og mangel på sikkerhet angår 
oss alle. Vi står sammen.  
 
Antirasisme: Vi er motstandere av og streber mot å eliminere rasisme i alle former. Dette 
gjør vi i vårt arbeid, i våre dagligliv, gjennomgående og innad i våre organisasjoner og 
hvordan vi oppfatter, tilnærmer oss og samhandler med hverandre og med andre.  
 
Økologisk bærekraft: I møte med klima- og miljøkrisen, forsvarer og opprettholder vi 
forholdet mellom menneskene, planeten og alle de andre innbyggerne som respekterer og 
fremmer omsorgen for biologisk mangfold og fremmer gjensidig velvære.  
 
Omsorg og fellesskap: Vi prioriterer menneskene og planeten framfor profitt. Vi prioriterer 
investeringer i felles goder som omsorg, sosial og samfunnsmessig infrastruktur og 
menneskers velvære, framfor privatisering, militarisme og individualisme.  
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Integritet: Vi handler med respekt, ansvar, åpenhet og pålitelighet mot oss selv og 
hverandre. Gjennom mot og ærlighet tilstreber vi kontinuerlig å reflektere og lære for å leve 
i tråd med våre verdier.  
 
Vår tilnærming 
Gjennom å iverksette det internasjonale programmet, forplikter vi oss til en feministisk 
tilnærming til fred som er bygd på:  
 
Samarbeid og deltakelse: Vi samarbeider på en solidarisk måte gjennom hele WILPF 
bevegelsen. Vi samarbeider også med andre individer og organisasjoner som følger vår 
visjon innen fredsbevegelsen. Vi tilstreber at alle kan delta fullt ut.  
 
Styrke i mangfold: Som et globalt nettverk, ser vi på menneskelig og kulturelt mangfold som 
en styrke. Vi forplikter oss til å heie på det menneskelige mangfold, og samarbeide med 
søsterskap, empati, nysgjerrighet, forståelse og inkludering ved å skape rom for læring, 
samhandling og forsoning.  
 
Standhaftighet: Vi arbeider målrettet og modig, basert på felles verdier og framtidsvisjoner.  
 
Interseksjonalitet: er et perspektiv som brukes for å se på krysninger av ulike grunnlag for 
diskriminering som for eksempel kjønn, seksualitet, etnisitet, klasse, religion og 
funksjonsevne, hvordan disse samvirker og påvirker menneskers handlingsrom og 
muligheter. Vi erkjenner og forplikter oss til å bruke dette perspektivet og i våre 
kjønnsanalyser ta hensyn til interseksjonalitet.  
 
Læring og informasjonsdeling: Vi er nysgjerrige og tar del i en løpende utveksling av 
mangfoldig kunnskap og informasjon. Vi forplikter oss til å utvikle felles kunnskap om de 
grunnleggende årsakene til vold og konflikt i alle deres former. Vi anstrenger oss kontinuerlig 
for å skaffe oss mer kunnskap for å styrke, øke og utvikle vår bevegelse.  
 
Omdanning av makt: Vi arbeider for å danne fredsfremmende prosesser som omdefinerer 
makt ved å søke og skape styrkende og felles relasjoner («makt med») i stedet for 
dominerende og hierarkiske former («makt over»). 
 
Levd erfaring i sentrum: I sentrum står lederskapet, stemmene og erfaringene fra kvinner 
som er direkte rammet av vold, konflikt og andre utslag av undertrykkende systemer. Vi 
anerkjenner at levd erfaring gir bevegelsen mulighet til å gi støtte og solidaritet til å 
identifisere og kjempe for løsninger på vanskelige utfordringer.  
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WILPFs struktur og organisering 
 
De viktigste organene i WILPF er den internasjonale kongressen, det internasjonale styret, 
det internasjonale sekretariatet og de nasjonale seksjonene og gruppene.  
 
 

 
         

 AMERIKA ASIA -STILLEHAVET  
AFRIKA 

Nasjonale seksjoner 
Nasjonale grupper 

Internasjonale 
medlemmer 

SØR-ASIA 

 EUROPA  MENA  
       
Den internasjonale kongressen, som møtes hvert tredje år, er WILPFs høyeste organ for 
beslutninger. Den er sammensatt av alle medlemmer i det internasjonale styret samt 
delegater og alternerende representanter fra de nasjonale seksjonene.  
 
Det internasjonale styret er ansvarlig for den overordnete ledelsen og styringen av WILPF. 
Det internasjonale styret setter retningen for kultur og verdier, og sikrer at WILPF når sine 
mål og prinsipper i perioden mellom de internasjonale kongressene. Det sikrer at vedtak   
som er gjort på den internasjonale kongressen for å fremme WILPFs mål og prinsipper blir 
gjennomført, og at organisasjonen oppfyller sine juridiske og økonomiske forpliktelser som 
et konstituert organ. Det internasjonale styret er sammensatt av president, to 
visepresidenter, kasserer, generalsekretær, en regional representant og en alternerende 
representant fra hver region. 
 

INTERNASJONAL 
KONGRESSI

INTERNASJONALT 
STYRE

NETTVERK

ARBEIDGRUPPERINTERNASJONALT 
SEKRETARIAT

KOMITEER
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Under ledelse av generalsekretæren, har det internasjonale sekretariatet blant annet 
ansvaret for å gjennomføre og rapportere på policyer, resolusjoner og programmer som er 
vedtatt av den internasjonale kongressen og det internasjonale styret.  
Sekretariatet har også ansvaret for å administrere finansielle operasjoner, anbefale og 
utvikle nye initiativer som svar på nødsituasjoner og /eller nye problemstillinger av primær 
interesse for WILPF. Det internasjonale sekretariatet skal også yte administrativ støtte til den 
internasjonale kongressen og det internasjonale styret.  
 
De nasjonale seksjonene og gruppene er for tiden aktive i seks regioner: Afrika, Nord- og 
Sør-Amerika, Asia-Stillehavet, Europa, Midt -Østen og Nord-Afrika (MENA). De nasjonale 
seksjonene og gruppene bruker det internasjonale programmet som guide til å utvikle egne 
strategier, slik at de samsvarer med deres egne nasjonale sammenhenger (kontekster). De 
gjennomfører så sine strategier gjennom en nasjonal handlingsplan og operasjonell plan.  
 
WILPF har et antall formelle faste komiteer og utvalg (som for eksempel den faste 
konstitusjonskomiteen, det faste utvalget for risikostyring og det faste personalutvalget). I 
tillegg kommer arbeidsgrupper. Komiteen er sammensatt av et begrenset antall 
medlemmer, og hensikten er å gi veiledning på sentrale funksjonelle områder og gi råd til 
det internasjonale styret. Arbeidsgruppene setter søkelys på spesifikke tematiske 
problemstillinger og er åpne for alle interesserte medlemmer.  
 
