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Om Kvinna till Kvinna

Vision

•  En värld där det råder hållbar fred byggd på demo- 
krati och jämställdhet, och där konflikter hanteras  
med ickevåldsmetoder.

•   En värld där mänskliga rättigheter respekteras och  
alla människor kan känna trygghet och säkerhet.

•   En värld där kvinnor har makt och inflytande  
över beslut och är fullvärdiga aktörer i samhälls-
utvecklingen.

Vårt uppdrag

Kvinnor utgör en stor del av det civila samhället i  
om råden som drabbas av krig och konflikter. Vi sam- 
arbetar därför med kvinnorättsorganisationer i kon-
fliktdrabbade områden, och skapar opinion kring  
kvinnors rättigheter och vikten av att kvinnor deltar  
i frågor som rör fred och säkerhet. Vi främjar också  
studier och forskning för att öka kunskapen om hur  
krig och konflikt påverkar kvinnors villkor i samhället.

Historia
Kvinna till Kvinna bildades på 1990- 
talet då rapporter om massvåldt äkter 
på Balkan nådde Sverige. Freds- och 
kvinnorörelsen i Sverige gjorde ett  
gemensamt upprop under appellen 
Kvinna till Kvinna som följdes av insam-
ling av pengar till stöd för kvinnorätts-
organisationers arbete på Balkan. 
 Sedan dess har vi växt väsentligt. 
Idag stödjer vi över 100 kvinnorätts- 
organisationer och kvinnorättsförsva-
rare och deras arbete världen över.

2 Om Kvinna till Kvinna
3 Verksamhet i världen
4 Förord  
5 Det här är Kvinna till Kvinna
6 Resultat och riskhantering
7 Hur vi gör skillnad
8 Insamling
11 Volontärverksamhet
12 Mellanöstern
16 Central- och Västafrika

20 Södra Kaukasien
23 Västra Balkan
26  Kommunikation  

och politisk påverkan
31 Forskning
32  International Training  

Programme
33 Effektrapportering
34 Styrelse
35 Årsredovisning

Innehållsförteckning

I Sverige arbetar vi för
•  Att människor ska ta ställning 

och engagera sig för fred och 
kvinnors rättigheter i krig och 
konfliktdrabbade områden.

•  Att samla in pengar till stöd för 
det arbete som våra samarbets-
organisationer gör. 

Kvinna till Kvinna är en partipoli-
tiskt och religiöst obunden freds- 
och kvinnorätts organisation.

Sandrine Ramazani 
och Helene Makosho 
Luxene använder 
teater i kampen mot 
våld mot kvinnor i 
DR Kongo. Läs mer 
på sidan 10. Foto: 
Cato Lein

Så får vi in pengar
136,2 mkr

Så används pengarna
132,5 mkr

Verksamhet i konfliktområden
115 mkr

Det svenska 
biståndsorganet 
Sida 65%

Övriga intäkter 2%

Insamling 11%

Övriga anslag/
fonder 22%

Insamling 2%
Administration 5%
Information,
påverkan,
studier,
forskning
7%

Verksamhet
i konflikt-
områden
86%

Finansiellt
stöd till 
samarbets-
organisationer
40,6%

Nätverkande, 
kapacitetsbyggande, 
kommunikation
                 18,7%

Rådgivning, 
koordinering 
och handläggning 
av stöd 40,7%
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Verksamhet i världen

Sverige

Södra Kaukasien
Armenien 
Azerbajdzjan
Georgien Västra Balkan

Albanien 
Bosnien-Hercegovina
Kosovo
Makedonien
Montenegro
Serbien

Central- och Västafrika
Demokratiska Republiken Kongo
Liberia

Mellanöstern
Irak 
Israel
Jordanien
Libanon
Palestina

Colombia

Sydafrika

Arbetet för kvinnors 
rättigheter och hållbar 
fred på Balkan fortsät-
ter. Ärren efter krigen 
är djupa och befolk-
ningen splittrad.

Yttrandefriheten 
minskar i södra Kau-
kasien, och kvinnor 
som strävar efter 
jämställdhet möter 
hårt motstånd.

Kriget i Syrien och upptrap-
pade konflikter runt om  
i Mellanöstern gör arbetet 
för kvinnors rättigheter i 
regionen farligt.

Läs mer på sidan

20

Läs mer på sidan

12

Läs mer på sidan

24

Läs mer på sidan

16

Våld, konflikter 
och fattigdom 
präglar kvinnors 
vardag i Liberia 
och DR Kongo. 
Samtidigt pågår 
en envis kamp 
för kvinnors  
rättigheter.

Under 2015 höll 
vi utbildningar 
om kvinnor, fred 
och säkerhet i 
Colombia och 
Sydafrika. Läs 
mer på sidan 32! Av säkerhetsskäl kan vi inte uppge alla länder som 

Kvinna till Kvinna har verksamhet i. Av samma skäl 
listas inte alla organisationer som vi stödjer. Läs 
mer om risker och utmaningar på sidan 6.

Allt fler engagerar sig för Kvinna till Kvinna ideellt. 2015 deltog volontärgruppen i Stockholm för första gången i stadens Pride-parad  
och skapade uppmärksamhet för hbtq-personer och kvinnors rättigheter.
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Vi ger aldrig upp

Men, vi har även sett ljusglimtar för kvinnor och kvin-
nors rättigheter, och många av dessa förbättringar visar 
en stadig kurva uppåt: kvinnor får allt bättre hälsa, mer 
utbildning och blir sakta men säkert mer ekonomiskt 
oberoende. Utvecklingen är dock ojämnt fördelad över 
världens länder.

Situationen för kvinnorättsförsvarare i konfliktdrab-
bade regioner är fortsatt svår, och många utsätts för 
hot och smutskastning. Trots det gör dessa kvinnor ett 
fantastiskt arbete, och det finns en rad goda exempel på 
framgångar under 2015. I DR Kongo, till exempel, har 
kvinnor samlat in över 200 000 namnunderskrifter för 
att få till en ändring av landets vallag som diskriminerar 
kvinnor. I Jordanien fick för första gången en kvinna 
skadestånd efter att ha utsatts för våld i hemmet, detta 
efter hårt arbete av kvinnorättsorganisationen Mizan. 

2015 dominerades på många sätt av kriget i Syrien, 
framför allt för våra samarbetsorganisationer i Mellan-
östern som hjälper kvinnor på flykt. För att uppmärk-
samma det viktiga fredsbyggande arbete kvinnor i 
Syrien gör, lanserade vi rapporten ”Peacebuilding defines 
our future now” tillsammans med den syriska organisatio-
nen Badael. Rapporten har spridits över världen och givit 
röst åt kvinnor som ingen tidigare lyssnat till.  

Kriget i Syrien påverkade även Kvinna till Kvinnas 
verksamhet i stort. Den svenska regeringen beslutade 

under året att finansiera en del av flyktingmottagandet  
i Sverige med hjälp av biståndsbudgeten, som vi del- 
finansieras av. Vi är mycket kritiska till detta. Att 
minska på biståndet för att ta emot flyktingar är en 
kortsiktig lösning. Det försvårar det långsiktiga arbetet 
för demokrati och hållbar fred i de länder som flykting-
arna kommer från. Biståndet spelar en viktig roll för att 
på lång sikt kunna förbättra människors levnadsvillkor, 
och i förlängningen förhindra krig och konflikter som 
leder till att människor tvingas fly. 

Stöd och hjälp till kvinnor som flytt är viktigt även  
i Sverige. Våra volontärer har startat en mötesgrupp där 
nyanlända kvinnor fått information om sina rättigheter.

Vi ser även att antalet månadsgivare växer. Jättekul! 
Ett stort tack till dig som bidrar till vår verksamhet. Vi 
på Kvinna till Kvinna kommer inte att ge upp vårt stöd 
till kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden – det 
är långsiktigt och gör skillnad.

Under 2015 gjorde Lena Ag bland 
annat en resa till Balkan där hon 
träffade kvinnor som flytt från kri-
gets Syrien. Deras vittnesmål om de 
utmaningar som möter kvinnor på 
flykt delade hon med sig av i debatt-
inlägg och i möten med politiker och 
beslutsfattare. Resan arrangerades 
av Nobel Women’s Initiative. 
Foto: Igor Pavicevic

2015 var ett mörkt år i världen med krig, konflikter och människor 
på flykt. Vi som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter ser hur 
kvinnor fortsätter att utsättas för våld, utestängs från fredsför-
handlingar och att lagstiftning mot sexuellt våld inte efterlevs.

Följ Lena Ags blogg! 
lenaagbloggar.wordpress.com

Lena Ag
Generalsekreterare
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Det här är Kvinna till Kvinna

Vi stärker kvinnorättsförsvarare
•  Kvinna till Kvinna stödjer kvinnorättsorganisationer 

och deras arbete för fred och kvinnors rättigheter i krig 
och konfliktdrabbade områden.

•  Vi stödjer ekonomiskt, med utbildning samt bidrar till 
nätverkande.

•  Kvinna till Kvinnas arbetsmodell bygger på långsik-
tighet och dialog. Vår styrka är att vi lär känna våra 
samarbetsorganisationer, lyssnar på dem och stödjer 
deras prioriteringar.

Samarbetsorganisationer
2015 samarbetade Kvinna till Kvinna med 104 kvinno-
rättsorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner: 
Central- och Västafrika, Mellanöstern, södra Kaukasien 
och västra Balkan.

Så finansieras arbetet
Kvinna till Kvinna kan stödja kvinnor i konfliktdrabbade 
områden tack vare gåvor och anslag.
•  Vår största finansiär är det svenska biståndsorganet 

Sida. Vi får även anslag från Allmänna Arvsfonden, 
EU, Folke Bernadotteakademin, Forum Syd, svenska 
utrikesdepartementet, norska och holländska staten, 
samt Svenska PostkodLotteriet.

•  Gåvor och bidrag från privatpersoner och företag är en 
viktig del av vår finansiering. Vår största privata givare 
är Svenska PostkodLotteriet.

Kommunikation, opinionsbildning,  
utbildning och forskning
•  Vårt kommunikationsarbete syftar till att lyfta 

fram kvinnors villkor i krig och konflikter, liksom 
att påverka beslutsfattare och lagar för att 
förbättra kvinnors inflytande.

•  Vi ökar den svenska allmänhetens kunskap och 
engagemang för kvinnors rättigheter, genom 
media, evenemang och våra volontärer.

•  Vi arbetar med forskningsutveckling och sam-
arbetar med enskilda forskare och forsknings-
institut.

•  Vi erbjuder utbildningar för att öka kunskap och 
kompetens kring kvinnor, fred och säkerhet.

Lokala 
kvinnorätts
organisationer

Gåvor  
och anslag

Kvinnor i krig och 
konfliktdrabbade 
områden

Huvudkontor
På kontoret i Stockholm 
beslutar styrelsen och 
Kvinna till Kvinnas led-
ning om övergripande 
riktlinjer för arbetet.

Kontor
•  Mellanöstern
•  Centralafrika 
• Västafrika
•  Västra Balkan
•  Södra Kaukasien

Dialog

Totalt 98 anställda varav 55 på huvudkontoret.

