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Du ser att en gnista från eldstaden landar 
på mattan. Det börjar glöda. Vad gör du? 
Du ser antagligen snabbt till att släcka 
den innan mattan fattar eld. Du sitter 
inte och väntar tills hela huset står i lågor 
innan du agerar. Ett litet hål på mattan 
är att föredra över att huset blir en hög 
med aska. Dagen efter köper du kanske 
ett brandskydd och flyttar bort material 
från eldstaden för att undvika att en 
liknande situation inträffar igen. 

På samma sätt måste vi tänka kring 
väpnade konflikter. Vi behöver lära oss 
att agera innan det börjar brinna. Vi kan 
inte stå och titta på glöden och hoppas 
på det bästa. Det är betydligt svårare och 
det kräver mer resurser att släcka en full-
skalig brand än en gnista.

Tyvärr väntar vi ofta för länge när det 
gäller konflikter i ett samhälle, tills de 

inte längre går att ignorera. Först när 
en konflikt blir allvarlig, eller i värsta 
fall väpnad, kommer vår starka instinkt 
att göra någonting. Mångas tankar går 
direkt till att agera militärt. Att säga ”nej” 
till militära interventioner i detta skede 
kan därför ofta framstå som passivt. 

I denna publikation vill vi belysa det 
aktiva och hållbara i konfliktförebyg-
gande arbete och fredlig konfliktlösning 
för att på så sätt skapa nya tankebanor 
bortom de militaristiska. Ambitionen är 
att få dig att tänka utanför traditionella 
perspektiv på säkerhet. Vi vill helt enkelt 
lyfta andra lösningar än ökad militaris-
ering när du ställer dig frågan ”Vad kan 
vi göra?”.

Grejen med 
konfliktförebyggande
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IKFF OCH KONFLIKTFÖREBYGGANDE ARBETE 

Ett av fundamenten i IKFF:s verksamhet är det konfliktförebyggande arbetet som vilar 
på en feministisk grund. Genom en feministisk förståelse går det att se maktstrukturer 
i ett samhälle för att sedan arbeta för att göra något åt en orättvis maktfördelning. Vi 
arbetar med att föra in ett starkare konfliktförebyggande perspektiv i svensk utrikes- 
och säkerhetspolitik. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR 
Kongo, Kamerun och Colombia. 

Våra systersektioner, som lever och verkar i konfliktkontexter, arbetar med att stärka 
kvinnors rättigheter och deltagande i samhället, utveckla metoder för hållbar konf-
liktlösning och driva på för nedrustning. Precis som för IKFF Sverige handlar arbetet 
ena dagen om att hålla en utbildning för gräsrotsaktivister, och andra dagen om att 
lobba regeringen eller påverka politiken genom FN. IKFF Nigeria har bland annat 
bedrivit framgångsrikt konfliktförebyggande arbete genom Women’s Situation Room, 
som du kan läsa mer om på sida 10. 

Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för att förebygga konflikter eftersom 
de ofta är de första aktörerna som upptäcker oroligheter och spänningar i samhället. 
Problemet är att de som har makt inte alltid lyssnar till civilsamhället. Det är något 
vi försöker ändra på.
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VAD ÄR KONFLIKTFÖREBYGGANDE?

Konfliktförebyggande arbete omfattar 
en rad olika aktiviteter och tillvä-
gagångssätt. Det kan handla om att 
göra konfliktförebyggande arbete till 
en politisk prioritet genom att sätta in 
tidiga åtgärder för att förhindra att en 
konflikt blir våldsam eller att etablera 
så kallade “early warning systems” som 
ska identifiera tidiga varningssignaler för 
en konflikt. Om en konflikt redan har 
eskalerat är det viktigt att lösa den på 
fredlig väg. Konflikthantering utspelar 
sig i olika skeden av konfliktcykeln. Det 
kan därför verka abstrakt, vilket till viss 
del stämmer. I en ideal värld sker före-
byggande arbete innan en konflikt har 
hunnit utvecklas. En positiv följd av 
ett förebyggande arbete är att ingenting 
sker – att en våldsam konflikt helt enkelt 
inte uppstår. Att ingenting har hänt 
har litet nyhetsvärde i jämförelse med 
militära insatser, som ofta är uppseen-
deväckande och dramatiska. Därför får 
vi sällan får läsa om framgångsrikt och 
långsiktigt fredsarbete. Det leder till att 
lägre kunskap om att det går att före-
bygga väpnade konflikter. Konfliktföre-
byggande arbete är även centralt efter 
att en konflikt formellt har avslutats för 
att säkerställa att den inte ska blossa upp 
igen.

