	
  

Kvinna till Kvinnas förhållande till Sverigedemokraterna
Enligt Kvinna till Kvinnas stadgar är vi en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Vår samhällssyn bygger på demokratiska värderingar och utgår från alla människors lika
värde och rättigheter. Arbete mot diskriminering och för jämställdhet ska genomsyra vårt
arbete.
Kvinna till Kvinna har många års erfarenhet av att arbeta i konfliktländer. Där har vi sett hur
nationalistiska partier och rörelser har bidragit till ett samhällsklimat av våldsam
konfrontation, etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet gentemot kvinnors
mänskliga rättigheter. Vi betraktar Sverigedemokraterna som en del i denna nationalistiska
tradition. En politik som sår split mellan grupper och bygger på antifeminism, går emot våra
värderingar.
Mot den bakgrunden gör Kvinna till Kvinnas styrelse följande ställningstagande:
•
•
•
•

Kvinna till Kvinnas värdegrund skiljer sig från Sverigedemokraternas.
Kvinna till Kvinna deltar inte i Sverigedemokraternas arrangemang.
Kvinna till Kvinna tackar nej till inbjudningar från Sverigedemokraterna och vi bjuder
inte in Sverigedemokraterna till våra arrangemang.
Vid förfrågan från SD om att besöka våra partnerorganisationer i fält säger vi nej. Vi
förmedlar inte kontakter mellan partners och SD av de skäl som lyfts i ovan.

Praktisk tillämpning:
•
•

•

•

•

•

Vi inkluderar inte SD då vi uppvaktar politiska partier för samtal i våra frågor.
Vi skriver inte under debattartiklar tillsammans med SD-politiker, även om det skulle
vara tillsammans med flera andra politiker och organisationer. Detta oavsett om
Sverigedemokraterna har samma ståndpunkt som Kvinna till Kvinna i en enskild
fråga. Sakfrågorna är underordnade våra grundvärderingar.
När Kvinna till Kvinna är arrangör för ett seminarium eller debatt bjuder vi inte in
Sverige demokraterna. Att bjuda in Sverigedemokraterna skulle innebära att vi bidrar
till att ge partiet en plattform.
Vi kan föra samtal med eller på begäran förse enskilda SD-politiker med
informationsmaterial för att försöka övertyga dem om det riktiga i att arbeta för
jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter, en generös biståndspolitik som
stödjer kvinnoorganisationer i konfliktområden, etc. Däremot är det viktigt att hålla
avstånd till Sverigedemokraterna som parti.
Om media eller annan aktör arrangerar en debatt där Sverigedemokraterna är
representerade, kan vi delta ifall det bedöms som relevant. I det här fallet är det andra
aktörer som arrangerar och står för inbjudan.
I de fall vi tillsammans med andra organisationer arrangerar politiska utfrågningar
med representation av samtliga riksdagspartier, kan vi ställa oss bakom att även SD
medverkar om det är majoritetens önskan.

	
  