Gåvor 
och bidrag  
från privat-

personer

Gåvor 
och bidrag 

från  
företag

Bidrag 
från Sida  
och andra 

organ
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Resultat och riskhantering

God planering och omvärldsanalys är förutsättningar för en 
effektiv verksamhet. Att identifiera risker hjälper Kvinna till 
Kvinna att organisera arbetet på ett säkert sätt.

Under 2011-2015 ökade Kvinna till 
Kvinnas omsättning från 82 till 144 
miljoner kronor om året och perso-
nalen fördubblades, från 50 till 100 
anställda. Vi etablerade oss i Afrika, 
utökade verksamheten i Mellanös-
tern, samt påbörjade arbete kring 
potentiell etablering i Afghanistan, 
Ukraina och på Afrikas horn. 

Kvinna till Kvinnas nya strategi 
för perioden 2016-2021 fokuserar  
på tre områden: 
1.  Minska våld mot kvinnor.
2.  Öka kvinnors politiska deltagande. 
3.  Bidra till en förändrad säkerhets-

politik där kvinnors rättigheter 
får en framträdande roll. 

Kvinna till Kvinna tar fram mål och 
planer för verksamheten utifrån vår 
vision, strategi och vårt mandat. 
Varje projekt utvärderas för att se 
vilka resultat som har uppnåtts, och 
om arbetet är relevant och effektivt. 

Kvinna till Kvinna arbetar med 
uppföljning och utvärdering för att 
med hjälp av uppsatta mål och indi-
katorer inom varje program avgöra 
om vi och våra samarbetsorganisa-
tioner är på rätt väg för att uppnå 
våra mål, men också om det görs 
rätt saker, på rätt sätt och på det 
sätt som sagts. Uppföljningarna görs 
med hjälp av en rad olika metoder. 
Vi använder till exempel nyckeltal, 
kvantitativa och kvalitativa indika-
torer, besök, workshops, dialog och 
rapportering från våra samarbets-
organisationer. 

Med hjälp av vår uppföljning och 
våra utvärderingar kan verksam-
heten även förbättras. 
 

Risker för verksamheten
Kvinna till Kvinna verkar i en värld 
där snabba förändringar kan påver-
ka verksamheten från en dag till en 
annan. Därför analyserar vi ständigt 
omvärlden och försöker hitta sätt 
att driva vår verksamhet även under 
svåra omständigheter. 

Ett av de länder där Kvinna till 
Kvinnas arbete var svårt att driva 
under 2015 var Irak. Under året 
eskalerade konflikterna i landet och 
många kvinnorättsförsvarare hotades 
av bland andra extrema religiösa 
grupper. Att Kvinna till Kvinna 
kunde fortsätta finnas på plats 
och stötta kvinnorättsförsvarare i 
Irak kan ses som en framgång i sig. 
Detta var möjligt tack vare att våra 
samarbetsorganisationer i Irak är 
så pass starka att de kunde fortsätta 
sitt arbete trots de svåra omständig-
heterna.

Korruption är ett globalt problem 
och Kvinna till Kvinna har en noll-
tolerans-policy vad gäller korrup-
tion. Vi arbetar förebyggande på 
flera plan, bland annat genom att ha 
en nära dialog med våra samarbets-
organisationer. 

Nedskärning av biståndet
Oroligheterna i Mellanöstern fick 
även konsekvenser i Sverige och 
Europa, dit fler människor än tidi-
gare kom för att söka asyl. För att 
finansiera flyktingmottagandet tar 
den svenska regeringen medel från 
biståndsbudgeten, vilken Kvinna 
till Kvinnas verksamhet delvis 
finansieras av. Tack vare protester 
från biståndssektorn inklusive 
civilsamhälle blev nedskärningarna 
inte så förödande som först väntat. 
Men Kvinna till Kvinna påverkas.  
Bland annat kommer verksamheten 
i Liberia och södra Kaukasien att få 
mindre stöd.

Målsättningen är att Kvinna till 
Kvinna tillsammans med våra 
samarbetsorganisationer ska driva 
utvecklingen framåt inom dessa 
områden. För att kunna göra det be-
höver vi som organisation utvecklas 
inom en rad områden. Här följer 
exempel på mål vi satt upp inom 
varje fokusområde.

1.  Minska våld mot kvinnor.
Vi strävar efter att bli en etablerad 
expert och efterfrågad partner i 
arbetet mot könsbaserat våld. För att 
uppnå detta ska vi under 2016-2017 
förbättra våra egna verktyg, exem-
pelvis utbildningsmaterial, så att vi 

på ett ännu mer effektivt sätt kan 
bistå kvinno rättsförsvarare i arbetet 
mot könsbaserat våld.

2.  Öka kvinnors politiska deltagande.
För att kvinnors deltagande och 
inflytande i samhällsutvecklingen 
ska öka ska vi utöka det ekonomiska 
stödet till kvinno rättsförsvarare. 

3.  Bidra till en förändrad säkerhets-
politik.

Vi strävar efter att förbättra policyer 
och attityder kring fred och säker-
het genom att påverka och höja 
medvetenheten bland nyckelperso-
ner inom säkerhetspolitik.

Sikte på framtiden
Under strategiperioden 2011–2015 växte Kvinna till Kvinna 
avsevärt. Med vår nya strategi står vi väl rustade för de  
kommande årens arbete.
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Så mäter Kvinna  
till Kvinna resultat

Vi analyserar årsbokslutets 
nyckel tal om hur stor del av vår 
budget som går till att stödja  
samarbetsorganisationer ekono-
miskt, med utbildning och med 
möjligheter till att nätverka.

Vår personal i Liberia träffar repre-
sentanter från WONGOSOL minst 
en gång i månaden. Vi har en nära 
dialog och diskussion om deras 
verksamhet.

Vi följer upp våra samarbetsorgani-
sationers (däribland WONGOSOL:s) 
förmåga att:
•  Planera och följa upp sina projekt.
•  Driva sin verksamhet på ett trans-

parant och effektivt sätt.
•  Nätverka med relevanta aktörer. 

Exempel:
Mary fick hjälp att överleva ebola

Mary Howard är en  
av många kvinnor  
i Liberia som fått hjälp 
av WONGOSOL. Stödet 
från WONGOSOL och 
Kvinna till Kvinna bidrog 
till att hon överlevde 
ebola. 

På lång sikt förbättras livet 
för kvinnor. Kvinnorätts-
organisationerna bidrar till 
ett mer jämställt samhälle, 
demokrati och därmed 
hållbar fred, vilket är 
Kvinna till Kvinnas vision.

WONGOSOL stärker sin 
kapacitet genom utbild-
ning och nätverkskontak-
ter som Kvinna till Kvinna 
bidrar med. Under ebola-
epidemin var WONGOSOL 
en av de starkaste civila 
aktörerna i kampen mot 
viruset. 

Hur Kvinna till Kvinna gör skillnad

Stärkta kvinnorättsorgani-
sationer får lättare erkän-
nande i samhället. De 
kan på så sätt utvecklas 
till fullvärdiga deltagare i 
samhällsutvecklingen, för 
kvinnors rättigheter och 
mot könsbaserat våld.  

Så jobbar Kvinna till 
Kvinna för förändring

Vi analyserar vilket inflytande våra 
samarbetsorganisationer har på 
samhället.

Mary Howard förlorade flera familje-
medlemmar i ebola-epidemin. Både 
hon och hennes 15-åriga dotter 
kämpade mot döden. Båda överlevde, 
men när de återvände hem var hela 
samhället emot dem eftersom de burit 

på smittan. Mary kom i kontakt med 
WONGOSOL som hjälpte henne 
tillbaka till ett drägligt liv genom 
att bidra med bland annat mat, 
stödsamtal och rådgivning.

 – Jag har förlåtit dem som 
behandlade oss illa för att vi burit 

på smittan, men samhället utestänger 
fortfarande oss som överlevt. Vi be-
höver stöd för att gå vidare. WONGO-
SOL och Kvinna till Kvinna gör ett 
viktigt arbete, säger Mary Howard.

Stödet gör att kvinno-
rättsorganisationernas 
kapacitet stärks vilket ger 
dem större möjlig heter att 
agera och kräva utrymme  
i samhället. 

Kvinna till Kvinna stödjer 
kvinnorätts organisationer 
i konfliktdrabbade områ-
den i syfte att öka deras 
kunskap, färdigheter och 
stärka deras oberoende.

Kvinna till Kvinna ger stöd 
till över 100 kvinnorätts-
organisationer. En av dem 
är WONGOSOL i Liberia. 
Under 2015 jobbade de 
bland annat för att stoppa 
spridningen av ebola. 

WONGOSOL jobbar bland 
annat tillsammans med 
World Health Organisation 
(WHO) och hälsoministe-
riet i Liberia för att sprida 
kunskap om hälsa och 
kvinnors rättigheter till 
civilbefolkningen. 

Vi erbjuder våra sam-
arbetsorganisationer  
ekonomiskt stöd, utbild-
ning och tillgång till 
nätverk. 

 WONGOSOL söker och får 
ekonomiskt stöd av Kvinna 
till Kvinna för sina insatser 
med att stärka kvinnors 
ställning i samhället. 
Under 2015 arbetade de 
bland annat med informa-
tionskampanjer om ebola 
och stöd till drabbade. 
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Viktiga gåvor

2015 års insamling från privatperso-
ner var 4,4 miljoner kronor. 58 pro-
cent av de insamlade medlen kom 
från våra månadsgivare, som ökade 
i antal med 36 procent under året. 
En bidragande faktor var att det nu-
mera är möjligt att bli månadsgivare 
via kontokort och sms. Vid årsskiftet 
hade vi 1 018 månadsgivare. 

Under 2015 genomförde Kvinna  
till Kvinna en rad olika kampanjer 
och aktiviteter för att öka känne- 
domen om och engagemanget 
för vårt arbete, liksom för att öka 
insamlingen och antalet nya givare. 
Här följer några exempel! 

Under 2015 samlade Kvinna till Kvinna in 14,9 miljoner kronor, 
vilket är nytt rekord! Insamlingen är viktig för Kvinna till Kvinnas 
arbete för kvinnors rättigheter och stöd till kvinnorättsorgani-
sationer i krig och konfliktdrabbade områden.

I maj var det premiär för Kvinna 
till Kvinnas fotoutställning LES 
FEMMES om kvinnors situation och 
kamp för förändring i det konflikt-
drabbade DR Kongo. LES FEMMES 
var Kvinna till Kvinnas största kam-
panj under 2015.

Vi uppmärksammade Mors dag 
genom att sälja gåvokort med motiv 
från utställningen. Intäkterna från 
Mors dag-insamlingen ökade med 40 
procent jämfört med 2014 och gav 
totalt 56 000 kronor. Läs mer om LES 
FEMMES på sidan 10. 

För att uppmärksamma den interna-
tionella kvinnodagen 8 mars arrang-
erade vi Women Business Leaders på 
SUP46 i Stockholm. Eventet besöktes 
av över hundra personer och Alex-
andra Pascalidou modererade ett 
samtal med Anna Brolin, Erika Ed-
man och Karin Nilsdotter. Frukost-
mötet omnämndes i Expressen.

91%
Andel av Kvinna till Kvinnas totala 
intäkter som går direkt till verk-
samhetens ändamål, enligt Svensk 
Insamlingskontrolls kriterier. 