WILPFs historie, fra 1915 og fram til i dag    
 
Sent i april 1915, mens første verdenskrig raste i Europa, kom 1126 aktivister for stemmerett 
for kvinner og fred sammen i Haag. Forent i sin motstand mot krig og vold, startet de en 
dialog om årsakene til krig og forpliktet seg til å handle for å bidra til at lidelsene skulle ta 
slutt. De tok også sterkt til orde for at kvinners stemmer skulle inkluderes på alle nivåer der 
beslutninger ble tatt. Sammen etablerte de Kvinnenes internasjonale komité for permanent 
fred. I 1919 ble komiteen offisielt omdøpt til Women´s International League for Peace and 
Freedom (WILPF). (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet). 
 
 
Mer enn 100 år senere, er WILPF en global, feministisk fredsorganisasjon med medlems 
seksjoner og grupper i mer enn 40 land som inkluderer Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Europa, 
Asia-Stillehavet, Sør-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika.  
 
Vår utvikling fra 1915 fram til i dag kjennetegnes av veksten av verdensomspennende 
representasjon og grenseoverskridende og tverrkulturelt samarbeid med ulike 
kvinneaktivister og bevegelser. 
 
På 1920-tallet, da nasjonalisme og fascisme slo røtter ved inngangen til første verdenskrig, 
arbeidet WILPF medlemmer for å fremme internasjonal megling og meglingsmekanismer for 
å løse uenigheter mellom nasjonene. WILPF støttet opprettelsen av Folkeforbundet – en 
gruppe av nasjoner som forpliktet seg til å innta diplomatiske og fredelige holdning for å 
finne andre løsninger enn krig.  I juni 1945 ble FN pakten undertegnet og trådte i kraft i 
oktober 1945. Folkeforbundet ble offisielt oppløst i 1946.  
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I 1930-årene, mens spenningen i Europa eskalerte sammen med framveksten av Anti-
semittisme, mobiliserte WILPF ved å legge press på sine regjeringer for å motstå politikken til 
Nazi-Tyskland og deres allierte. WILPF gikk også offentlig ut og talte mot Hitlers handlinger 
og policyer. Medlemmenes utrettelige anstrengelser for å fordømme fascismen, hjelpe 
flyktninger og kreve en slutt på krigen fortsatte gjennom hele andre verdenskrig.  
 
WILPFs  seksjoner 
På sin tiende kongress i Luxemburg i 1946 mot slutten av krigen, vedtok WILPF en resolusjon 
som bekreftet organisasjonens forpliktelse til å opprettholde menneskerettighetene for alle 
folkeslag – en viktig milepæl for en organisasjon som inntil da ikke aktivt hadde anerkjent 
kampene mennesker står overfor i ulike globale sammenhenger.  
 
Gjennom andre halvdel av det tjuende århundre, fortsatte WILPFs utrettelige arbeid for å 
skape en framtid med fred og frihet for alle. Samtidig som vårt globale fellesskap vokste i 
størrelse, omfang og mangfold.  
 
En viktig milepæl for bevegelsen fant sted i 2017.  Da stemte 122 stater for å vedta avtalen 
om forbud mot atomvåpen (TPNW) i FNs hovedkvarter i New York. Dette var et resultat av 
mange års påvirkningsarbeid fra WILPF og andre sivilsamfunns organisasjoner.  Samme år 
mottok den internasjonale kampanjen ICAN Nobels Fredspris for sin innsats for å gjøre 
traktaten til en realitet.  WILPF har vært stolt medlem av ICAN siden 2007. TPNW ble 
iverksatt 22 januar 2021.   
 
WILPF framstår i dag som en representativ bevegelse som løfter fredsaktivistenes stemmer, 
og har mange samarbeidspartnere over hele verden. I Afrika har antallet seksjoner fordoblet 
seg i løpet av de siste tre årene. 
 
WILPF er blitt styrket av mangfoldet og nye perspektiver og fortsetter videreføringen av 
arven fra våre grunnleggere, samtidig som vi staker ut nye veier i jakten på fred, frihet, 
rettferdighet, menneskerettigheter og likhet for alle.  
 
For å lese hele historien om WILPF, sjekk wilpf.org – history page.  
Hva vi har oppnådd i programperioden 2018 – 2021 
 
Etter at vårt siste internasjonale program ble vedtatt i 2018, har verden stått overfor svært 
usedvanlige utfordringer – en økende klima- og miljøkrise, en global pandemi, uthuling av 
demokratier og den ødeleggende effekten av militarisering, som truer planeten og dens 
innbyggere. I denne situasjonen har WILPFs globale fellesskap vært til stede – ved å fremme, 
analysere og organisere akutt nødvendig handling. Dette til tross for at mange medlemmer 
har hatt mer enn nok med å navigere seg gjennom egne personlige utfordringer og kamper i 
ulike sammenhenger. En mer inngående oversikt over denne siste perioden finnes i våre 
årlige rapporter for 2018, 2019, 2020 og 2021.  
 
DAGENS KONTEKST; Å arbeide for fred i en verden i konflikt 
 
I dette dokumentet beskriver vi de utfordringene WILPF står overfor i arbeidet for en framtid 
hvor menneskene og planeten kan leve i harmoni. Mens vi definerer våre prioriteringer, 
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muligheter og utfordringer for årene framover, er vi forpliktet til å utvikle oss i samsvar med 
den raskt endrende konteksten i verden.  
 
Alle de sammenkoblede systemene for undertrykkelse som muliggjør og opprettholder 
undertrykking, bunner i de patriarkalske oppfatningene om makt og kulturelt 
overherredømme. Det gjelder militarisme, nasjonalisme, kapitalisme, rasisme og 
kolonialisme. Disse strukturene fortsetter å holde bærekraftig fred og frihet utenfor 
rekkevidde for majoriteten av verdens befolkning, og framskynder klimakrisen og 
miljøødeleggelsene.   
 
Økt trussel og virkning av militarisme og konflikt  
Militarisme og militær aktivitet støttet av globale finansieringssystemer og krigsprofitører, 
fortsetter å gi næring til vold verden rundt. Det kalles sikkerhet, og fører med seg økt ulikhet 
og sterk forverring av miljøødeleggelsene. Intet levende vesen på planeten er uberørt av 
militarismen. Den utøver sin innflytelse på våre beslutningstakere, vårt samfunn, sentralt og 
lokalt, våre skoler og våre hjem.  
 
Det multilaterale systemets manglende evne til å opprettholde prinsippene i FN pakten og 
det internasjonale lovverket, har ført til uendelige konflikter. Fra opprettholdelse av   
undertrykkelse i Palestina til den internasjonale eskaleringen av militarisme som følge av 
krigen i Ukraina, til den mislykkete internasjonale «stabiliseringen» i Afghanistan – listen er 
lang. Lover og prinsipper har blitt overlatt til geopolitiske interesser på bekostning av 
mennesker og selve planeten. Det er en åpenbar mangel på globalt lederskap for fred. Vi har 
sett instrumenter som for eksempel FNs Sikkerhetsråds resolusjon om «Kvinner, fred og 
sikkerhet» bli samordnet inn i patriarkalske strukturer, i stedet for å bli brukt som et redskap 
til forandring. Definisjonen av «sikkerhet» er og blir sterkt militarisert. De globale 
militærutgiftene er rekordhøye 1, og atomvåpen er nå kategorisert som «brukbare» i stedet 
for utenkelige.  
 