Det direkta orsakssambandet mellan 
konfliktförebyggande arbete och från-
varon av konflikt är svårt att bevisa, 
samtidigt utesluter inte det värdet av 
att använda metoden1. Konfliktlösning 
är fortsatt relevant när en konflikt har 
eskalerat och då är metoder som medling, 

fredligt motstånd och sanktioner viktiga 
verktyg. Konflikter baseras ofta på olika 
föreställningar om hur världen bör ser ut 
och hur människorna i världen bör leva 
sina liv. Det är fundamentala frågor som 
dessa som skapar friktion inom samhället 
och mellan samhällen. En konflikt är i 
sig inte någonting negativt, utan en 
naturlig del av ett politiskt samhälle 
och relationer människor emellan. Det 
centrala är snarare hur vi väljer att lösa 
konflikten. Stabila samhällsinstitutioner, 
regelverk och verktyg för konflikthan-
tering tillsammans med ett aktivt civil-
samhälle är grundläggande förutsät-
tningar för att konflikter ska kunna leda 
till någonting konstruktivt, ett hållbart 
samhälle där det råder fred och där konf-
likter inte eskalerar till en våldsam eller 
väpnad situation2.

Att angripa grundorsakerna till 
väpnade konflikter såsom politiska, 
sociala och/eller ekonomiska orättvisor i 
form av förtryck, fattigdom eller brist på 
mänskliga rättigheter är ett sätt att arbeta 
konfliktförebyggande. Syftet med konf-
liktförebyggande eller konfliktlösning på 
fredlig väg är att värna om de humanitära, 
miljömässiga och ekonomiska värdena. 
Att förebygga en konflikt har uppen-
bara fördelar. Först och främst att färre 
människor dör och att mänskligt lidande 
undviks. Det skapar även möjlighet att 
istället bygga upp ett tryggt, rättssäkert 
och stabilt samhälle som främjar politisk, 
ekonomisk och socialt hållbar utveckling 
för alla medborgare. 
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Det finns forskning som visar att graden 
av jämställdhet är viktigare än graden 
av demokrati för en stat att undvika 
väpnade konflikter4. Mary Caprioli, 
professor i statsvetenskap, har undersökt 
sambandet mellan jämställdhet och vari-
abler på statlig nivå som rör säkerhet och 
försvarsfrågor. Capriolis forskning visar 
att stater med hög social, ekonomisk och 
politisk jämställdhet har lägre tendens 
att lösa internationella konflikter med 
militära medel5. 

KÖN I KRIG

Sociala konstruktioner av kön, idéer 
om vad som är manligt och kvinnligt, 
är grundläggande för logiken bakom 

krig och militära interventioner. Det är 
därför nödvändigt att förstå militarism, 
krig och våld mot bakgrund av en genu-
sanalys. Militarisering bygger på idén 
att militärt våld är en bra metod för att 
lösa konflikter och skydda eller gynna 
nationella intressen. Det leder i sin tur 
till att man finner en uppsättning idéer 
naturliga – om det är naturligt att ha 
fiender leder det till att det blir naturligt 
att vi måste skydda oss från fienden, 
vilket gör existensen av militären till 
en självklarhet. Denna utgångspunkt 
leder även till idén om att vissa männ-
iskor ska beskydda och andra ska besky-
ddas, en idé som är djupt förankrad i 
föreställningar om könsroller, där besky-
ddaren får maskulina egenskaper och 
den som ska beskyddas tilldelas feminina 

»Världen börjar förstå att det inte finns någon policy för att främja 
utveckling, hälsa och utbildning som är mer effektiv än att stärka 

kvinnor och flickor. Jag vill även våga mig på att säga att ingen policy 
är så viktig när det kommer till att förebygga en konflikt eller för 

försoningsarbetet efter en konflikt som att stärka kvinnor och flickor.«3 

– kofi annan, fn:s generalsekreterare 1997–2006

Kvinnor  
&  

konfliktförebyggande
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egenskaper. Förenklat kan det ses enligt 
följande, förövare = maskulin, och offer 
= feminin6.