Kvinna till Kvinnas tidning Fred i sikte 
ger våra givare en fördjupad inblick i 
arbetet för kvinnors rättigheter.

Fred i sikte
T ILL DIG SOM STÖDJER K V INNA T ILL K V INNA

NR 3 / 2015

Jag låter ingen 
hindra mig från att 
säga vad jag tycker. 
Om jag gör det 
kommer det bara 
begränsa mig på 
andra sätt också.
– Zana Syla, Kosovo.

Sidor om:
Hur vi långsiktigt 
stödjer kvinnor 
på flykt.

Hur unga  
kvinnor kan få  
mer inflytande  
i samhället.

8

Fred 
i sikte

sidor 
om Gaza – 

ett år sedan 

bomberna 

föll.

12

T ILL DIG SOM S TÖDJER K V INNA T ILL K V INNA

NR 2 / 2015

Alexandra Pascalidou 

möter kvinnorätts-

försvarare i Gaza tillsammans 

med Kvinna till Kvinna.

Fred 
i sikte

sidor om
Kongos 

osynliga 
hjältar

12

NR 1 / 2015

T ILL DIG SOM 
S TÖDJER K V INNA 

T ILL K V INNA

Fem miljoner 
har dött och hundra-
tusentals har våldtagits 
i konflikten i Kongo. 
Hoppet står till kvinno-
rättsförsvarares 
modiga kamp. 

1 F R E D I S I K T E

Det här har vi uppnått 2015
•  1 018 månadsgivare, vilket är 

en ökning med 36 procent. 
•  Det blev möjligt att bli  

månadsgivare via kontokort 
och sms. 

•  Stor ökning av gåvor via 
swish.

Målsättning
Kvinna till Kvinna strävar efter 
att stärka sin identitet som 
insamlingsorganisation. Under 
2016 vill vi öka antalet månads-
givare med 20 procent. Samma 
ökning vill vi se vad gäller den 
totala mängden insamlade 
medel 2016.

I DR Kongo är det vanligt att lärare tvingar 
till sig sex med flickor i utbyte mot att de 
ska få ut sina betyg. Tack vare Kvinna till 
Kvinnas samarbetsorganisation CEDEJ:s 
arbete har lärare i fler än 100 skolor utbil-
dats om flickors rättigheter, och de som 
begått övergrepp har avskedats. 
Foto: Cato Lein

Kvinnorättsförsvararna Rachel Mugula och 
Irene Mbinge Sango på Mors dag-kortet. 

Foto: Cato Lein
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Under politikerveckan i Almedalen 
arrangerade Kvinna till Kvinna 
fredsyoga tillsammans med kom-
munikationsbyrån Prime. Kvinna 
till Kvinna lär ut yoga till kvinno-
rättsförsvarare, bland annat i Gaza, 
som en metod för att hantera stress. 
Prova du också!  

En ljudfil finns tillgänglig på  
www.kvinnatillkvinna.se, 
sök på yoga.

Stöd till kvinnor på flykt! 
I september samlade Kvinna till 
Kvinna in pengar till kvinnor som 
flytt från Syrien. Kampanjen belyste 
vårt arbete med att stärka kvinnor 
i Syriens grannländer. På samma 
tema hölls i oktober kampanjen För 
våra systrar på f lykt, ett initiativ av 
nätverket Female Singer-Songwriters 
i samarbete med Kvinna till Kvinna 
och våra volontärer. 30 000 kronor 
samlades in under spelningar runt 
om i landet. 

Totalt samlade Kvinna till Kvinna 
in 75 000 kronor till kvinnor på flykt.

75 000

Politisk fredsyoga.

Kvinna till Kvinnas volontärer har 
under året arrangerat en rad insam-
lingsaktiviteter. Ett av arrangemang-
en som volontärgruppen i Uppsala 
i samarbete med Utrikespolitiska 
föreningen stod bakom drog in 
14 000 kronor. Stort tack! 

” 2015 fick jag åka till Gaza och 
Västbanken tillsammans med 
Kvinna till Kvinna. Där mötte jag 
kvinnor som förlorat hem, barn 
och framtidshopp. Hjälpen och 
stödet kvinnorna fick av Kvinna till 
Kvinna var helt avgörande för dem 
och deras barn och familjer. Jag är 
fylld av respekt och beundran för 
det viktiga arbete ni gör.”

Vi finns nu med  
på Givarguidens 
Gröna lista! Det 
innebär att organi-

sationen blivit godkänd för sin demo-
kratiska struktur, ekonomiska redovis-
ning och transparens gentemot givare.

SnippaSmycket 
och Caroline 
Nordlund sam-
lade under året 
in 70 000 kronor 
till Kvinna till 
Kvinna. Här 
visas smyckena 
av Leymuun 
Farah, en av 
Kvinna till Kvin-
nas uppskatta-
de praktikanter.

Alexandra Pascalidou, journalist och good-
will-ambassadör för Kvinna till Kvinna.

14 000 kronor!

Populära 
gåvoaskar.

500 500 500
 Tio kvinnor i DR Kongo 
kan få kursmaterial 
till en ettårig kurs där 
de lär sig att läsa och 
skriva.

Två kvinnor på flykt 
från Syrien kan få till-
gång till hälsovård och 
socialt stöd genom våra 
samarbetsorganisatio-
ner i Libanon.

En socialarbetare på 
Women’s Rights Center 
i Armenien kan arbeta 
i en vecka med att för-
se våldsutsatta kvinnor 
med jobb, boende, samt 
skola till deras barn.

Julklappar för  
kvinnors rättigheter

Kvinna till Kvinnas julkampanj är 
vi stolta över, och våra gåvoaskar 
utvecklas år för år. Gratisannonser i 
bland annat Bonnier Tidskrifter och 
GT bidrog till att 
öka försäljningen 
av julklappar  
med 58 procent.
Julkampanjen  
samlade totalt in 
404 000 kronor 
till vår verksam-
het, vilket är 
en ökning med 
19,5 procent från 
2014. 
   Julkampanjen 
bidrog även med 
531 nya givare.

Tack för bidrag & samarbete!
Aamilon Consulting · AMF Fastigheter/
Gallerian · Beans AB · Binder Band · 
Bonnier Tidskrifter · BSL Rekrytering · 
Cato Lein · Dagens ETC · Egmont Pub-
lishing AB · Female Singer-Songwriters  
Fredens Hus · Fria Tidningar · GT · 
Hemma · ICA kuriren · Kod Arkitekter · 
KPMG · Kulturhuset Borås · Lila Shala  
Lisa Westerlund · Marie Laveau ·  
Musikkollektivet Femtastic · NK-villan 
Nöjesguiden · Obaren · Oxenstierna 
& Partners · Parrots · Peas & Under-
standing · Prime · Pågen · Recognia AB  
Resultat i Stockholm AB · Rickmer · 
Sandahl Partners · SnippaSmycket · 
Socialförvaltningen Stockholm stad ·  
Stiftelsen Infinity · Sturehof · Subtopia  
SUP46 · Susanna Forsberg · Säkra 
Stockholm Öst AB · Teater Kolibri ·  

Teater Tribunalen · Tshirt Store · 
Uppsala Konsert & Kongress

Vad räcker 500 kronor till? 
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Fotoutställningen LES FEMMES har gett  
tusentals svenskar en bild av DR Kongo 
som sällan syns i media. Premiären ägde 
rum i Gallerian i Stockholm som har 
450 000 besökare per vecka.Genom foto och teater har Kvinna till Kvinna under 2015 satt 

fokus på kvinnors situation i DR Kongo. Projektet LES FEMMES 
visar att förändring är möjlig, och att kvinnor är krigets offer 
och aktörer för fred och rättvisa på samma gång.

Fotoutställningen LES FEMMES 
utmanar en ofta dyster bild av 
DR Kongo, där flera miljoner män-
niskor dött under 20 år av krig och 
väpnade konflikter, och där våldet 
mot kvinnor är utbrett. I utställ-
ningen ingår ett trettiotal bilder av 
fotografen Cato Lein, som fångat 
kraften och viljan till förändring  
i kvinnors vardag.

– Kriget i DR Kongo har slagit 
sönder samhället och kvinnors sta-
tus är extremt låg. Samtidigt käm-
par människor för förändring. Inte 
minst kvinnor är centrala i arbetet 
för fred, rättvisa och demokrati. 
Det är deras verklighet LES FEMMES 
skildrar. Vi hoppas att fotoutställ-
ningen bidragit till ökat stöd för 
kvinnor i DR Kongo och det fantas-
tiska och ofta utsatta arbete de gör, 
säger Anna Lithander, redaktions-
chef och ansvarig för utställningen.

Fotoutställningen turnerade runt i 
flera svenska städer under året och 
visades även i DR Kongo.

Skådespelare nekades visum  
I teaterprojektet LES FEMMES sam-
arbetade unga skådespelare i DR 
Kongo och Sverige. Efter månader av 
förberedelser och förväntan skulle 
deras gemensamma föreställning 
om våld mot kvinnor framföras i 
Stockholm i maj. Men de kongole-
siska skådespelarna, aktiva i Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisation 
CEDEJ, nekades visum tio dagar 
innan premiären. 

Pjäsen fick snabbt skrivas om så 
att de svenska skådespelarna från 
Teater Tribunalens Politiska scen-
konstutbildning själva kunde sätta 
upp den, med rörliga bilder från 
kollegorna i DR Kongo. För regis-
sör Susanna Forsberg blev detta ett 

19 miljoner  
till kvinnors rättigheter

Kvinna till Kvinna är förmånstagare 
till Svenska PostkodLotteriet och 
tilldelades 19 miljoner för 2015, 
varav 9 miljoner gick till en särskild 
satsning mot våld mot kvinnor i DR 
Kongo.
   – Vi riktar ett stor tack till Postkod-
Lotteriet och alla lottköpare. Deras 
bidrag går till en god och viktig sak, 
säger generalsekreterare Lena Ag.

PostkodLotteriet är ett av Sveriges 
mest populära lotterier med nära en 
miljon kunder. Sedan starten 2005 

har PostkodLotteriet genererat 
7,2 miljarder till välgörenhet.

tydligt exempel på vilka olika förut-
sättningar människor i olika delar 
av världen har. 

– När jag reste till DR Kongo för 
att skriva pjäsen tillsammans med 
de kongolesiska aktörerna hade jag 
inga problem att få visum. Mina 
kongolesiska kollegor fick däremot 
avslag, efter månaders väntan. Det 
är orättvist, de har så mycket att 
lära oss och jag hoppas verkligen  
att de i framtiden får resa hit,  
säger hon.

Trots att de kongolesiska skåde-
spelarna inte kunde närvara fick 
teaterföreställningen ett mycket 
positivt mottagande hos publiken.

Värdefullt stöd  
LES FEMMES producerades med  
stöd av Svenska PostkodLotteriet. 
Turnén i Sverige finanseriades även 
av Folke Bernadotteakademin. 

LES FEMMES utmanar 
bilden av DR Kongo
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Volontärverksamhet

Volontärerna hjälper Kvinna till 
Kvinna att sprida information om 
vårt arbete för kvinnors rättigheter 
och samla in pengar. Under året 
genomförde volontärerna ett 50-tal 
utåtriktade aktiviteter, som före-
läsningar och bokbord. 