I tillegg til aktiv konflikt innenfor og mellom land, vold og økonomisk krigføring og det stadig 
større gapet mellom rike og fattige, møter mennesker og lokalsamfunn i økende grad en 
bevisst uthuling av de sosiale velferdssystemene, mangel på tilgang til utdanning og 
helsetjenester, matsikkerhet og konstante trusler mot deres liv og levebrød.  
 
Kombinert med konsekvenser av konflikt, klimakrise, økonomisk ulikhet, kolonialisme og 
andre utfordringer, har militær aktivitet forårsaket eller tvunget utallige mennesker til å 
forlate sine hjem for å søke trygghet andre steder. Gjennom økt militarisering av grenser og 
diskriminerende asylsystemer, har det internasjonale samfunnet vendt ryggen til 
menneskerettighetene til asylsøkere, flyktninger og migranter. De møter kontinuerlig vold, 
rasisme og andre krenkelser.  

 
1  SIPRI, “World military expenditure passes $2 trillion for first time,” 25 April 2022, 
https://www.sipri.org/media/pressrelease/2022/world-military-expenditure-passes-2-trillion-first-time. 
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Denne virkeligheten har blitt støttet og sammenfattet under den økende innflytelsen av 
undertrykkende ideologier og deres nettverk, som er forankret i nasjonalisme, rasisme og 
hvitt overherredømme. Mennesker, særlig kvinner og jenter som er i utsatte situasjoner 
betaler prisen fordi deres rettigheter i økende grad er truet, nedvurdert eller krenket.  
 
 
 
 
 
Fortsatt uthuling av menneskerettigheter, rettferdighet og likhet 
COVID-19 pandemien har avslørt de systemiske ulikhetene i våre samfunn som er skapt av et 
kapitalistisk og nykolonialistisk økonomisk system. 2  For eksempel, ble ressurser som 
vaksiner fordelt i henhold til prioriteringene til makthaverne. Mennesker og lokalsamfunn 
som allerede opplever marginalisering og undertrykking har lidd under de alvorlige 
konsekvensene av pandemien, mens rikdommen og privilegiene til de få er beskyttet. Denne 
situasjonen forverres ytterligere av statsfinansierte innstrammingstiltak, som er sponset av 
Internasjonale Finans Institusjoner (IFIs) og vedtatt av nasjonale regjeringer.  
 
Klima- og miljøkrisen – som er klart formidlet gjennom nylige rapporter 3 fra det 
Mellomstatlige panelet om klimaendringer (IPCC) og drevet fram av de hensynsløse 
neokoloniale handlingene til mennesker, stater og selskaper forverrer disse ulikhetene, 
ettersom verdens mest sårbare befolkninger i uforholdsmessig grad kjemper med 
virkningene av en krise de ikke har forårsaket. 4 
 
Likevel fortsetter regjeringer og selskaper å investere milliarder av dollar hvert år for å 
beskytte og øke sine økonomiske interesser på bekostning av menneskene og planeten. 
Dette gjør de gjennom et sterkt globalt økonomisk system som fremmer livsstil basert på 
forbruk av ikke-fornybar energi.  
 
Ulike konsekvenser av diskriminering 
Alle disse utfordringene viser klart at undertrykking på grunnlag av kjønn, rase, etnisitet, 
funksjonshemming, alder, klasse og andre faktorer påvirker mulighetene til å oppfylle 
menneskerettighetene, inkludert rettighetene til helse og utdanning.  
 
Kvinner, jenter og andre som opplever marginalisering – særlig de som opplever flere 
tverrgående former for diskriminering – er de som har størst risiko for å få sine 

 
2 See, for example, WILPF, “HRC44: Statement on COVID-19 and Women’s Rights,” 2020, 
https://www.wilpf.org/advocacy_ documents/hrc44-statement-on-covid-19-and-womens-rights/ 
 
3 See the Reports section of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s website: https://www.ipcc.ch 
 
4 Concord Sweden, Feminist Policies for Climate Justice, 2020, https://ikff.se/wp-content/uploads/2020/06/fem-
rapport-2020- final.pdf 
 
 
 
 



10 
 

 10 

menneskerettigheter krenket. De møter økt usikkerhet når det gjelder jobb, økende 
fattigdom, dårligere helse, mangel på tilgang til utdanning og økt risiko for kjønnsbasert vold.  
 
Kvinner som er menneskerettsforkjempere og miljøforkjempere står overfor økt vold, 
trakassering og trusler. 5  På grunn av sitt lederskap, opplever de dette både personlig og 
online. Dette kan ses på som et tegn på en voksende motstand mot at sivilsamfunnets makt 
skal øke og ta plass, og mot realisering av kvinnerettigheter, samtidig som det mangler 
mekanismer for å beskytte dem.  
 
I tillegg fortsetter arven, innflytelsen og praksisen fra kolonialismen å skade og undertrykke 
mennesker og samfunn rundt om i verden. Dette kan skje gjennom okkupasjon, apartheid og 
systemisk urettferdighet som påføres urfolk.6 
 
Sivilsamfunns grasrotbevegelser som i hovedsak består av mennesker og organisasjoner som 
ønsker endring, opplever eksistensielle trusler i møte med disse utfordringene. De har 
begrenset tilgang på ressurser og finansiering, og framskrittene de har gjort i løpet av de 
siste tiårene er reversert.  
 
Aktivisme gir håp og styrke 
Utfordringene vi står overfor er dyptgripende. Men WILPF fortsetter å arbeide for en framtid 
med fred, frihet, rettferdighet, menneskerettigheter og likhet for alle.  
 
I en verden med dype strukturelle problemer kan ikke aktivisme stoppe ved analysen; vi må 
stå imot og bryte ned de grunnleggende årsakene til ulikhetene som splitter og undertrykker 
oss. Og vi må utvikle og fremme alternative systemer og utnytte de områdene som er 
tilgjengelig for oss – påvirkning, organisering, mobilisering og direkte aksjon. Slik kan vi skape 
en virkelig og varig endring.  Det å arbeide for permanent og bærekraftig fred er en langsiktig 
forpliktelse. Selv om vi har møtt og fortsatt vil møte utallige tilbakeslag, vet vi at aktivisme 
virker. I møte med kryssende kriser, vil vi fortsette å finne og gripe fatt i muligheter for å 
arbeide for fred.  
 
På tross av alt, vil vi fortsette å heve stemmene til kvinner, jenter og mennesker i 
marginaliserte situasjoner, mens vi står imot kreftene som forsøker å holde oss nede, som 
krenker oss og vil at vi skal tie.  
 

  
Vi vil fortsette å snakke med sannhet mot makten. 

Vi vil fortsette å feire og styrke vår solidaritet mens vi streber mot  
en framtid med feministisk fred 

 

 
5 See, for example, “Women Human Rights Defenders Should Stay Strong,” 2018, 
https://www.wilpf.org/women-human-rightsdefenders-should-stay-strong/ 
 
6 See, for example, a joint statement from WILPF and the Women’s Centre for Legal Aid and Counseling about 
the grave situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (2021): 
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2021/05/ HRCSS30_WILPF_WCLAC_Jt-statement.p 
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Endringsteori  
 
Vår feministiske vei til fred 
I løpet av de neste tre årene vil vi fortsette arbeidet for å realisere vår felles visjon om en 
feministisk, vedvarende fred bygd på frihet, rettferdighet, ikkevold, menneskerettigheter og 
likhet for alle. 
 