Uppdelningen mellan kön, där män är 
beskyddare och kvinnor ska beskyddas, 
får vissa konsekvenser. Till exempel 
ses kvinnor ofta som offer, oförmögna 
att skydda sig själva, i behov av mäns 
beskydd7. Att kvinnor endast fram-
ställs som offer gör att de fråntas sitt 
aktörsskap och exkluderas därmed från 
rum för aktörer – politik, samhällsfunk-
tioner, fredsprocesser o.s.v. Att lyfta 
kvinnors aktörskap betyder såklart inte 
att kvinnor inte kan vara offer i form av 
brottsoffer, utan syftar till att motverka 
synen på kvinnor som offer i egenskap av 
sitt kön. Det är fullt möjligt att vara både 
brottsoffer och aktör. 

Sexualiserat våld i krig, så som våldtäkt, 
används som ett vapen mot motståndare 
genom att utöva dominans. Våldtäkten 
skapar förnedring och osäkerhet då ena 
parten inkräktat på den andres område 
och försvagat denne genom att erövra 
”dennes kvinnor”. Det visar en svaghet 
hos motståndaren, att denne inte klarar 
av att skydda ”sina kvinnor”. Män som 
blir tillfångatagna tvingas ansluta sig som 
soldater, utföra våldsamma handlingar 
och/eller mördas medan kvinnor ofta 
våldtas, förslavas och/eller mördas. 

Tittar vi på könsrollerna under folk-
mordet i Rwanda 1994 syns tydliga 
mönster på olika maktordningar i fråga 
om kön, etnicitet och klass. Strategin 
bakom folkmordet i Rwanda spelade på 
yngre mäns rädsla – män som inte deltog 
i att mörda eller terrorisera fienden sågs 
som ynkryggar. Ett exempel är när 
huturebellerna använde sig av propa-

ganda med sexistiska uppmaningar till 
hutumännen, ”I know you are men who 
do not let themselves be invaded, who 
refuse to be scorned”8.9

MÄNSKLIG SÄKERHET

Säkerhetspolitik har länge definierats och 
dominerats av män och föreställningar 
om vad som är manligt. En ”riktig 
man” och en ”riktig stat” ska kunna 
lösa problem med våld. I ett patriarkalt 
samhälle ses nedrustning och dialog som 
tecken på svaghet medan kapacitet till 
våld är ett tecken på styrka. På senare år 
har det traditionella säkerhetsbegreppet 
ifrågasatts och begreppet mänsklig 
säkerhet har möjliggjort ett annat sätt 
att se på säkerhet som utgår från männi-
skan istället för nationalstaten. Mänsklig 
säkerhet utgår från människans grun-
dläggande behov, som att ha mat på 
bordet, tak över huvudet och rätten att 
leva fri från rädsla och hot. Även här kan 
vi betrakta säkerhet utifrån ett feminis-
tiskt perspektiv för att synliggöra att det 
finns olika hot mot mäns och kvinnors 
säkerhet till följd av ojämlik fördelning 
av resurser och makt. 

Under 2016 spenderade världen 1,686 
miljarder dollar på militära utgifter10. 
Denna summa skulle kunna lösa hunger-
snöden i världen 383 gånger om11. Det 
läggs oerhört lite resurser på konfliktföre-
byggande arbete, faktum är att de årliga 
satsningarna på konfliktförebyggande i 
Sverige är mindre än vad krigsövningen 
Aurora, som ägde rum tidigare under 
hösten 2017, kostade12. Det handlar 
alltså om prioriteringar.
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KVINNOR VID FÖRHANDLINGSBORDET

Eftersom kvinnor och män ofta har olika erfarenheter av en väpnad konflikt är det 
viktig att flera perspektiv finns med när politiska beslut ska tas eller när fredsavtal ska 
slutas. I dagsläget är kvinnor gravt underrepresenterade i fredsförhandlingar, vilket 
påverkar vilka ämnen som diskuteras och avtalets innehåll13. 