– Våra volontärer gör så mycket! 
De arrangerar events för att samla 
in pengar, opinionsbildar och 
representerar Kvinna till Kvinna 
vid större arrangemang. Under året 
startade även Stockholmsgruppen 
mötesgrupper tillsammans med  
nyanlända unga kvinnor, 

Runt om i Sverige finns lokala grupper av ideellt engagerade 
som bidrar till att sprida information om Kvinna till Kvinna 
och kvinnors rättigheter. Under 2015 växte antalet volontärer 
till 200 personer, som genom utåtriktade aktiviteter nått ut 
till fler än 6 000 människor.

Kvinna till Kvinnas volontärer är aktiva runt om i landet. Under året spred de information  
på flera universitet och högskolor, bland annat på Göteborgs Universitet i maj.

Vill du bli volontär? Gå in på 
www.kvinnatillkvinna.se  
och klicka på Engagera dig.

Volontärverksamhet  
Startade 2010. Finansieras 
sedan 2014 med stöd från 
Allmänna Arvsfonden. 
Lokala grupper finns i Göteborg,  
Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå 
och Uppsala. Kvinna till Kvinna sam-
arbetar med Sensus i de städer där vi 
har lokala grupper.
 Antal volontärer: 200 (2014: 150). 
 Volontärernas engagemang motsvarar 
cirka 2,5 heltidstjänster. 

2015 reste för första gången volontärer till 
ett av Kvinna till Kvinnas programländer, 
Palestina, för att delta i ett utbyte. På 
Västbanken möttes Erika Lejon Flodin från 
Uppsala och Sahar Omar från Jerusalem.

Young Women’s Peace Academy

Under året deltog 19 volontärer i Young 
Women’s Peace Academy, ett unikt 
utbildningsprojekt för att stärka unga 
fredsaktivister i såväl Sverige som 
konfliktdrabbade områden. Två av vol-
ontärerna, Dajana Mehdin och Marina 
Jevdjenic från Göteborg, fick möjlighet 
att resa till Bosnien-Hercegovina för att 
möta fredsaktivister där.
 – Genom resan förstod vi hur kom-
plext det är att bygga fred. Men 
det är inte omöjligt! Det mest 
positiva vi tar med oss är att alla 
deltagare tog till sig av utbild-
ningen och diskussionerna.

Fred för alla

FRED FÖR ALLARollspel om jämställdhet och fred för elever i grundskola och gymnasium

Fred för alla

Fred för alla

Premiär för rollspelet Fred för alla

Kvinna till Kvinnas rollspel 
Fred för alla lanserades i 
september. Våra volontärer 
utbildades för att kunna 
leda spelet på skolor, och 
under hösten deltog 500 
elever i åldern 13-18 år. 
Rollspelet handlar om 
konflikt, ojämställdhet och 
fredsförhandlingar. De som spelar får 
själva känna på hur det är att ha olika 
mycket makt och inflytande. 
 ”Det var intressant att delta. Ett 
roligt sätt att lära sig om konflikter och 
makt”, säger en 17-årig elev på Viktor 
Rydberg Gymnasium i Stockholm.

säger Matilda Reiderstedt, volontär-
samordnare.

Utöver de utåtriktade aktivite-
terna arrangerar volontärerna i 
varje lokalgrupp månadsvisa träffar 
för att utbilda varandra i Kvinna till 
Kvinnas frågor.

Långsiktigt engagemang 
Ett långsiktigt mål med volontär-
verksamheten är att grupperna ska 
leva vidare och utvecklas, vilket 
är en utmaning vad gäller ideell 
verksamhet. En hållbarhetsplan 
har därför tagits fram under året. 
Planen innehåller riktlinjer för hur 
vi skapar en inkluderande volon-
tärverksamhet och hållbart engage-
mang. 

– Våra volontärer har lärt oss att 
det ideella arbetet behöver innehålla 
utåtriktat arbete där de kan se re-
sultat av sitt engagemang, men även 
social samvaro. Mötesplatsen de 
skapar tillsammans, där de kan dela 
erfarenheter och diskutera freds- 
och kvinnorättsfrågor, är viktig. 

Workshop för unga fredsaktivister i 
Bosnien-Hercegovina. Foto: Bojana Mumin

Läs mer  
på sidan
28!
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MELLANöSTERN

2015 var ett mörkt år för Mellanösterns kvinnor och kriget 
i Syrien påverkade hela regionen. Arbetet för fred, demo-
krati och kvinnors rättigheter pågår dock alltjämt bland 
Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer.

Kriget i Syrien har varit förödande 
för landets kvinnor, och en stor del 
av den syriska civilbefolkningen 
har tvingats fly, inom och utanför 
landets gränser. 

– Kvinna till Kvinna och våra 
samarbetsorganisationer finns på 
plats i kringliggande länder där vi 
jobbar att med stötta flyktingkvin-
nor och stärka civilsamhället. Det är 
de civila aktörerna som kan skapa 
trygghet och förändring på lång 
sikt, säger Linda Säll, regionchef. 

Hot och våld i Irak
2015 eskalerade konflikterna och 
våldet i Irak, vilket drabbade landets 
kvinnor hårt. Många lever under 
hot, och kvinnor som kandiderat i 
politiska val har hotats av extrema 
religiösa grupper som anser att 
kvinnor ska hålla sig i hemmet. 
Utrymmet för kvinnorättsförsva-
rare att driva kvinnorättsfrågor är 
minimalt.

– Utmaningarna är många. Perso-
nalens säkerhet utvärderas ständigt, 

För att uppmärksamma att allt fler 
kvinnor mördas i sina hem av sina 
män arrangerade organisationen 
Kafa en demonstration i Beirut i 
maj. Kafa krävde att myndigheter-
na ska ta våldet på allvar. Den nya 
lagen om våld i hemmet i Libanon 
tillämpas ännu inte fullt ut, och 
många fall av mord och över-
grepp väntar på rättegång.

och i perioder flyttade vi delar av 
personalen från Irak till Jordanien, 
säger Monica Nordenwald, säker-
hetschef. 

Kris i Libanon
2015 var ett krisartat år för Libanon 
som tagit emot runt två miljoner 
flyktingar från Syrien.

– Landet har haft en befolknings-
ökning med 50 procent, så infra-
strukturen är hårt ansatt. Vi kan 
jämföra med Sverige, som tog emot 

MELLANöSTERN
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MELLANöSTERN

cirka 160 000 asylsökande 2015, 
säger Linda Säll. 

Beirut utsattes för en terrorattack, 
och från politiskt håll prioriterades 
nationell säkerhet, medan jämställd-
het hamnade i skymundan. Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisatio-
ner fortsatte dock sitt arbete för att 
sätta kvinnors rättigheter på den 
politiska agendan.

Hårt tryck på Jordanien
Politisk instabilitet och kriget i Sy-
rien kom att dominera utvecklingen 
i Jordanien under 2015. Landet har 
tagit emot över en miljon flyktingar, 

Miljoner människor demonstrerade i Irak under 2015 mot korrupta domare och för en  
reformation av rättsväsendet. Kvinnorättsförsvararen Intisar Al-Mayalie (i rutig skjorta) 
i Iraqi Women’s League bidrog till att även kvinnors röster hördes. Foto: Iraqi Women’s League

och Kvinna till Kvinnas samarbets-
organisationer finns på plats i flyk-
tingläger där de erbjuder stöd och 
utbildning. De arbetar även med att 
motverka mäns våld mot kvinnor, 
stärka kvinnors position och del-
tagande i samhället och politiken. 

Våldsamt år i Palestina
Under året ökade våldet i Palestina, 
och situationen för landets kvinnor 
förvärrades. Kvinna till Kvinna ar-
rangerar regelbundet möten för våra 
samarbetsorganisationer där de får 
en chans till dialog. Mötena bidrar 
till att minska känslan av hopplös-

het, och bidrar till sammanhållning 
mellan kvinnorättsförsvarare från 
Västbanken inklusive östra Jerusa-
lem samt Gaza. 

– Vi skapar trygga mötesplatser, 
där kvinnor får en möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter. 
På så sätt kan de stärka varandra i 
kampen för kvinnors rättigheter och 
förändring, säger Linda Säll. 

Kvinna till Kvinnas samarbets- 
organisationer i Israel jobbar bland 
annat mot den ökade militarise-
ringen. Ett av deras långsiktiga mål 
är att bidra till ett slut på ockupatio-
nen av Palestina.

Irak
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetat 

med kvinnorättsorganisationer  
i Irak sedan 2005.

 ▸  Antal anställda: 3
 ▸  Kontor i Erbil.
 ▸ 7 samarbetsorganisationer:

 –  Amez organization
 –  Baghdad Women’s Association
 –  Pana Center
 –  Arman Organization
 –  Hawa Organisation for Relief 

and Development
 –  Iraqi Women’s League 
 –  Rasan Organization for  

Women’s Rights

Israel
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetat 

med kvinnorättsorganisationer  
i landet sedan 2001.

 ▸  Arbetet samordnas från vårt 
kontor i Jerusalem.

 ▸ 5 samarbetsorganisationer:
 –  Al-Tufula Centre
 –  Al-Zahraa Organization for  

the Advancement of Women
 –  Achoti – for Women in Israel
 –  Coalition of Womace
 –  Isha L’Isha

Totalt tilldelades regionen 50,8 mkr 2015.

Fördelning av medel 
till Mellanöstern

Medel till regionen/
Mellanöstern

Palestina 20%
Regionalt
arbete 36%

Jordanien
10%

Libanon 14%

Irak 19%

Israel 1%
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Kvinnor och flickor är extra utsatta 
som flyktingar, och efter att ha  
lämnat Syrien blir många av dem 
kvar i grannländerna Libanon och 
Jordanien utan skydd och försörj-

Många av dem som 
flytt Syrien hamnar 
i flyktingläger i 
grannländerna, där 
flera av Kvinna till 
Kvinnas samarbets-
organisationer finns 
på plats. Jordanian 
Women’s Union dri-
ver ett kvinnocenter  
i flyktinglägret 
Baqa’a där kvinnor 
kan få sjukvård 
samt juridiskt och 
socialt stöd. 

Över fyra miljoner människor 
har flytt Syrien. Kvinnor på 
flykt utsätts ofta för övergrepp, 
våld och tvångsäktenskap. 
Kvinna till Kvinna erbjuder via 
våra samarbetsorganisationer 
skydd och stöd.

Kvinnor och flickor på flykt
ning. En av dem som drabbats av 
kriget i Syrien är Darine Zein el  
Abidin. Hon flydde från Syrien med 
sin familj när situationen blev för 
svår.

– Jag var rädd hela tiden. När 
mina barn var i skolan och jag hörde 
nyheter om bomber sprang jag för 
att hämta dem, berättar hon.

Darine Zein el Abidin flydde till 
Tripoli i Libanon, där hon fick stöd 
av Kvinna till Kvinnas samarbets-
organisation LECORVAW. Nu hjälper 
Darine andra kvinnor som flytt.