 
VÅR VISJON OG VÅRE MÅL 
Hva vi ønsker å oppnå 
Vi står samlet for å studere og gjøre kjent de grunnleggende årsakene til krig, og vi arbeider 
for å avskaffe krigens legitimering, praksis, redskaper og tankesett. Vi tror at tanker og 
transformative handlinger kan skape en framtid hvor permanent fred er mulig.  
 
Vår visjon 
Vår visjon er en verden med feministisk, permanent fred bygd på fundament av frihet, 
rettferdighet, ikkevold, menneskerettigheter og likhet for alle. En verden hvor menneskene, 
planeten og alle dens innbyggere sameksisterer og utvikles i harmoni.  Vår oppfatning av 
permanent fred er en verden som vi definerer slik:  
 

o Total og universell demilitarisering og nedrustning: Alle våpen er utryddet over alt, 
og kulturelle, politiske og økonomiske systemer basert på våpen og krig er forvandlet 
slik at de møter behovene til menneskene og planeten.  

 
o En atomfri verden: Atomvåpen og atomkraft er forbudt og avskaffet til fordel for 

bærekraftig energi.  
 

o Universelle menneskerettigheter: Alle mennesker over alt har alle sine 
menneskerettigheter realisert uten noen form for diskriminering, brudd på 
menneskerettigheter og overgrep blir forhindret, tatt tak i og rettet opp. Det å sikre 
menneskerettigheter er avgjørende for å forhindre og løse konflikter.  
 

o Likestilling mellom kjønnene: En slutt på patriarkatet. Likestilling mellom kjønnene 
råder.  Det innebærer lik fordeling av ressurser, tilgang og muligheter basert på 
behov og like resultater for alle.  
 

o Rettferdige og inkluderende økonomiske systemer: Menneskene og alle planetens 
innbyggere settes foran profitt og vekst. Sentralt i våre økonomier står verdighet, 
likestilling, omsorg, rettferdighet og bærekraft. Verdifulle ressurser skal ikke lenger 
sløses bort og utnyttes av militarisme og kapitalistisk grådighet.  
 

o En avkolonisert og antirasistisk verden: Volden og ulikheten som ble skapt av 
kolonialisme og rasisme har blitt anerkjent og omdannet. Over alt arbeider 
menneskene med å reparere skadene som har skjedd, på politisk nivå, gjennom 
lovgiving og ved erstatninger.  
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o Frihet fra alle former for vold: Menneskene i all sin mangfoldighet, skal kunne nyte 
sine liv fritt for trusler og voldsopplevelser. Slik blir de i stand til å leve sine liv i frihet 
og verdighet på alle nivåer, både strukturelt, statlig, kollektivt og 
mellommenneskelig.  

 
o Miljørettferdighet og bærekraft: Våre samfunn sameksisterer i harmoni med 

naturen og fungerer bærekraftig. Den uforholdsmessig dårlige innvirkningen som 
klima- og miljøkrisen har på mennesker fra områder i verden som historisk har vært 
satt utenfor (marginalisert) blir anerkjent og tatt tak i.  
 

Våre mål  
 
For å nå vår visjon, vil vi arbeide mot fire mål som henger sammen: 
 

 
 
Endrede tenkemåter  
Vi ser for oss en framtid hvor militaristiske tenkemåter er endret, hvor vi har endret 
dominerende holdninger som fremmer diskriminerende og destruktive former for makt.  
 
Begreper om sikkerhet vil bli endret fra vold og militarisme til systemer og strukturer som 
tilbyr ekte fred og sikkerhet, som inkluderer en verden uten våpen og ressurssterke 
lokalsamfunn og sosiale infrastrukturer.  
 
Offentlige holdninger til militarisme vil bli endret gjennom bevissthet om de ødeleggende 
kostnadene ved krig, konflikt og institusjonalisert vold, og gjennom kunnskap om 
ikkevoldelige måter å håndtere konflikter.  
 
Nedbrytende kjønnsnormer vill bli omdannet fra skadelige maktforhold til likeverdige 
partnerskap; fra militaristiske forestillinger om maskulinitet til menn og gutter som allierte 
for fred; fra forenklede stereotypier om menn og kvinner til mer komplekse virkeligheter 
rundt kjønn og kjønnsidentitet.  
 
Rasistiske, privilegerte systemer, handlingsmønstre og koloniale holdninger vil bli tatt opp.  
De som har vært utsatt for slike handlingsmønstre og holdninger vil bli gitt oppreisning og 
holdningene vil bli endret.  
 

ENDREDE 
TENKEMÅTER

FORHINDRE 
VOLD

EN KRAFTFULL 
BEVEGELSE

FEMINISTISKE 
ALTERNATIVER
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«Vi gjentar vår beslutning om å avslutte, nå og for alltid, de patriarkalske 
forholdene hvor makt, kontroll og overgrep har deformert livene til kvinner, 
barn og menn i årtusener, og som har ført til voldelige samfunn.» 
WILPFs Manifest (2015)  
 

 
Å forebygge vold 
 
Vi ser for oss en framtid hvor vold forebygges og hindres på fredelige og kjønnsrelevante 
måter som tar opp de grunnleggende årsakene til konflikt.  
 
Kjønnsbasert vold skal forebygges og utryddes i alle dens former og fra alle livets områder i 
tider både med konflikt og fred.  
 
Konflikt vil bli tatt opp og løst på ikke-voldelige, inkluderende måter, inkludert dialog, 
mekling og diplomati. Rettferdighet og likestilling er kjernen i all forebygging av konflikt.  
 
All bruk og sirkulering av håndvåpen i det offentlige liv og i lokalsamfunn vil bli stanset og 
avviklet. Våpen og våpenproduksjon – inkludert kjernevåpen og masseødeleggelsesvåpen – 
vil bli stigmatisert, forbudt og endelig eliminert gjennom universell undertegning og 
gjennomføring av de multilaterale nedrustningsinstrumentene.  
 
Våpenhandel, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, vil opphøre og det samme vil 
utviklingen av nye våpensystemer og teknologier.   
 
Militære allianser vil bli oppløst og militærbudsjetter - særlig de som støtter kolonialistiske, 
okkupasjons – eller imperialistiske styrker og militariserte grenser – vil bli omfordelt til gode 
for allmenheten.  
 
Regjeringen, store selskaper, militære styrker og andre aktører vil bli holdt ansvarlig for 
brudd på menneskerettigheter og overgrep. Menneskerettigheter og rettferdighet skal 
sikres. Dette vi skje gjennom å ta ansvar for å motvirke og hindre aggresjon, undertrykkelse 
og okkupasjon og ved å gi kompensasjon til ofrene. 
 