En vanlig indikator för att mäta jämställdheten i en stat är antalet kvinnor på 
beslutsfattande positioner. Det är dock viktigt att kontextualisera detta, bara för att 
det är kvinnor på vissa positioner betyder det inte att de driver en feministisk fred-
spolitik. Det är givetvis viktigt med representation men det krävs även ett aktivt 
arbete för att förändra synen på konfliktlösning. Därför är det viktigt att skapa plats 
för civilsamhället i fredsprocesser, exempelvis för de som driver kvinnors rättigheter.

Med kvinnor vid förhandlingsbordet tenderar kvinnors rättigheter och ett genus-
perspektiv att inkluderas. Inkluderande perspektiv på frågor om styrning, säkerhet, 
rättvisa och återuppbyggnad skapar brett förankrade avtal som har bättre förutsät-
tningar för att bli hållbara14. 
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Det finns olika metoder för att förebygga, hantera eller lösa konflikter. Enligt Peter 
Wallensteen, professor i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet, blir effekten 
av metoderna starkare om de används parallellt och på så sätt förstärker varandra15.

w DIPLOMATI

Diplomati är de förbindelser som finns mellan olika stater och staters regeringar, 
ofta i form av ambassader, representationer, delegationer eller generalkonsulat. Diplo-
mati bygger på dialog och överenskommelser mellan representanter från olika stater. 
Sverige har förbindelser med i princip alla självständiga stater. De svenska utlands-
myndigheterna har i uppdrag att representera Sverige och bland uppgifterna är det 
inkluderat att föra en dialog med det lokala civilsamhället. Diplomatins uppgifter är 
i huvudsak att rapportera, observera och förhandla. Det är genom god diplomati som 
många konflikter stabiliserats. 

w MEDLING

Medling är en form av diplomati. Det är en fredlig konflikthanteringsmetod som går 
ut på att en tredje, oberoende part skapar förutsättningar för dialog mellan två aktörer 
som befinner sig i en konfliktsituation. Medling är en process där det är viktigt att 
skapa förtroende mellan de olika aktörerna för att dessa ska få möjlighet att förstå 
varandras perspektiv och tillsammans kunna enas om en gemensam lösning. Medling-
sprocessen är ofta svårare i en nationell konflikt eftersom parterna efter konflikten 
måste fortsätta samverka. Medlingsprocesser har som mål att lösa en konflikt till 
exempel genom ett avtal om vapenvila eller ett fredsavtal. Ofta är processerna långa 
och när två aktörer väl är överens om ett avtal kan andra aktörer, som inte deltagit i 
medlingen, skapa nya konflikter16. Medling kan även användas på en långt mer lokal 
nivå, där det inte nödvändigtvis handlar om ett avtal som ska slutas.

Metoder
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IKFF COLOMBIA

IKFF Colombia har arbetat aktivt för att förebygga 
och hantera konflikten i Colombia. IKFF Colombia 
var en av de kvinnorättsorganisationer som arbetade 
hårt för att säkerställa kvinnors deltagande och 
inflytande i fredsprocessen, och för att säkerställa 
ett genusperspektiv och hänvisningar till kvinnors 
rättigheter i fredsavtalet. De mobiliserade och deltog 
i en koalition som tog fram underlag och förslag till 
fredsförhandlingarna på Cuba. På så sätt kunde 
de påverka processen. Det fanns ett hårt motstånd 
mot skrivningar om genusaspekter i avtalet, men i 
december 2016 slöts till sist ett fredsavtal mellan 
gerillagruppen Farc och den colombianska regeringen. 

KVINNLIGA MEDLINGSNÄTVERK

I Sverige finns sedan 2015 ett svenskt 
medlingsnätverk för kvinnor som samordnas av 
myndigheten Folke Bernadotteakademin. Nätverket 
är en del i arbetet med agendan för kvinnor, fred och 
säkerhet och syftar till att öka kvinnors deltagande 
i freds- och beslutsprocesser. Studier visar att 
inkluderande fredsprocesser är en förutsättning för 
hållbara fredsavtal17. IKFF i DR Kongo, Nigeria och 
Kamerun har likaså skapat egna nationella kvinnliga 
medlingsnätverk där de har identifierat och utbildat 
kvinnor i olika medlingstekniker. 