Fattigdom är en av följderna av 
kriget i Syrien vilket gör att allt fler 
flickor gifts bort. Kvinna till Kvin-
nas samarbetsorganisationer i Irak, 
Jordanien och Libanon har länge 
arbetat med att motverka barn-
äktenskap på varsitt håll. Några av 
organisationerna inledde 2015 ett 
samarbete eftersom det är viktigt att 
öka nätverkandet över gränserna,  
då en del av barnäktenskapen resul-
terar i trafficking.

Med hjälp av en framgångsrik 
kampanj ledd av Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisation Kafa antogs 
2014 en lag mot våld i hemmet i 
Libanon. Kafa arbetar bland annat 
med kvinnocenter där de tar emot 
kvinnor som söker hjälp och skydd 
från våld. Trycket på stödcentrum 
likt Kafas har ökat enormt sedan 
lagen antogs, eftersom antalet kvin-
nor som nu vågar söka hjälp ökat 
markant. Detta är ett exempel på 
hur arbetet mot könsbaserat våld 

i Libanon går framåt. Kafa jobbar 
även med att utbilda polis och do-
mare om könsbaserat våld.

Att stärka lagstiftningen kring 
kvinnors rättigheter, liksom att 
lagarna efterlevs, var ett av målen 
för Kvinna till Kvinna i Mellanös-
tern 2014-2015. Resultatet av arbetet 
i Libanon visar på den kraft som 
skapas när kvinnorörelsen samlas 
kring ett område. Speciellt i ett land 
som Libanon där kvinnorörelsen 
historiskt sett har varit splittrad. 

Att göra verklighet av lagstiftning
Ett av målen för Kvinna till Kvinnas arbete i Mellanöstern  
är att bidra till bättre lagstiftning vad gäller kvinnors rättig-
heter. I Libanon har arbetet gett goda resultat. 

Långsiktig målsättning
Kvinna till Kvinnas mål för Mellan-
östern är en stärkt och hållbar 
kvinnorörelse som påverkar och 
förbättrar kvinnors rättigheter 
och möjligheter till deltagande 
på lokal, nationell, regional och 
internationell nivå.

Kortsiktiga mål
•  Öka kvinnors deltagande på alla 

nivåer i samhället, inklusive del-
tagande i fredsskapande arbete.

•  Stödja kvinnorättsorganisatio-
ners utveckling och kvinnorätts-
försvarares möjlighet till skydd 
och organisering.

• Minska våld mot kvinnor.
• Motverka diskriminering.
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Historisk seger i Jordanien! 

För första gången någonsin har en 
kvinna i Jordanien fått skadestånd 
efter att ha utsatts för våld i hem-
met. Bakom segern ligger åratal av 
hårt arbete av kvinnorättsorganisa-
tionen Mizan Law Group. Organisa-
tionen ger rättshjälp till våldsutsatta 
kvinnor, ett arbete som Kvinna till 
Kvinna stöttat.

– Domen är den första i sitt slag  
i Jordaniens historia. Den är ban-
brytande eftersom den visar att våld 
mot kvinnor inte är tillåtet, och kan 
verka avskräckande, säger Eva Abu 
Halaweh, ordförande för Mizan.

Stöd till yazidiska kvinnor

Under 2015 hjälpte Rasan Organi-
zation for Women Rights i Irak 90 
yazidiska kvinnor med hälsovård. 
Flera av dem hade blivit gravida 
efter övergrepp av Islamiska staten. 

Flera kvinnor skadades när israeliska 
soldater sköt gummikulor och an-
vände tårgas under en demonstra-
tion för palestinska kvinnors rätt att 
leva i fred och frihet den 8 mars. En 
av de skadade var Amal Khreishe, 
ordförande för Palestinian Working 
Women’s Society for Development 
(med megafon). Foto: PWWSD

Eva Abu Halaweh 
gläds åt de rätts-
liga framgångarna  
i Jordanien.

Det säger Rania, en av deltagarna, 
som arbetar för en syrisk organisa-
tion som erbjuder psykosocialt stöd 
till människor på flykt.

24 000  
telefonsamtal 
SAWA Organization i Palestina 
erbjuder kvinnor som utsätts för 
sexuellt våld och våld i hemmet 
hjälp genom en telefonjour som är 
gratis och öppen dygnet runt. Under 
2015 togs över 24 000 samtal emot.

Kunskapsutbyte mellan  
Palestina och Syrien

Women’s Studies Centre i Pales-
tina har under 14 år jobbat med 
ett framgångsrikt program för att 
stödja kvinnor som upplevt sorg 
och trauma på grund av krig och 
konflikt. Under 2015 delade de med 
sig av sina erfarenheter till kvinno-
rättsförsvarare från Syrien som i sitt 
dagliga arbete möter kvinnor i kris. 
Kvinnorättsförsvararna fick bland 
annat träning i att ta hand om sig 
själva, för att inte bränna ut sig:

Licens till kvinnliga jurister i Irak

Ogifta kvinnor i Irak bör enligt 
tradition stanna i hemmet. Det har 
gjort det svårt för många utbildade 
kvinnor att utöva sina yrken. Hawa 
Organisation for Relief and Deve-
lopment i Irak genomförde 2015 
en kurs för kvinnliga jurister där 
de fick hjälp att skaffa fram hand-
lingar och intyg så att de kunde få 
sina yrkeslicenser. Idag arbetar flera 
av dem som advokater, driver mål 
om brott mot kvinnor i rätten och 
försörjer sig själva.

Jordanien
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetat 

med kvinnorättsorganisationer  
i landet sedan 2005.

 ▸  Antal anställda 2015: 9
 ▸  Kontor i Amman.
 ▸ 7 samarbetsorganisationer:

 –  Arab Women Organization
 –  Families Development  

Association      
 –  Jordanian Women’s Union
 –  Kura Women Voluntary Society
 –  Rakeen Women  

Voluntary Society
 –  Sisterhood is Global Institute
 –  Queen Zein Al-Sharaf  

Charity Association

Libanon
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetat 

med kvinnorättsorganisationer  
i landet sedan 2005.

 ▸  Arbetet koordineras från Amman. 
 ▸ 6 samarbetsorganisationer:

 –  Association Najdeh
 –  Kafa (Enough) Violence & 

Exploitation 
 –  Lebanese Council to Resist 

Violence Against Women 
 –  Lebanese Women  

Democratic Gathering
 –  Collective for Research & Train-

ing on Development-Action 
 –  Palestinian Women’s Humani-

tarian Organization

Palestina
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetat 

med kvinnorättsorganisationer  
i landet sedan 2001.

 ▸  Antal anställda 2015: 4
 ▸  Kontor i Jerusalem.
 ▸ 8 samarbetsorganisationer:

 –  AISHA Association for Women 
and Child Protection

 –  Palestinian Centre for  
Human Rights 

 –  Palestinian Centre for  
Peace and Democracy

 –  Palestinian Working Women’s 
Society for Development

 –  SAWA Organization
 –  Stars of Hope Society for  

the Empowerment of Women 
with Disabilities

 –  Women’s Affairs Center 
 –  Women’s Studies Centre

” Jag hade helt tappat koncen-
trationen i mitt arbete och 
slutat att sova på nätterna. 
Nu förstår jag att jag måste 
hjälpa mig själv för att kunna 
hjälpa andra.”

Resultat och fakta
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Våld och konflikter har länge plågat civilbefolkningen i både 
Demokratiska Republiken Kongo och Liberia. Kvinna till Kvinna 
finns på plats för att stötta lokala kvinnorättsorganisationer 
i deras strävan efter kvinnors rättigheter och fred.

I mitten av 2015 hade Liberia tagit 
sig igenom det värsta stadiet av 
ebola-epidemin. För landet, som  

redan har en lång historia 
av våld, väpnade kon-
flikter och hög arbets-

löshet, var epidemin förödande. 
Landets kvinnorättsorganisationer 
spelade en avgörande roll i att 
stoppa spridningen av viruset, bland 
annat genom att förmedla informa-
tion. 

Många av Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisationer jobbar nu 
hårt för att få den liberianska reger-

ingen att bygga upp ett fungerande 
sjukvårdssystem.

Utöver arbetet mot ebola har  
kvinnorörelsen i Liberia kämpat 
vidare för kvinnors rättigheter. 
Bland annat har Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisation West Africa 
Network for Peacebuilding fortsatt 
sitt arbete med konfliktlösning och 

CENTRAL- 
OCH VÄSTAFRIKA

Läs om Mary Howard som 
överlevde ebola på sidan 7.



Verksamhetsberättelse – Kvinna till Kvinna 2015 Central- och Västafrika 17

CENTRAL- OCH VÄSTAFRIKA

mot könsrelaterat våld runt om  
i Liberia. Målgruppen är både män 
och kvinnor och bland annat an-
vänds metoden Peace Huts, ett slags 
dialogforum för konfliktlösning och 
jämställdhet. 

Allians för kvinnors rättigheter
DR Kongo är ett av världens fattig- 
aste länder, och de långvariga 
konflikter som pågår drabbar 
civilbefolkningen hårt. Två av tre 
kongolesiska kvinnor beräknas bli 
våldsutsatta under sina liv. 

I DR Kongo diskrimineras kvinnor 
inom alla sektorer av samhället, till 
exempel i samband med utbildning 
och politiskt beslutsfattande. För att 
öka kvinnors politiska deltagande 

DR Kongo
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbetet  

med organisationer i landet 
sedan 2009.

 ▸  Antal anställda 2015: 4 
 ▸  Kontor i Bukavu.
 ▸ 5 samarbetsorganisationer:

 –  Association des Femmes  
des Médias du Sud-Kivu

 –  Cercle d’Échange pour  
le Développement des  
Jeunes dans la Région  
des Grands Lacs

 –  Ministère de la Femme  
en Action

 –  Solidarité des Femmes  
Activistes pour la Défense  
des Droits Humains

 –  Vision Sociale

drev Kvinna till Kvinna projektet 
Women’s Organisations for Leadership 
and Fundamental Rights, WOLF, mel-
lan 2012 och 2015. Projektet bidrog 
till att skapa en allians mellan kvin-
nor i det civila samhället och på 
beslutsfattande positioner. Gemen-
samt har de kommit överens om hur 
de ska skapa opinion för kvinnors 
rättigheter.

– Dessutom har våra samarbets-
organisationer haft möjlighet att 
nå nationella beslutsfattare med 
förslag på hur kvinnors rättigheter 
kan stärkas, något som är mycket 
utmanande med tanke på de stora 
geografiska avstånden, säger  
Katarina Vlachos, ansvarig för 
WOLF-projektet. 

Liberia
 ▸  Kvinna till Kvinna har sam arbetet 

med organisationer i landet 
sedan 2007.

 ▸  Antal anställda 2015: 8
 ▸  Kontor i Monrovia.
 ▸ 9 samarbetsorganisationer:

 –  Association of Female  
Lawyers of Liberia

 –  Liberian Female Law  
Enforcement Association

 –  Liberian Women  
Empowerment Network

 –  Mano River Women  
Peace Network

 –  Southeastern Women  
Development Association

 –  West Africa Network  
for Peacebuilding

 –  West Point Women for Health 
and Development Organization

 –  Women NGOs Secretariat  
of Liberia

 –  Women Rights Watch

Totalt tilldelades regionen 20,5 mkr 2015.