 
Vold er ikke uunngåelig. Det er et valg. Vi velger ikkevold, som et middel og et mål. Vi vil 
frigjøre kvinners kraft og i samarbeid med likesinnede menn vil vi skape en rettferdig og 
harmonisk verden. Vi vil iverksette fred, som vi mener er en menneskerett.  
WILPFs manifest (2015).  

 
Feministiske alternativer  
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Vi ser for oss en framtid hvor undertrykkende systemer er erstattet med feministiske 
alternativer som fremmer menneskerettigheter, demilitarisering, ansvarlighet og 
fornyelse, hvor det er oppnådd en rettferdig, økologisk overgang, som er ledet av en 
økonomisk politikk som prioriterer menneskenes og planetens velvære.  
 
Reaksjoner på kriser og sikkerhetsutfordringer, inkludert problemstillinger som knytter seg 
til klimaendringer, helsekriser, migrasjon og andre kritiske bekymringer, vil bli demilitarisert 
og i stedet bli ledet av en riktig opptrent og ressurssterk sivil katastrofeberedskap.  
 
De opprinnelige FN prinsippene om å garantere fred, rettferdighet og menneskerettigheter 
vil bli gjenopprettet. De vil bli beskyttet mot å bli oppfanget av privat næringsliv og 
korrupsjon, og i stedet bli drevet av felles engasjement og ansvarlighet. De globale 
agendaene for en bedre verden vil bli fulgt opp og iverksatt i fullt monn.  
 
Statlige og ikke-statlige aktører vil opprettholde menneskerettighetene og de rettslige 
instrumentene, det vil bli effektive lover og offentlig politikk som er til fordel for 
rettighetshaverne.  
 
For å fremme en rettferdig overgang til økologisk bærekraft og en framtid uten fossilt 
brensel og kjernekraft, vil store selskaper og utvinningsindustri bli holdt i tømme og 
ansvarliggjort overfor lokalsamfunn som er utsatt for klimaendringer og miljøkrise.   
Miljøårsaker til konflikt – som for eksempel knapphet på ressurser og forringelse av jord – vil 
bli behandlet gjennom regenerativ politikk og praksis. Menneskenes rettigheter til et trygt, 
sunt og bærekraftig miljø, vil bli respektert og opprettholdt.  
 
Nyliberal økonomisk politikk vil bli erstattet med investeringer som fokuserer på felles 
ressurser, grunnleggende menneskelige behov, fellesskap og sosial infrastruktur for å trygge 
sikkerhet og velvære for menneskene og planeten.  
 
Avkolonialisering vil bli oppnådd ved å anerkjenne og omforme maktforholdene som bunner 
i kolonisering og imperialisme. Lover og politikk som ønsker asylsøkere, flyktninger og 
migranter velkommen vil bli iverksatt og opprettholdt.  
 

 
«Vi vil riste maktstrukturene i sine grunnvoller og velte de krefter som fremmer dem: 
kapitalismen og dens klassesystem, patriarkatet med sitt kjønnshierarki og 
nasjonalismen med sin rasistiske rangering av ulike folkeslag.» 
 WILPFs manifest (2015).  

 
En kraftfull bevegelse 
Feministisk aktivisme underbygger suksessen til hvert av våre første tre mål.  Vi ser for oss 
en kraftig, inkluderende og interseksjonell feministisk bevegelse som forbinder 
fredsaktivister med andre bevegelser som kjemper for sosial rettferdighet. Dette skjer 
globalt i felles søken etter handling for endring.  
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Feministisk organisering i lokalsamfunn og grasrotorganisasjoner skal bli sterk og levende. 
Bidragene og utvekslingene mellom aktivister skjer gjennom lokalt samarbeid hvor alle 
deltar og gir hverandre gjensidig støtte.  
 
Kvinner og andre feministiske aktivister blir knyttet sammen på tvers av landegrenser og i 
solidariske handlinger for fred, for å kreve en slutt på undertrykkende systemer og for å 
delta fullt, i økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige avgjørelser i en hvilken som helst 
del av verden.  
 
Kvinner og andre feministiske aktivister skal ha reelle og effektive muligheter til å få 
makthavere til å ta hensyn til kjønnsperspektivet i konflikter. Dette gjelder både ved 
forhandlingsbord og som del av langsiktige fredsskapende strategier. Kvinnenes løsninger for 
fred skal bli hørt og fulgt opp.  
 
Ved å sikre et trygt forhandlingsmiljø som er åpent for løsninger, kan aktivister fremme 
forslag om nedrustning, menneskerettigheter og fred uten frykt for trakassering, trusler eller 
angrep.  
 
Kvinner og feministorganisasjoner vil få bred støtte og nok ressurser.  
 

 
«Vi er fast bestemt på at WILPF skal vokse og bli mer effektiv, vi skal engasjere, mobilisere 
og forsterke kvinners energi over hele verden for å bli kvitt militarisme som tankesett, 
militarisme som prosess og krig som praksis.»  WILPFs manifest (2015)  
 

 
 
 
 
VÅRE HANDLINGER 
 
Hvordan vi skal nå våre visjoner og våre mål 
for å nå våre visjoner og mål, skal vi fortsette å mobilisere en av de sterkeste 
endringskreftene: kvinners og feministers aktivisme, forankret i en antirasistisk og 
intersesjonell tilnærming som utfordrer og eliminerer alle former for diskriminering.  
 
De følgende sidene skisserer hvilke kjerneaktiviteter som vil være ledende for oss lokalt, 
nasjonalt og regionalt i treårs perioden 2022 til 2025.  

 
Hva gjør vi  
Vi vil samarbeide fra lokale til globale nivåer på tre handlingsområder for den strategiske 
perioden 2022 til 2025: 
 
Hvert handlingsområde vil bli tilpasset de unike behov og sammenhenger for WILPFs 
medlemmer, seksjoner, grupper og regioner over hele verden.  
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Vi utfordrer          Vi fremmer 
undertrykkende        inkluderende 
systemer          og fredelige  
og strukturer         løsninger  
          på konflikt 
      

VI STYRKER 
FEMINISTISK FREDSAKTIVISME 

 
Vi vil støtte, beskytte og mobilisere feministiske fredsaktivister, bygge effektivt samarbeid, 
styrke vår bevegelse og avkolonisere systemer og utrydde rasisme 
  

 
 
 
Samhandle og mobilisere 
 
v Støtte solidaritets dialoger og skape levende feministiske rom og nettverk som forbinder 

bevegelsen og den feministiske dagsordenen for fred fra det lokale til det globale, 
forsterker kollektiv aktivisme på alle nivå og samarbeider med likesinnede partnere og 
andre tilsvarende bevegelser. 

v Engasjere ulike lokalsamfunn, inkludert gutter og menn, i vår bevegelse for å fremme 
feministisk lederskap i fredsskaping og politisk deltakelse for kvinner.  

v Samarbeide om kampanjer som er bygget på våre respektive styrker og ta opp våre felles 
bekymringer.  

 
Støtte 
 
v Vi støtter aktivister ved å fremme kollektiv omsorg og psykososial støtte.  
v Fremme beskyttelse og rettigheter for aktivister som er utsatt for konflikt, kjønnsbasert 

vold og andre kjønnsspesifikke trusler mot deres velferd.  