9

w SANKTIONER

Genom sanktioner går det att utöva stor makt gentemot en stat. Peter Wallensteen 
menar att sanktioner sällan lyckas som ett enskilt medel utan måste implementeras 
i samverkan med andra metoder såsom medling eller folklig mobilisering. Det finns 
även en risk att sanktioner mot en stat får konsekvenser för civilbefolkningen. Det 
är därför viktigt att sanktionerna är smarta och riktade mot specifika makthavare 
för att få effekt. Ett exempel på effektiva sanktioner är frysta tillgångar på utländska 
bankkonton och/eller reseförbud18. När sanktioner infördes mot Charles Taylor, 
krigsherre i Liberia, påverkade det diamanthandeln och stramade därmed åt Taylors 
resurser. Taylor skiftade då till timmerhandel, vilket FN effektivt bemötte med nya 
sanktioner19.

w FREDSOBSERVATÖRER

Fredsobservatörer är en beprövad metod som innebär att en oberoende, tredje part 
helt enkelt observerar en konflikt med syfte att visa att omvärlden bryr sig om vad 
som händer, att skapa utrymme för det lokala fredsarbetet och att skydda civilbe-
folkningen. Det omfattar människor som åker till ett konfliktdrabbat område för att 
dokumentera och rapportera om oroligheter och övergrepp. Kristna Fredsrörelsen 
arbetar enligt denna metod och har observatörer i Guatemala, Colombia och Mexiko. 
Ett annat exempel är ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. 

w VAPENKONTROLL

Vapenkontroll är en viktig del i konfliktförebyggande arbete. Det handlar framförallt 
om att motverka spridningen och användningen av små och lätta vapen som är 
världens dödligaste vapentyp20, med ungefär 500,000 offer varje år21. Även vapen 
som säljs på laglig väg kan hamna i andra händer än vad som var tänkt. Ett tydligt 
exempel på att små och lätta vapen sprids okontrollerat är en rapport om att en 
version av det svenska granatgeväret Carl-Gustaf (M3) 2012 påträffats i norra Burma/
Myanmar. Detta vapen spreds från Indien till norra Burma/Myanmar efter strider 
mellan regeringsstyrkor och lokala rebeller. Svenska vapen har också använts av rebell-
styrkor i Libyen, återfunnits hos Farc i Colombia och hos den militanta gruppen 
al-Shabaab i Somalia, samt i Syrien22.
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w WOMEN’S SITUATION ROOM 

Women’s Situation Room (WSR) är ett koncept som har sin grund i Angie Brooks 
International Center. De startade världens första WSR inför valet i Liberia 2011. 
Konceptet har sedan spridit sig till flera länder i regionen. WSR är en plattform för 
att öka kvinnors deltagande i freds- och konfliktförebyggande processer samt för att 
motverka våld och konflikter som kan blossa upp i samband med politiska val. 

I och med de blodiga upplopp som följde 2011 års val i Nigeria började IKFF 
Nigeria arbeta för att våldet inte skulle upprepas under valet 2015. Riskerna var stora 
då den militanta gruppen Boko Haram fått fäste i de norra delarna av landet. WSR 
Nigeria genomförde breda informationskampanjer, utbildade och informerade både 
civilsamhället och beslutsfattare om vikten av kvinnors deltagande i valet 2015, både 
vad gäller att rösta och att kandidera till politiska positioner. 300 kvinnor utbildades 
runt om i landet till att bli valobservatörer. 

En viktig aspekt av WSR Nigeria var ett ”call centre” som var bemannat dygnet 
runt i tio dagar under valet. 40 telefonoperatörer, alla unga, jobbade med att ta emot 
samtal som rörde frågor om borttappade röstkort och trasiga röstkortsläsare, men 
också rapporter om våld, mordbrand, skottlossning och hot från beväpnade män 
samt oegentligheter som begåtts av politiska partier. Över 4,000 samtal togs emot från 
Nigerias 36 stater. Både polisen och valkommissionen fanns på plats med personal i 
WSR vilket möjliggjorde att problem ofta kunde lösas direkt när rapporter kom in. 

FRAMTIDENS KONFLIKTFÖREBYGGANDE ARBETE

Det konfliktförebyggande arbetet är helt centralt för att fred ska kunna byggas. Här 
har vi nämnt några konkreta metoder. Det finns dock utrymme för utveckling av det 
konfliktförebyggande arbetet, dels genom att regeringar vågar investera och lägga mer 
resurser på det, dels genom att utveckla de olika metoderna. 