Fördelning av medel  
till Central- och Västafrika

Medel till regionen/
Central- och Väst Afrika

DR Kongo
37%

Liberia
61%

Övrigt Afrika 2%

I Liberia pågår Peace Huts-projekt som möjliggör för kvinnor att samlas och diskutera 
konfliktlösning och kvinnors rättigheter. 

Bild till vänster: Att ta beslut är framför allt männens 
arena i DR Kongo. För att bryta ojämlikheten stödjer 
Kvinna till Kvinna tillsammans med Life&Peace 
Institute insatser för att ge kvinnor utrymme i lokal 
konfliktlösning. I byn Makobola deltar numera 
kvinnor i diskussionerna. Bilden ingår i Kvinna till 
Kvinnas foto utställning LES FEMMES.  
Foto: Cato Lein
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I DR Kongo startade 2015 kampanjen 
Rien sans les femmes som syftar till 
att få in fler kvinnor i politiken. 
Idén föddes under en workshop som 
Kvinna till Kvinna och International 
Alert arrangerade. Kursdeltagarna 
beslutade sig för att ställa krav 
på att vallistorna i DR Kongo ska 
innehålla lika många kvinnliga som 
manliga kandidater. Efter tre veckor 
hade 207 315 namn samlats in, vilka 

Stort engagemang för jämställdhet i DR Kongo i samband med kampanjen Rien sans les 
femmes. Foto: Tatiana Miralles/Magguy Behendwa

Genusanalys av fredsavtal

DR Kongo har sedan självständig-
heten 1960 präglats av väpnade 
konflikter och oroligheter. Många 
fredsavtal har skrivits men oftast 
har nya våldsamheter brutit ut. Det 
senaste försöket till fred skedde 
2013, då fredsavtalet The Framework 
of Hope skrevs. 

Under 2015 presenterade Kvinna 
till Kvinna och International Alert 
sin rapport Gender Audit som gör en 
genusanalys av fredsavtalet. 

– Rapporten visar att flera viktiga 
aspekter för att skapa hållbar fred 
glömts bort: Kvinnorna var helt 
uteslutna från processen att skriva 
avtalet, och helt förbisedda som 
aktörer vad gäller implementering, 
säger Malin Brenk, Kvinna till Kvin-
nas regionchef för Afrika. 

Rapporten innehåller bland annat 
rekommendationer inför framtida 
fredsförhandlingar.

överlämnades till parlamentets 
talman i Kinshasa. 
   – Hittills har inte vallagen änd-
rats, men en jämställdhetslag har 
antagits. Troligtvis har det skett som 
ett direkt resultat av kampanjen, 
säger Susanna Rudehill, fältrepre-
sentant i DR Kongo. 

60 nationella organisationer har 
anslutit sig till kampanjen, liksom 
cirka 15 internationella. 

Hon avväpnar rebeller

Tack vare Kvinna till Kvinnas sam-
arbetsorganisation AFEM i DR Kongo 
har Josephine Kimbembe fått utbild-
ning och självförtroende. Numera 
är hon stadsdelschef i det våldsdrab-
bade Shabunda, där hon lyckats 
förbättra situationen för kvinnor 
och barn. 

Josephine Kimbembe har även av-
väpnat rebellgrupper genom att via 
radio och telefon utbilda en kvinn-
lig rebelledare i kvinnors rättigheter 
och fredsarbete. Hon övertalade 
rebelledaren att överlämna sig själv, 
sina milismän och gruppens vapen, 
vilket bidrog till att fler rebellgrup-
per vågade göra samma sak.

Innan utbildningen hos AFEM vis-
ste Josephine Kimbembe inte att hon 
kunde vara en ledare. Utbildningen 

gav henne modet att våga prova, och 
nu banar hon väg för andra. Det är 
ett steg på vägen till hållbar fred i 
DR Kongo.

Josephine Kimbembe har genomfört många 
förändringar sedan hon valdes till stads-
delschef i Shabunda, DR Kongo.

Audit de genre de 

l’Accord-cadre pour la paix, la 

sécurité et la coopération pour 

la République démocratique du 

Congo et la région

Mireia Cano Vinas

Octobre 2015

Långsiktig målsättning
Kvinna till Kvinnas mål för Central- 
och Västafrika är en starkare och 
mer sammanhållen kvinnorörelse, 
som jobbar effektivt för kvinnors 
rättigheter och utrymme i sam-
hället. 

Kortsiktiga mål
•  Stödja kvinnorättsorganisatio-

ners utveckling. 
•  Förebygga våld mot kvinnor.
•  Öka kvinnors deltagande i alla 

delar av samhället inklusive 
fredsbyggande processer.

Succékampanj för kvinnors politiska deltagande

Rapporten 
Gender Audit 
innehåller råd 
för jämställda 
fredsförhand-
lingar. 

Resultat och fakta
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Kvinna till Kvinnas samarbets-
organisation Vision Sociale  
i DR Kongo ger utsatta kvinnor  
juridiskt stöd. En av dem som 
fått hjälp är 18-åriga Aline 
Akonkwa Karumwa.

Ett av de långsiktiga målen som 
Kvinna till Kvinna jobbar för i 
DR Kongo är att kvinnor i provinsen 
Syd-Kivu har ökat stöd för att kräva 
sina rättigheter. Vision Sociales stöd 
till Aline är ett exempel på resultat 
inom det området från 2015.   

Alines pojkvän övergav henne 
då hon blev gravid, och det visade 
sig att han redan vara gift med en 
annan kvinna. Aline sökte då upp 
Vision Sociale som hjälpte henne 
att få ekonomiskt underhåll från 
pappan. I samband med graviditeten 
hade Aline gett upp sina studier, 
men Vision Sociale gav henne stöd 
så att hon kunde återuppta dem. 

I Liberia arbetar Kvinna till Kvinna 
för att kvinnor ska vara politiskt 
aktiva och kunna påverka besluts-
fattare på lokal och nationell nivå. 

Tack vare den liberianska kvinno-
rörelsens mångåriga och idoga 
arbete beslutades det 2015 att lagen 
mot våld i hemmet ska skärpas, och 

Ung kvinna  
tillbaka  
i skolan

våldtäkt inom äktenskapet krimina-
liseras. 

Kvinna till Kvinnas samarbets-
organisation Association of Female 
Lawyers of Liberia har jobbat i över 
tio år för att få igenom ändringen.

2013 anslöt sig även Kvinna till 
Kvinnas samarbetsorganisation 

WONGOSOL med sina 105 medlems-
organisationer till kampen. Tillsam-
mans har de genom intensivt arbete 
sett till att processen gått framåt 
steg för steg. 

Den liberianska kvinnorörelsen 
arbetar nu vidare för att lagen även 
ska bli godkänd i lagrådet.

Esther Seton-Cee (AFELL),  
Theresa O. Brown (WORIWA),  

och Cynthia Y. Gonleh 
(LIWEN) arbetar för att ena 

kvinnorörelsen i Liberia. 
Foto: David Guizzie

– Jag vill utbilda mig till jurist  
och kunna hjälpa människor, så 
som Vision Sociale hjälpt mig. Och 
jag drömmer om att min dotter ska 
få utbildning, säger Aline Akonkwa 
Karumwa.

Att inte avsluta sina studier ökar 
dramatiskt risken för tonåringar att 
hamna i fattigdom. Det bidrar även 
till sämre hälsa, och risken för att 
drabbas av dödliga sjukdomar ökar. 

Kvinnor i Liberia 
påverkar  
landets lagar 

Aline Akonkwa 
Karumwa fick 

hjälp av Vision 
Sociale. Här 

tillsammans med 
sin dotter. 
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Våld mot kvinnor är ett utbrett problem i södra Kaukasien, 
en region som präglas av olösta konflikter, patriarkala 
strukturer och diskriminering av kvinnor. Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisationer kämpar för kvinnors rättigheter 
och hållbar fred, men möter allt hårdare motstånd. 

Konflikterna i Georgien, Armenien 
och Azerbajdzjan syns sällan i 
svensk media, men pågår alltjämt 
utan någon lösning i sikte. De kvin-
norättsorganisationer som Kvinna 
till Kvinna stödjer i regionen jobbar 
långsiktigt med att bygga fred på 
gräsrotsnivå och samtidigt påverka 
beslutsfattare. De arbetar för att 
stoppa våld mot kvinnor genom att 
erbjuda skyddade boenden, juridiska 
stödcentrum och psykosocialt stöd. 
Många jobbar med att öka kvinnors 
politiska deltagande både lokalt och 
nationellt.
  – Konflikterna i regionen brukar 
beskrivas som frusna. Det handlar 
om konflikterna runt utbrytar- 

regionerna Abchazien, Sydossetien 
och Nagorno-Karabach, säger Malin 
Askhamre, fältrepresentant.

Kvinnorörelsen i södra Kauka-
sien är ung. Den georgisk ortodoxa 
kyrkan däremot är väletablerad och 
stark, och vissa av dess företrädare 
har vid flera tillfällen gett uttryck 
för en diskriminerande syn på kvin-
nor och hbtq-personer. Under de 
senaste åren har yttrandefriheten 
i regionen begränsats allt mer, och 
det är svårt för civilsamhället att 
organisera sig. I Azerbajdzjan har 
det till exempel blivit svårare att ta 
emot finansiering från utländska 
givare som Kvinna till Kvinna. 
  – Utan finansiering tvingas i 

Att dela erfarenheter stärker kvinnorättsförsvarare  
i konfliktdrabbade områden. Därför arrangerade Kvinna 

till Kvinna 2015 en konferens i Georgien med över 80 
deltagare, däribland Elvira Meliksetyan från Women’s 

Resource Center i Armenien. Foto: Salome Sagaradze 

SöDRA KAUKASIEN
värsta fall våra samarbetsorganisa-
tioner stänga ner sin verksamhet, 
vilket försvårar vår möjlighet att 
göra skillnad i regionen, säger Malin 
Askhamre. 

Att bidra med långsiktigt eko-
nomiskt stöd är en av Kvinna till 
Kvinnas huvuduppgifter, liksom att 
ordna mötesplatser där kvinnorätts-
försvarare kan dela erfarenheter 
och information. 
  – Ett av våra mål under 2015 var 
att arrangera en stor konferens, där 
aktivister från samtliga områden i 
regionen skulle delta. Fokus la vi på 
hållbar aktivism i förhållande till 
att utrymmet för det civila samhäl-
let krymper.
   Kvinna till Kvinna arrangerade 
konferensen i Georgien tillsammans 
med Global Fund for Women och 
Women’s Fund in Georgia. 80 akti-
vister från södra Kaukasien, östra 
Europa, Centralasien och Balkan 
deltog och fick en unik möjlighet att 
diskutera strategier för framtiden. 
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Kvinna till Kvinna jobbar för 
att kvinnor ska delta i freds-
förhandlingarna mellan  
Armenien och Azerbajdzjan  
i konflikten om Nagorno- 
Karabach, vilka de hittills har 
uteslutits från.

Konflikten om Nagorno-Karabach 
har pågått i över 25 år, och Kvinna 
till Kvinnas målsättning är att fler 
kvinnor ska vara aktiva i fredsfräm-
jande aktiviteter i regionen.