SAMHANDLE OG 
MOBILISERE STØTTE

AVKOLONIALISERE 
SYSTEMER OG 

UTRYDDE 
RASISME

STYRKE WILPF
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v Styrke den feministiske fredsbevegelsen gjennom gjensidig støtte, ved å mobilisere 
ressurser og fremme at feministisk aktivisme skal ha tilstrekkelig støtte og finansiering.  

 
Avkolonisere systemer og utrydde rasisme 
 
v Identifisere og omdanne volden og ulikhetene som er skapt av kolonialisme og rasisme. 

Dette skjer ved å motvirke strukturell rasisme og dele kunnskap blant oss selv og andre, 
ved å sette kunnskapen og erfaringen til urfolk, mennesker som er utsatt for rasisme og 
marginaliserte mennesker i sentrum for WILPF sine mobiliseringer, påvirkningsarbeid og 
analyser.  

v Anerkjenne og engasjere oss i mangfoldet av feministiske historier og perspektiver som 
finnes rundt om i verden og i våre egne samfunn. 

 
Styrke WILPF  
 
v Iverksette organisatoriske og utviklingsmessige prioriteringer for å styrke WILPF som 

organisasjon og global bevegelse ved å ta ansvar og leve etter våre verdier i alt vi gjør.  
v Se den spesielle seksjonen «Styrke WILPF» i dette internasjonale programmet.  

 
 

Vi utfordrer undertrykkende systemer og strukturer  
 
Ved å vise hvordan de henger sammen, vil vi avsløre, forstyrre og utfordre de 
undertrykkende systemene og strukturene – patriarkatet, militarismen, nasjonalismen, 
kapitalismen, rasismen og kolonialismen. Vi vil bruke menneskerettigheter og interseksjonell 
kjønnsanalyse basert på innsikt fra mennesker som har vært utsatt for vold, og fremme 
feministiske alternativer.  
 

 
 

Organisere mot militarisme og krig 
 
Ø Øke bevisstheten om militær sikkerhet og hvordan den har blitt opprettholdt 

gjennom å prioritere patriarkalske og maskuline valg, private bedrifters profitt og 
falske fortellinger forankret i våpen og vold. 
 

Organisere mot 
militarisme og 

krig

Mobilisere for 
menneskeretter 

og likestilling 
mellom kjønnene

Mobilsere for 
sosio-økonomisk 

rettferdighet

Kjempe for 
miljørettferdighet 

og bærekraft
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Ø Overvåke og kjempe for nedrustning, demilitarisering og nedbygging av kjernevåpen, 
inkludert gjennom fortsatt arbeid med Traktaten om forbud mot kjernevåpen, 
Våpenhandelsavtalen, Ikkespredningsavtalen og arbeide for å forhindre a det utvikles 
nye voldsteknologier, inkludert autonome våpensystemer.  

 
Ø Kjempe for avvikling av militærallianser og for at militærbudsjetter blir omfordelt til 

beste for allmennheten.  
 

Ø Oppfordre til ansvarlighet, regulering og en slutt på våpenhandel.  
 

Ø Oppfordre til kjønnsbevisst overvåking og kontroll av håndvåpen og krigsverktøy som 
sirkulerer i lokalsamfunn. 

 
Ø Fordømme og motstå militarisering av våre land og samfunn. Dette innebærer å 

utfordre voldelig undertrykking, okkupasjon, private selskapers militære bruk, 
militarisert politi og militariserte grenser.    
 

Mobilisere for menneskerettigheter og kjønnsrettferdighet 
 

Ø Presse stater til å oppfylle sine menneskerettsforpliktelser, også på tvers av 
territorier. Inkludert er også å utfordre all form for diskriminering, ekskludering, 
undertrykking og apartheid; og kreve ansvarlighet og oppreisning. 
 

Ø Kjempe for politikk, lover og programmer som fremmer likestilling mellom kjønnene, 
menneskerettigheter, motvirke tilbakeslaget mot likestilling og kjempe for å 
forhindre og gi oppreisning for ofre for kjønnsbasert vold og diskriminering. 
 

Ø Kjempe for beskyttelse og rettigheter for internt fordrevne, asylsøkere, flyktninger og 
migranter. 

Ø Søke rettferdighet og oppreisning til ofre for rasisme, okkupasjon, kolonialistiske 
overgrep mot urfolkskulturer og konfiskering av landområder.  
 

Ø Gjøre aktive handlinger for å beskytte og bidra til økt samfunnsengasjement og 
handling, både offline og online. Aktivt utfordre lover og praksiser som hindrer folk 
fra å protestere og gi uttrykk for sine synspunkter.  
 

Ø Kreve løslatelse av personer som er arrestert fordi de har kritiske og avvikende 
synspunkter, slik som politiske fanger og menneskerettsforsvarere.  
 

Kjempe for miljørettferdighet og bærekraft 
 

Ø Utdype vår feministiske analyse av militarismens innvirkning på miljøet, klimakrisa og 
historisk marginaliserte befolkningsgrupper.  
 

Ø Fremme antimilitaristiske og økofeministiske perspektiver innafor internasjonale 
rammer, slike som FNs menneskerettsinstrumenter, Målene for bærekraftig utvikling, 
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agendaen for Kvinner, fred og sikkerhet og FNs rammekonvensjon om 
klimaendringer.  
 

Ø Fremme og kjempe for ansvarlighet og løsninger for klima- og miljøkrisa. Dette 
innebærer blant annet overgang til fossilfri og atomfri bærekraftig energi, juridisk 
bindende og likestillingsfremmende tiltak for å tøyle bedriftseiernes makt, samtidig 
som bærekraftig praksis fremmes på alle samfunnsområder.  
 

Ø Søke rettferdighet for mennesker og lokalsamfunn som er påvirket av klimaendringer 
og miljøødeleggelser. 
 
 

Mobilisere for sosioøkonomisk rettferdighet 
Ø Fremme feministisk analyse av politisk økonomi for å støtte og befeste våre krav om 

sosial og økonomisk rettferdighet.  
 

Ø Overvåke, kontrollere og motarbeide virksomheten til internasjonale 
finansinstitusjoner (IFI) og kreve demokratisk tilsyn av IFI.  
 

Ø Kreve at store bedrifter tar ansvar, stå imot nyliberal, kolonialistisk og nykolonialistisk 
politikk som bidrar til ulikheter mellom mennesker og land. Avsløre og utfordre 
grådige bedrifters ulovlige tilegnelse av jord.  
 

Ø Fremme global og lokal politikk som prioriterer menneskers velferd, samtidig som vi 
fremmer kunnskap om forbindelsene mellom likestilling og sosioøkonomisk 
rettferdighet.  
 

Ø Øke bevisstheten om og støtte planer for feministiske budsjetter, behovet for 
matsikkerhet og økonomisk uavhengighet for kvinner.  
 

Vi fremmer inkluderende og fredelige løsninger på konflikt 
På bakgrunn av analyser om konflikter og kjønn og en forpliktelse til ikkevold, vil vi fremme 
forebygging av vold og støtte inkluderende og fredelige løsninger på konflikter på alle 
samfunnsområder.  