IKFF ser att Sverige bör operationalisera FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet 
och bland annat etablera snabbinsatsmekanismer (Rapid Response Mechanisms, RRM) 
där människor med specifik kompetens inom medling, fredsbyggande och FN:s 
agenda för kvinnor, fred och säkerhet, kan skickas ut med kort varsel när en konf-
liktsituation uppstår. Det är också viktigt att komma ihåg att det mest effektiva sättet 
att förebygga väpnade konflikter är att stärka mänskliga rättigheter och demokratiska 
principer. 
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FN är en mellanstatlig organisation som startade 1945 till följd 
av andra världskrigets grymheter för att säkerställa internationell 
säkerhet och fred i framtiden. Sedan FN grundades har det skett 
en ökning av inomstatliga konflikter, vilket har skapat frågor om 
huruvida det internationella samfundets ska agera. Principen om 
staters suveränitet har länge varit överordnad och innebär att alla 
stater har ansvar för sina inre angelägenheter utan inblandning 
från andra stater. 

År 2005 beslutades det om en ny princip i FN:s generalförsam-
ling, “Responsibility to Protect” (R2P), som möjliggör för stater att 
ingripa när civilbefolkningen i en annan stat utsätts för exempelvis 
folkmord eller krigsbrott. R2P bygger på att varje stat har ett ansvar 
att skydda sin egen befolkning, att det internationella samfundet 
har en skyldighet att stötta staters arbete med att skydda sina 
invånare och i sista hand att det internationella samfundet har en 
skyldighet att ingripa med fredliga medel om staten misslyckas 
med att skydda sin civilbefolkning. Som sista utväg kan militära 
medel användas. Det är FN:s säkerhetsråd som beslutar om denna 
princip ska åberopas. 

I Libyen 2011 användes R2P för första gången för en militär 
intervention, något som i efterhand har kritiserats. I FN:s reso-
lution var Natos mandat att skydda civilbefolkningen genom att 
upprätthålla ett flygförbud över Libyen. Kritiker menar att mandatet 
frångicks och att Nato istället bidrog till att störta Gaddafi23. Libyen 
är sedan dess ett krigshärjat land där det råder stor politisk insta-
bilitet och konflikter mellan väpnade grupper. Detta ledde även till 
en låsning i säkerhetsrådet i fråga om att åberopa R2P för kriget i 
Syrien, då vissa stater ansåg att risken var för stor att syftet blev 
att avsätta regimen. R2P ska inte användas för att ta ställning i en 
konflikt utan endast för att skydda civila24. 

FN & R2P
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KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet handlar inte om att göra krig 
jämställda utan om att förebygga och stoppa krig samt bygga hållbar fred. Det började 
med att FN:s säkerhetsråd år 2000, efter påtryckningar från det civila samhället, bland 
andra IKFF, antog resolution 1325 om att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser 
och stärka kvinnors säkerhet. Sedan dess har sammanlagt sju resolutioner antagits 
på samma tema, och en del verktyg för implementering har skapats. Det centrala i 
agendan för kvinnor, fred och säkerhet är att FN och medlemsstaterna är skyldiga 
att arbeta för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande 
arbete och i processer för att bygga upp samhällen efter krig. FN och staterna ska 
också stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter och i postkonfliktsit-
uationer.

KONFLIKTFÖREBYGGANDE I

internationella 
ramverk

s/:::::::::::\S
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PoA – STOPPA SPRIDNINGEN AV ILLEGALA VAPEN 

2001 antog FN:s generalförsamling ett handlingsprogram för att motverka den 
illegala spridningen av små och lätta vapen. Handlingsprogrammet har ett långt 
och krångligt namn: United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and 
Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects. Det 
brukar kort och gott kallas för PoA. PoA innehåller icke-bindande överenskommelser 
och rekommendationer om bland annat hur trafficking av vapen kan minskas.  