Från 2012 till 2015 medverkade 
Kvinna till Kvinna i det EU-finansie-
rade projektet Det europeiska partner-
skapet för en fredlig lösning av konflikten 
om Nagorno-Karabach (EPNK). Syftet 
var att öka trovärdigheten och legi-
timiteten för fredsbyggande aktivi-
teter, vilka under samma period fick 
allt mindre utrymme. 

Förståelse över konfliktgränsen
Kvinna till Kvinna och våra sam-
arbetsorganisationers roll och 
specifika uppdrag var att öka unga 
armeniska och azerbajdzjanska 
kvinnors kunskap om sina rättig-
heter, liksom att inkludera unga 
kvinnor i fredsbyggande aktiviteter. 

Kvinna till Kvinna verkade även för 
att unga kvinnor skulle få tillfälle 
att mötas för att skapa relationer 
och förståelse över konfliktgränsen.

Kvinnor ledare på lokal nivå
EPNK-projektet nådde 1 500 unga 
kvinnor, detta tack vare bland annat 
237 utbildningar. Trots det spända 
läget i regionen uppnåddes avsevär-
da resultat. Till en början var många 
unga kvinnor motståndare till de 
fredsbyggande aktiviteterna, men 
mot slutet av projektet var de redo 
att arbeta mer aktivt för fred. 
Idag är en grupp unga kvinnor 
ledare på lokal nivå inom fred och 
mänskliga rättigheter och ser sig 
själva som samhällsförändrare. 
En plattform för unga kvinnliga 
fredsaktivister har etablerats, och de 
för en positiv dialog sinsemellan. 

Unga kvinnor bygger fred

Integrated security  
– ett verktyg mot utbrändhet

Stress, frustration och känslor av 
otillräcklighet drabbar många  
kvinnorättsförsvarare. Att dessutom 
vara utsatt för yttre hot gör att 
många befinner sig i riskzonen för 
utbrändhet. Kvinna till Kvinna arbe-
tar med metoden Integrated security 
som stärker och motiverar. 

Situationen i södra Kaukasien gör 
att många kvinnorättsförsvarare 
lever under hög stress, vilket på sikt 
är en fara för hela rörelsen. Kvinna 
till Kvinna har därför introducerat 
Integrated security i regionen, som 
handlar om hur kvinnorättsförsva-
rare kan stärka sin egen säkerhet 
och välmående för att orka fortsätta 
engagera sig.

En av årets workshops i Integrated 
security arrangerades i turkiska 
Göreme med deltagare från södra 
Kaukasien och Balkan. Deltog gjorde 
bland andra Ekaterine Gejadze från 
Women’s Fund in Georgia. 

– Metoden Integrated security 
har gett mig verktyg för att hantera 
stress. Den innefattar även strate-
gier för hur utbrändhet kan tacklas 
och motverkas. Det är viktigt för att 
skapa en långsiktigt stark kvinno-
rörelse, berättar Ekaterine Gejadze.

Läs mer om Kvinna till Kvinnas 
arbete med Integrated security på 
sidan 31.

”För en långsiktigt stark 
kvinnorörelse är det viktigt 
att skapa ett tryggt sam-
manhang där aktivister kan 
reflektera över sitt arbete, 
metoden Integrated security 
bidrar till detta”, säger Eka-
terine Gejadze. Foto: Privat

” Jag kan inte skylla på de  
armeniska tjejerna för att  
dåliga saker har hänt mig.” 

En ung azerbajdzjansk kvinna från 
Nagorno-Karabach om konflikten,  
efter att hon deltagit i fredsmöten 
som Kvinna till Kvinna anordnat.

Långsiktig målsättning
Kvinna till Kvinnas mål för södra 
Kaukasien är en hållbar kvinno-
rörelse som påverkar och för-
bättrar kvinnors rättigheter och 
deltagande. 

Kortsiktiga mål
• Öka skyddet mot våld mot kvinnor.
•  Öka kvinnors deltagande i freds-

skapande arbete.
• Motverka diskriminering.
•  Stödja kvinnorättsorganisa-

tioners utveckling.

Totalt tilldelades regionen 18,4 mkr 2015. 
Utöver detta har Armenien och Azerbajdzjan även 
tilldelats medel från landsöverskridande projekt.

Fördelning av medel 
till södra Kaukasien
Medel till regionen/

Södra Kaukasien

Georgien
69%

Armenien
17%

Azerbajdzan 14%
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Strategiskt fredsarbete 
på en trygg plats 

Kvinnorättsorganisationer i Azer-
bajdzjan och utbrytarregionen Syd-
ossetien kan inte mötas på hemma-
plan på grund av bristande säkerhet. 
I november bjöd Kvinna till Kvinna 
därför in till ett möte i en annan re-
gion. Där träffades organisationerna 
och försökte hitta lösningar för att 
på sikt skapa hållbar fred. 

Ett resultat av mötet var en re-
kommendation till internationella 
givare, där kvinnorna framhöll 
vikten av flexibilitet och tålamod.  

Sexualundervisning i Abchazien

Den isolerade utbrytarregionen 
Abchazien genomsyras av traditio-
nella värderingar och sexualunder-
visning ingår 
inte i skolun-
dervisningen. 
Tack vare 
långsiktigt 
arbete har dock 
Kvinna till 
Kvinnas sam-
arbetsorganisa-
tioner tillgång 
till flera skolor, 
där de med 
förtroende 
från rektorer 
undervisar om 
sexuell- och reproduktiv hälsa. 

Under året inleddes ett samarbete 
mellan Kvinna till Kvinna, RFSU och 
den georgiska organisationen Tanad-
goma. Samarbetet resulterade i att 
georgiska och abchaziska gyneko-
loger, sjuksköterskor och ungdoms-
ledare fick utbildning i sexuell- och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Effektivt nätverk i Georgien

Kvinna till Kvinnas vision är en 
värld utan våld mot kvinnor. På 
lokal nivå innebär det att vi stöttar 
aktörer som har samma mål. En 
av dessa är nätverket Anti-Violence 
Network of Georgia som driver 
skyddade boenden, stödlinjer och 
kriscentrum i Georgien. 
   Under 2015 gav nätverket stöd till 
nära 2 000 kvinnor.

Georgien inklusive Abchazien 
och Sydossetien
 ▸  Kvinna till Kvinna har haft  

verksamhet i Georgien samt 
Abchazien och Sydossetien 
sedan 2002.

 ▸ 14 samarbetsorganisationer: 
 –  Anti-Violence Network  

of Georgia
 –  Association ”Imedi” IDP 

women’s movement for peace
 –  Association of South Ossetian 

Women for Democracy and  
Human Rights

 –  Association of Women of  
Abkhazia

 –  Cultural-Charity Centre ”World 
without Violence” named after 
Zurab Achba

 –  Cultural-Humanitarian Fund  
”Sukhumi” 

 –  Democrat Women’s Organiza-
tion of Samtskhe-Javakheti

 –  Nongovernmental women’s  
organization ”Avangard”

 –  The Union of Businesswomen  
of Gagra 

 –  Union of Wives of Invalids and 
Lost Warriors

 –  Women’s Initiatives Supporting 
Group 

 –  Women’s Political Resource 
Center 

 –  StudioMobile – Accent on 
Action

 –  Women’s Fund in Georgia

Södra Kaukasien 
 ▸ Arbetet i regionen koordineras  

 från Kvinna till Kvinnas kontor  
 i Tbilisi, Georgien. 
 ▸ Antal anställda 2015: 8

Armenien
 ▸  Kvinna till Kvinna har haft verk-

samhet i landet sedan 2004.
 ▸ 4 samarbetsorganisationer:

 –  Democracy Today
 –  Society Without Violence
 –  Women’s Resource Center 
 –  Women’s Rights Center

Azerbajdzjan
 ▸  Kvinna till Kvinna har haft verk-

samhet i landet sedan 2004.
 ▸ 5 samarbetsorganisationer:

 –   Association for the Protection 
of Women’s Rights named after 
D. Aliyeva

 –  Sumgayit Discussion Club
 –  Women Problems’ Research 

Union 
 –  Women’s Association for  

Rational Development
 –  YUVA Humanitarian Center

Fler kvinnor blir ledare 

Politiskt aktiva kvinnor i södra 
Kaukasien har fått värdefulla ledar-
egenskaper och stärkts som formella 
och informella ledare genom Kvinna 
till Kvinnas projekt Women’s Organi-
sations for Leadership and Fundamental 
Rights som pågick 2012 till 2015. 
Detta har i sin tur bidragit till att 
fler kvinnor skaffat sig ledande 
positioner.

I Georgien fick 80 procent av kvin-
norna som deltog i projektet ledande 
positioner inom den kommunala 
förvaltningen efter lokala val 2014. 

I Azerbajdzjan ökade antalet kvin-
nor i lokala beslutsfattande försam-
lingar från 27 procent 2009 till 35 
procent 2014, vilket är en ökning 
med nära 30 procent över 5 år. 

Våld mot kvinnor är ett stort pro-
blem i Armenien. Den första oktober 
samlades kvinnorättsförsvarare 
i Jerevan med ett tydligt mål – att 
få regeringen att anta en lag som 
förbjuder våld i hemmet. ”Jag tror 
att vårt arbete kommer att sätta 
press på allmänheten och staten 
att erkänna vikten av en lag som 
förbjuder våld i hemmet”, säger 
Lida Minasyan från Society Without 
Violence. Foto: Nvard Margaryan

Ungdomar i Abchazien 
lär sig om rättigheter. 

Resultat och fakta
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20 år har gått sedan kriget i Bosnien-Hercegovina tog slut, men 
trots formell fred genomsyrar etniska spänningar länderna i re-
gionen. Kvinna till Kvinnas stöd till kvinnorättsorganisationer som 
jobbar för försoning och hållbar fred fortsätter att vara viktigt.

För 20 år sedan skrev presidenterna 
i Bosnien-Hercegovina, Serbien och 
Kroatien under fredsavtalet i Dayton 
och satte punkt för ett brutalt 
krig. Samma fredsavtal lade också 
grunden för Bosnien-Hercegovinas 
nya konstitution. Lidija Zivanovic, 
aktivist under kriget och senare 
ledare för Kvinna till Kvinnas sam-
arbetsorganisation Helsinki Citizens 
Assembly, var till en början positiv 
till Daytonavtalet. 
   – Sedan såg vi att avtalet, och se-
nare också grundlagen, helt saknade 
en handlingsplan för hur landet 
skulle kunna bli jämställt. Organise-
ringen av landet kom istället att helt 
grunda sig på etnicitet.

Grundlagen måste ändras
Vildana Džekman var åtta år när 
freden slöts och är nu engagerad  
i Kvinna till Kvinnas samarbets-
organisation CURE Foundation. För 
henne är det tydligt att främling-

skapet mellan de olika delarna av 
landet blir djupare för varje år. 
   – Det var på ett seminarium med 
Kvinna till Kvinna som jag på riktigt 
förstod hur grundlagens verkningar 
sipprar ner i lokalsamhället. Ingen 
lyssnar till kvinnors röster, vårt 
arbete ignoreras. Det motiverar 
mig att arbeta för en förändring 
av grundlagen och för att kvinnor 
ska vara självklara deltagare i den 
processen.