 

 
 

MOBILISERE FOR 
FRED

KREVE GLOBAL 
OG NASJONAL 
ANSVARLIGHET

AREIDE FOR EN 
TRANSFORMATIV 
FRED OG HINDRE 

VOLD

FLYTT PENGENE
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Mobilisere for fred 
 
Ø Øke bevisstheten om konsekvensene av konflikt, utfordre patriarkatet, rigide og 

urettferdige kjønnsnormer, og mobilisere menn til aktivt å motsette seg vold og 
arbeide for feministisk fred og likestilling mellom kjønnene.  
 

Ø Mobilisere solidaritet, dialog og feministisk diplomati som svar på kriser i samarbeid 
med kvinner og fredsaktivister i bekymringsfulle situasjoner.  
 

Ø Delta i og bygge nettverk for fred og rettferdighet.  
 
 
Kreve global og nasjonal ansvarlighet 
 
Ø Kjempe for Kvinner, fred og sikkerhets- og Ungdom, fred - og sikkerhets agendaer 

som er basert på menneskerettigheter og lokale perspektiver, kjempe for forebygging 
først og motstå militarisme.  
 

Ø Utnytte menneskerettighetene og rettferdighet til å fremme konfliktforebygging og 
rettferdighet på alle nivåer.  
 

Ø Kjempe for og fremme den kritiske rollen som sterke, effektive multilaterale 
systemer, diplomati og internasjonal rett, har i arbeidet med å finne inkluderende 
fredsbyggingsprosesser og løsninger.  
 

Ø Kreve handling og ansvarlighet når det gjelder juridiske og normative rammer, og 
instrumenter. Som Konvensjonen om eliminering av alle former for diskriminering av 
kvinner (CEDAW), Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og 
kulturelle rettigheter (ICESCR), handlingsplattformen fra Beijing. Fremme feministiske 
perspektiver på globale handlingsagenda, som Kvinner, fred og sikkerhet og FNs mål 
for bærekraftig utvikling som er i tråd med WILPFs mål og verdier.  

 
Arbeide for en transformativ fred og hindre vold 

 
Ø Fremme lokale, nasjonale og regionale initiativer for fredsbygging.  

 
Ø Støtte aktivisme for fred, som blant annet innebærer utdanning for fred, dialog, 

forsoning, lokale initiativer for nedrustning og kvinners deltaking i fredsprosesser.  
 

Ø Arbeide for å forebygge kjønnsbasert vold gjennom bevisstgjøring og påvirkning 
lokalt, nasjonalt, regionalt og internasjonalt.  
 

Flytt pengene  
 

Ø Drive kampanje for at militærutgifter blir redusert og omdirigert for å kunne dekke 
planetens og menneskenes behov. Det omfatter omsorg, sosial og lokal infrastruktur 
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og garantier for at menneskenes rettigheter til utdanning, bolig, helse, arbeid og et 
rent miljø blir dekket.  
 

Ø Dokumentere og analysere hvilken effekt det har at investeringer i 
menneskerettigheter og sosiale utgifter overdras til militære utgifter.  

 
Hvordan vi samarbeider  
Når vi jobber på tvers av alle de tre handlingsområdene, er vi forankret i våre feministiske og 
anti-militaristiske verdier og tilnærminger. Vi bygger broer og knytter sammen erfaringene til 
kvinner og feministiske aktivister mellom lokale realiteter og internasjonale fora. Vi bruker 
ulike metoder for å følge opp våre aksjoner og utvikle vår visjon.  
 
Aktivisme og organisering 
Når vi samarbeider som fredsaktivister over hele verden, er det ikkevoldelig aktivisme vi 
påtar oss. Den inkluderer kampanjer i offentligheten, protester, boikotter, fredskunst og 
politiske samlinger. WILPF organiserer både lokalt og globalt.  
 
Analyse og refleksjon 
Vi bruker ulike analytiske tilnærminger for bedre å forstå og studere årsakene til krig, 
konflikt og vold og hvordan de henger sammen. For eksempel utvikler vi og fremmer 
interseksjonelle analyser og feministisk politisk økonomi, historiske og sosiokulturelle 
analyser.  
 
Bevisstgjøring 
Gjennom tverrkulturell kommunikasjon, diskusjoner i lokalmiljøer, medierelasjoner og 
fredsopplæring, når vi bredere grupper av mennesker slik at de kan delta i utdypende 
refleksjon, og få mulighet til å endre sine måter å tenke på knyttet til de ulike systemene for 
undertrykkelse.  
 
Påvirkningsarbeid 
Vi benytter oss av påvirkningsarbeid for å fremme konkrete endringer, praksiser, politikk, 
lovverk, normer, programmer og systemer for permanent fred og for å fremme 
menneskerettigheter og ansvarlighet. Vårt påvirkningsarbeid fokuserer først og fremst på at 
regjeringer, parlamentarikere, De forente nasjoner, regionale institusjoner og andre aktører 
skal stoppe vold og arbeide for å avskaffe årsakene til krig. Vi samarbeider også med andre 
om påvirkningsarbeid, som for eksempel ikke-statlige aktører og sivilsamfunn, for å bidra til 
å skape et gunstig klima for feministisk fred.  
 
Alliansebygging 
Vi bygger broer og danner allianser med likesinnede i lokalsamfunn, organisasjoner, 
bevegelser, beslutningstakere, diplomater og politikere.  
 
Solidaritetsdialoger 
Vi skaper møteplasser hvor kvinner og feministaktiviteter kan komme sammen og 
mobilisere, lære fra hverandre og styrke våre kollektive krefter.  
 
Mobilisere for å skaffe ressurser til feministisk fred 
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Vi mobiliserer ressurser og gjensidig støtte for å styrke og muliggjøre lokale, nasjonale og 
globale aksjoner organisert av WILPF seksjoner, grupper og partnere og driver 
påvirkningsarbeid slik at feministisk aktivisme kan tilføres ressurser og bli finansiert på en 
effektiv måte.  
 
Hvem samarbeider vi med 
Som et globalt nettverk av feministiske fredsaktivister fra ulike sammenhenger, samarbeider 
vi med andre aktivister, lokalsamfunn og likesinnede organisasjoner og sosiale bevegelser.  
 
Hvem prøver vi å påvirke 
Vi prøver å påvirke og ansvarlig gjøre beslutningstakere, de som skaper og fremmer 
systemer og strukturer for undertrykkelse, og de som handler mot vår visjon. Dette 
inkluderer regjeringen, multilaterale styringsorganer, inkludert regionale institusjoner, 
individuelle beslutningstakere, bedrifter og stridende parter, i tillegg til mennesker og 
samfunn over hele verden.  
 
Styrking av WILPF 
Når vi søker å styrke den feministiske fredsbevegelsen som en mobiliserende og samlende 
kraft, forplikter vi oss til å styrke vår egen organisasjon gjennom bevisste og gjennomtenkte 
strategier som bygger på det arbeidet som allerede er i gang og som leder oss framover.  
 
Dette er en prioritert del av arbeidet med å prioritere byggingen av bevegelsen. Det er en 
pågående prosess hvor seksjoner, grupper, regioner, det internasjonale styret, det 
internasjonale sekretariatet og alle medlemsorganer deltar. På lang sikt vil det bidra til 
endring.   
 