ATT – REGLERING AV DEN INTERNATIONELLA, LEGALA VAPENHANDELN 

Den 2 april 2013 i New York röstade staterna i FN igenom det globala vapenhandel-
savtalet Arms Trade Treaty (ATT). ATT ska reglera den internationella legala vapen-
handeln. Enligt ATT får en stat inte exportera vapen, ammunition eller vapendelar 
om det finns en tydlig risk för att dessa kommer användas för brott mot mänskliga 
rättigheter eller humanitär rätt, om det underminerar fred och säkerhet, eller utgör 
del av transnationell organiserad brottslighet så som trafficking. IKFF arbetade inför 
och under förhandlingarna för att avtalet skulle innehålla ett särskilt genuskriterium, 
vilket lyckades. Artikel 7.4 i ATT säger att vid riskbedömningar ska den exporterande 
statsparten beakta risken för att vapnen, ammunitionen eller vapendelarna i fråga kan 
användas för att begå eller underlätta allvarliga former av genusbaserat våld eller våld 
mot kvinnor och barn.

AGENDA 2030

De globala målen för hållbar utveckling antogs av världens stater den 25 september 
2015 i FN. Från och med den 1 januari 2016 fungerar målen i Agenda 2030 som en 
övergripande inriktning för det internationella samfundets arbete för hållbar utveck-
ling. Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål där de övergripande ambitionerna 
är att utrota fattigdom, skydda planeten och skapa en god välfärd för alla människor. 
Målen i Agendan 2030 är odelbara och ska inte motverka varandra. IKFF arbetar 
särskilt med mål 16: fredliga och inkluderande samhällen och mål 5 om jämställdhet.

s/:::\S

s/::::::::::::::::\S

s/:::::::::::\S
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KÄLLFÖRTECKNING

Globalis
www.globalis.se/Konflikter/Afrika/Libyen

Säkerhetspolitik
www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Mansklig-sakerhet/Responsibility-to-Protect-R2P/

Sipri årsbok 2017
www.sipri.org/sites/default/files/2017-09/yb17-summary_sv.pdf

Mänsklig säkerhet
www.manskligsakerhet.se/2017/03/03/sma-och-latta-vapen-stora-och-tunga-konsekvenser-
for-barn-och-unga

Biståndsdebatten 
www.bistandsdebatten.se/exkldebattartiklar/satsa-pa-aktiv-fredskultur-i-sverige-och-i-varlden/

Kristna fredsrörelsen 
krf.se/om-oss/vara-fragor/

Folke Bernadotte akademin 
www.fba.se/contentassets/c3473803f7c44517866660871d74c504/factsheet-sverig-
es-medlingsnatverk-for-kvinnor.pdf
www.fba.se/sa-arbetar-vi/konfliktforebyggande/

SVT
www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-s-vapensanktioner-fungerar-daligt

Föreningen för utvecklingsfrågor 
www.fuf.se/2017/09/19/live-konfliktlosning-pa-fredlig-vag/
www.fuf.se/2017/10/25/live-demilitarizing-gender-and-development-cynthia-enloe/
www.fuf.se/2017/09/19/live-konfliktlosning-pa-fredlig-vag/

Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa 
www.unric.org/sv/nyhetsarkiv/27315-vaerldens-militaera-utgifter-kunde-loesa-hungers-
noeden-383-ganger-om

A global study on the implementation of United Nations Security Council resolution 1325 
www.wps.unwomen.org/pdf/CH03.pdf
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`    INFO@IKFF.SE

4    08 – 702 98 10 

v    WWW.FACEBOOK.COM/IKFFSWEDEN 
t    @IKFF_SVERIGE

ć    @IKFF_SVERIGE

OM IKFF

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) 
är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka 
kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att 
lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, 
fred och säkerhet samt nedrustning. Vi arbetar på lokal, 
nationell och internationell nivå. 

IKFF var en av de drivande krafterna bakom FN:s säker-
hetsråds antagande av resolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet. IKFF:s påverkansarbete ledde 2013 till ett 
kriterium i det internationella vapenhandelsavtalet (ATT) 
som förbjuder vapenhandel där det finns risk att vapnen 
kan användas för genusbaserat och sexuellt våld. 

Två av IKFF:s grundare har mottagit Nobels fredspris. Jane 
Addams, 1931, och Emily Green Balch, 1946. 2017 tillde-
lades den globala kampanjen International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons (ICAN), som IKFF driver i Sverige, 
Nobels fredspris för sitt arbete mot kärnvapen.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem (240kr/år) och/eller 
ge en gåva via Swish: 1234760674 eller bankgiro: 5491-
7166. Eller gå in på vår hemsida www.ikff.se där du kan 
bli medlem via autogiro.
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