
Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI)

Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Linköping (IFFI) men som 
numera heter (efter 1988) Internationella Kvinnoföreningen IKF) i Linköping. I 
deras historik från 1984 kan man läsa att föreningen fyllde 10 år 1984-11-17. 
Dessutom står där att IFFI är en förening för kvinnor och att den är totalt 
oberoende vad det gäller politik och religion. IFFI Linköping hade ca 250 
medlemmar 1984. Meningen med IFFI är att invandrarkvinnor och svenskor lär 
känna varandra och ger varandra stöd. Ordföranden var år 1984 Maj Elam. Det 
händer att IFFI hjälper utvisningshotade kvinnor när man anser att en utvisning 
inte är motiverad. Föreningen hade också ett gott samarbete med 
invandrarminister Anita Gradin och chefen för invandrarverket Tord Palmlund. 
Vidare står det att IFFI i Linköping är en aktiv förening och att IFFI är ett ställe dit 
man kan gå för att träffa folk och prata över en kopp kaffe. 
1988 bytte föreningen namn till Internationella Kvinnoföreningen (IKF) i 
Linköping. IKF tillhör Internationella Kvinnoförbundet. På deras hemsida 
(http://www.ikflinkoping.se/) kan man idag (2008) läsa att: Internationella 
Kvinnoföreningen, IKF, finns för att hjälpa kvinnor från andra länder att integreras 
i det svenska samhället. Målet är att öka integrationen samt att vara en plats att 
träffas på och inspirera kvinnor att komma vidare i livet. En del kvinnor kanske 
vill arbeta och på IKF kan de bland annat få information om praktik och studier i 
svenska, men även deltaga i olika kurser och aktiviteter. Vid flera tillfällen 
kommer experter och informerar om sina ämnen, bl a en gynekolog, hudläkare, 
optiker och Röda Korset. IKF är mest till för kvinnorna, men ibland inbjuds 
männen och barnen. Allt efter säsong firas viktiga dagar som t ex internationella 
kvinnodagen, iranskt nyår, FN-dagen och Lucia. Internationella 
Kvinnoföreningen, IKF, finns för att hjälpa kvinnor från andra länder att integreras 
i det svenska samhället. Målet är att öka integrationen samt att vara en plats att 
träffas på och inspirera kvinnor att komma vidare i livet. /2008-04-24 Paola 
Svensson
Arkivet har kompletterats med programblad för 2009 samt ett odaterat 

2017-03-22 Paola Svensson

Linköpings Föreningsarkiv