 
 
 
Bedre tilpassing av praksis og handlinger til våre verdier. Vi vil:  
 

Ø Skape rom for læring om hverandre og diskutere og forene våre ulike meninger og 
synspunkter.  
 

Ø Styrke grunnlaget for respekt og tillit på tvers av WILPF og mellom de ulike organer 
ved å gjennomføre prinsipper om åpenhet og ansvarlighet.  
 

Ø Bygge en gjennomgående læringskultur gjennom hele WILPF for å sikre at forskjellig 
individuell og kollektiv ekspertise og kunnskap blir delt og spredt horisontalt.  
 

Ø Fremme likhet, interseksjonelle refleksjoner og samarbeid på tvers av WILPF og 
styrke samhandlingen mellom de ulike delene av WILPF.  
 

Ø Støtte nåværende og framtidige ledere til å reflektere våre verdier gjennom arbeid, 
handlinger og veiledning.  
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Ø Styrke organisasjonens omfattende forpliktelse til å avskaffe systemisk rasisme i alle 
dens former ved å mobilisere medlemmer og stab til å arbeide for en kultur med 
empati, forståelse, oppreisning og inkludering. Vi bygger en bevegelse som 
reflekterer vårt globale mangfold.  

 
Ø Bygge prosesser for intern konfliktløsning og klagebehandling for å sikre at vi kan 

lære fra våre egne interne problemer og ulikheter.  
 

 
Sikre en framtid for WILPF. Vi vil:  

 
Ø Mobilisere, engasjere og investere i unge og kommende ledere og fremme samarbeid 

mellom generasjoner, inkludert å styrke og gi ny energi til arbeidet med nettverket 
Young WILPF. 
 

Ø Forbedre innsamlingskapasiteten og sikre at praksis er i samsvar med feministiske 
prinsipper som setter søkelys på ansvarlighet, fleksibilitet, interseksjonalitet og 
bygging av bevegelsen.  

 
Styrking av styringsformer og ansvarlighet. Vi vil:  
 

Ø Utvikle et rammeverk for ansvarlighet som er forankret i feministiske prinsipper. 
Dette inkluderer overvåking, læring og iverksetting for å sikre at vi beskytter og lever 
etter våre verdier.  
 

Ø Forbedre styringspraksis og åpenhet. Det innebærer blant annet å etablere en felles 
forståelse for beslutningsstrukturer, roller og ansvar.  

 
Ø Bli mer åpne når det gjelder finansiering og sikre at våre praksiser er i tråd med 

feministiske prinsipper. Dette skjer blant annet ved å øke bevisstheten om makt 
strukturer, ved å finpusse retningslinjene i forhold til hvilke kilder vi kan akseptere å 
motta støtte fra, og sikre at måten midlene samles inn er i samsvar med våre 
feministiske verdier.  
 

Ø Foreta en maktanalyse av hvordan vi samarbeider innafor WILPF for å overvåke og 
finne ut hvilke skritt vi skal ta for å håndtere samhandling som har skadelig 
innvirkning på vår arbeidsmåte og våre fokusområder.  

 
Ø Skape en felles forståelse av hva undertrykking innebærer og en kollektiv forpliktelse 

til å iverksette tiltak mot strukturell rasisme, alders-, klasse- og andre former for 
diskriminering. Finne måter å håndtere undertrykkende systemer, holdninger og 
perspektiver innafor WILPF. 

 
Sikre at alle forstår våre systemer, strukturer, prosesser og arbeidsmetoder. Vi vil:  
 

Ø Styrke horisontale organisasjonsstrukturer og systemer, som kommunikasjonsveier 
og praksiser, rådgivende organer og mekanismer, ressurser til regionalt arbeid og 
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kollektiv overvåking og læring når det gjelder gjennomføringen av det internasjonale 
programmet for å sikre at alle deler av WILPF arbeider i samme strategiske retning.  
 

Ø Forbedre WILPFs kollektive tilnærming til arbeid, strategi, beslutningstaking, hvordan 
bevegelsen skal bygges, handlinger og lederskap.  

 
Ø Sikre at fellesskapet vårt av medlemmer får støtte og tilbakemeldinger. Dette kan 

skje gjennom forbedret organisering og kommunikasjonsmetoder etter hvert som 
bevegelsen vokser og blir mer mangfoldig.  

 
KONKLUSJON: Fra strategi til feministisk praksis 
 
WILPFs internasjonale program for perioden 2022 – 2025 ble utviklet gjennom en 
omfattende, deltakende prosess og samarbeid hvor medlemmer, ansatte og partnere over 
hele verden. Som en strategi, gir den retningslinjer for en løpende prosess med læring, 
engasjement og deling av kunnskap etter hvert som den er tilpasset og gjennomført i de 
ulike deler av vår mangfoldige og globale bevegelse.   
 
For å hjelpe hver seksjon og gruppe til å begynne prosessen med å tilpasse rammeverket for 
det internasjonale programmet til eget arbeid og prioriteringer, er det laget et forslag til 
planleggings mal.  Denne kan hver seksjon eller gruppe bruke og tilpasse etter egne behov.  
 
Som ledd i vår felles forpliktelse til å lære og dele for å sikre løpende forbedring og 
gjennomslag, vil det bli utviklet et felles resultatrammeverk for å registrere i hvilken grad vi 
gjør framskritt og når våre mål. Dette rammeverket vil bli brukt og delt av alle i WILPF. 
 

Ved at dette internasjonale programmet blir gjennomført rundt om i verden, vil WILPF vokse 
som bevegelse, og mot vår visjon om en feministisk, varig fred, grunnlagt på frihet, 
rettferdighet, ikkevold, menneskerettigheter og likhet for alle.  
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Planleggings mal 

Denne planleggingsmalen er utviklet for å hjelpe å tilpasse det internasjonale programmet til 
seksjoners og gruppers spesielle behov.   
 
Kontekst og prioriteringer: hva er de viktigste sakene dere arbeider med i deres kontekst? 
(Trender og utviklinger, tematiske prioriteringer). 
 
Hvilke spesielle endringer og resultater håper dere å oppnå som et resultat av deres 
aktiviteter?  
 
Hva er de viktigste tiltakene dere vil arbeide med for å fremme de globale prioriteringene?  
Merk: fyll bare ut de tiltakene som er relevante for deres seksjon eller gruppe. 

 
Gjøre WILPF sterkere: Hvordan øker vi våre felles krefter og styrker organisasjons arbeid?  
 
Ø Hva slags samarbeid, mobilisering eller støtte vil deres seksjon/gruppe trenge for å 

oppnå sine mål. (På tvers av seksjoner, i deres region, i samarbeid med det 
internasjonale sekretariatet etc.)  

 
Ø Hvilke prioriteringer har organisasjonen deres (lokalt, nasjonalt eller som bidrag til 

regionale og globale prioriteringer?) 
 

Ø For eksempel, hvordan vil dere arbeide med ansvarliggjøring, antirasisme, lederskap og 
konfliktløsning for sikre en framtid for WILPF? 