Läxa att lära 
Kvinna till Kvinna startades som en 
reaktion på kriget på Balkan och 
en av dem som jobbat inom organi-
sationen sedan dess är Eva Zillén, 
senior rådgivare. Hon framhåller 
att för ett enat, demokratiskt och 
jämställt Bosnien-Hercegovina krävs 
en förändring av grundlagen.
  – Det finns en hel del att lära av 
misslyckandet med att dela upp 
makten baserat på etnicitet. Det 

Kvinna till Kvinnas rapport 
Engendering the Peace Process 
(2000) granskade fredsavtalet 
för Bosnien-Hercegovina och 
var den första genusanalysen 
någonsin av ett fredsavtal. 
Analysen gjordes samma år 
som FN:s resolution för kvinnor, 

fred och säkerhet antogs och fanns 
med i säkerhetsrådets underlag. 
Rapporten visar att frågor om kön 
och makt har betydelse i fredsavtal 
eftersom det sedan får konsekven-
ser i uppbyggnaden av samhället. 
Läs och ladda ned på  
www.kvinnatillkvinna.se

sorgliga är att ingen verkar intres-
serad av de lärdomarna. Istället 
återanvänds modellen.

Trots motgångarna har kvinno-
rörelsen fortsatt arbeta och lyckats 
bidra till att driva igenom lagar 
för såväl jämställdhet som politisk 
kvotering. 
   – Problemet är att lagarna inte ge-
nomdrivs i praktiken. Det är något 
EU borde ha som förutsättning, om 
eller när Bosnien-Hercegovina börjar 
konkreta förhandlingar för att bli 
medlem, säger Eva Zillén.

Vildana Džekman 
engagerar sig för 
kvinnors rättig-
heter i Bosnien-
Hercegovina. För 
henne är det tydligt 
att Dayton-avtalet 
inte bidragit till en 
hållbar fred. Istället 
gjorde fredsavtalet 
det svårt för kvinnor 
att  delta i samhället 
på samma villkor 
som män. Fotot är 
från den feministis-
ka konstfestivalen 
PitchWise.

Eva Zillén har varit engagerad i Kvinna 
till Kvinna sedan organisationen star-
tade i samband med krigen på Balkan 
för tjugo år sedan. 

Engendering 

the Peace Process

A Gender  Approach to  Dayton—and Beyond

KVINNA
TILL 

KVINNA
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Målet är att kvinnors rättigheter ska 
ha en tydlig plats i processen för de 
länder som strävar mot ett EU-med-
lemskap, och kvinnors rättigheter 
ska vara synligare i de dokument 
som vägleder EU:s medlemsprocess. 
Strategin för att uppnå detta är att 
påverka EU att leva upp till sina 
jämställdhetsåtaganden genom att 
sätta press på de länder som söker 
medlemskap. 

Efter mångårigt arbete har Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisationer 
nått genombrott. De har fått större 
inflytande och flera av deras kärn-
frågor lyfts i EU:s årliga rapporter.

Albanien
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbe-

tat med organisationer i landet 
sedan 1999.

 ▸  Arbetet samordnas från vårt 
kontor i Belgrad.

 ▸ 1 samarbetsorganisation:
 –  Albanian Women Empower-

ment Network 

BosnienHercegovina
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbe-

tat med organisationer i landet 
sedan 1994.

 ▸  Antal anställda 2015: 3
 ▸  Kontor i Sarajevo.
 ▸ 10 samarbetsorganisationer:

 –  Association of Citizens  
Buducnost

 –  CURE Foundation
 –  Forum Zena
 –  Helsinki Citizens’ Assembly 

Banja Luka
 –  Horizonti
 –  Lara
 –  United Women Banja Luka
 –  Zenski Centar Trebinje
 –  Women’s International League 

for Peace and Freedom
 –  Rights for All

Kosovo 
 ▸  Kvinna till Kvinna har samarbe-

tat med organisationer i landet 
sedan 1994.

 ▸  Antal anställda 2015: 2
 ▸  Kontor i Pristina.
 ▸ 8 samarbetsorganisationer:

 –  Artpolis NGO
 –  Kosovar Gender Studies Center
 –  Kosova Women’s Network
 –  Mitrovica Women Association 

for Human Rights
 –  Ruka Ruci
 –  The Network of Roma, Ashkali 

and Egyptian Women’s  Organi-
zations of Kosovo

 –  Women’s Association ”Medica 
Kosova” 

 –  Women Center ”Open Door”

Makedonien
 ▸ Samarbete med organisationer  

 i landet sedan 1999.
 ▸  Antal anställda 2015: 1
 ▸  Kontor i Skopje.
 ▸ 2 samarbetsorganisationer:

 –  National network to end 
violence against women and 
domestic violence

 –  Reactor

Montenegro
 ▸  Samarbete med organisationer  

i landet sedan 1999.
 ▸  Arbetet samordnas från Belgrad.
 ▸ 1 samarbetsorganisation:

 –  The Women’s Rights Center

Serbien
 ▸ Samarbete med organisationer  

 i landet sedan 1994.
 ▸  Antal anställda 2015: 2
 ▸  Kontor i Belgrad.
 ▸ 4 samarbetsorganisationer:

 –  Alternative Girls’ Center
 –  Autonomous Women’s Center
 –  Women’s Space (Coordinates 

a network of Roma organisa-
tions, Roma Women Network.)

 –  Women in Black

Kvinnorättsförsvarare från västra Balkan  
besöker regelbundet EU:s högkvarter i Bryssel, 
med stöd av Kvinna till Kvinna. Under 2015  
deltog bland andra Sanela Shkrijelj (till vän-
ster) och Sneska Ilikj.

•  Den Europeiska Kommissionens 
årliga lägesrapport lyfter numera  
kvinnors rättigheter och jäm- 
ställdhet. 

•  EU:s rapport om Serbien 2015 
visade på det ökande problemet 
med män som dödar sina partners. 

•  EU:s rapport om Makedonien 2015  
nämnde specifikt vikten av att 
lyfta Roma-kvinnors rättigheter. 

Trots dessa framsteg återstår mycket 
arbete för att kvinnors rättigheter 
ska lyftas konsekvent.

EU-parlamentariker och tjänste-
män inom EU får sällan direkt  

Kvinnor på Balkan påverkar EU
Flera länder på Balkan strävar efter medlemskap i EU. 
Under 2015 jobbade Kvinna till Kvinna tillsammans med 
våra samarbetsorganisationer för att kvinnors rättigheter 
och jämställdhet ska integreras i EU-processerna.

information om hur kvinnors 
verklighet på Balkan ser ut. Att förse 
dem med information har därför 
varit en utmaning, med målet att 
kvinnors röster ska höras i Bryssel. 

För att uppnå detta arrangerar 
Kvinna till Kvinna möten där  
kvinnorättsförsvarare får möjlig-
het att träffa parlamentariker och 
tjänstemän i Bryssel. 

Vi ordnar även möten med tjänste-
män på EU-delegationer i respektive 
land, detta för att öka deras kunskap 
och påverka deras beslut kring EU:s 
medlemsprocess.

Totalt tilldelades regionen 12,9 mkr 2015.

Fördelning av medel 
till västra BalkanMedel till regionen/Balkan

Bosnien-
Hercegovina
48%

Albanien 4%

Kosovo
31%

Makedonien 3%
Montenegro 1%

Serbien 13%
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Mobilapp mot mäns våld

I Serbien går det nu att ladda ner en 
mobilapp som skydd mot våld mot 
kvinnor. Bakom appen står Auto-
nomous Women’s Center, AWC.
Appen är särskilt användbar för 
unga kvinnor, eftersom 99 procent 
av kvinnor i åldern 16 till 24 i 
Serbien använder mobiltele-
fon. Och de är i stort behov 
av stöd. Det saknas officiell 
statistik, men enligt or-
ganisationer som arbetar 
med frågan har var tredje 
kvinna utsatts för våld i 
hemmet i Serbien.

Kvinna till Kvinna har ett långsiktigt 
samarbete med AWC, som är samord-
nare för nätverket Women against 
Violence Network. Det arbetar stra-
tegiskt för att ge kvinnor den hjälp 
de behöver när de utsatts för våld. 
Nätverket verkar också politiskt för 
att staten ska vara bättre rustad för 

att förebygga och hantera våld 
mot kvinnor.

Långsiktig målsättning
Kvinna till Kvinnas mål på västra 
Balkan är att säkerställa att jäm-
ställdhet och kvinnors rättigheter 
finns på agendan när länder på Bal-
kan söker medlemskap i EU. Samt 
bidra till att det fredsbyggande 
arbetet i regionen fortgår.

Kortsiktiga mål
•  Se till att kvinnor deltar i de  

förhandlingsprocesser som sker.
•  Förbättra skyddet för vålds-

utsatta kvinnor.

Mobilappen Bezbedna 
(”Säker”) innehåller bland 
annat en karta som visar 

var närmaste polisstation, 
socialkontor, akutsjukvård 
och jourtelefon finns. 

Nätverk för fred och försoning 

Under 2015 genomförde Kvinna till 
Kvinna projektet Young Women’s Peace 
Academy, med fokus på att stärka 
unga kvinnorättsförsvarare i kon-
fliktdrabbade regioner. Tack vare det 
gränsöverskridande projektet har 
flera av deltagarna skapat nätverk 
för fred och försoning, och hoppas 
bidra till hållbar fred i sina hem-
länder.  

En av deltagarna var Blerta 
Kelmendi, som startat en organisa-
tion för att skapa förståelse mellan 
unga albaner och serber i Mitrovica, 
Kosovo. 
   – Genom projektet har jag lärt 
mig så många saker som jag kom-
mer ha nytta av i mitt framtida ar-
bete. Och nu bidrar jag till att skapa 
vänskap över gränser, säger hon.

Läs mer om Young Womens’s Peace 
Academy på sidan 28!

Resultat och fakta

För att göra kvinnors röster 
hörda demonstrerade flera  
av Kvinna till Kvinnas sam- 
arbetsorganisationer i Serbien 
i samband med internationella 
kvinnodagen den 8 mars 2015. 
Foto: Women against Violence 
Network Blerta Kelmendi 

bidrar till försoning 
på Balkan.
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Kommunikation för att väcka opinion
Ett viktigt mål för Kvinna till Kvinna är att fler människor i Sverige 
ska känna till, och ha kunskap om, vårt arbete med att stötta 
kvinnorättsorganisationer i krig och konfliktdrabbade områden.

Det är en utmaning att väcka in-
tresse för det som sker hundratals 
mil bort, och Kvinna till Kvinna 
arbetar aktivt med kommunikation 
och opinionsbildning för att nå ut 
till allmänhet och politiker. För att 
synas driver vi kampanjer, fram-
träder på olika events, deltar i panel-
debatter, medverkar i media, samt  
är aktiva i sociala medier. 

Målsättningen är att uppfattas 
som den mest trovärdiga och  
drivande organisationen när det 
gäller att stötta kvinnorättsorgani-
sationer i krig och konfliktdrabbade 
områden. 

Arbetet är i många fall beroende 
av information från våra samarbets-
organisationer, som vi har nära 
kontakt med.

Under 2015 fokuserade Kvinna till 
Kvinna främst på att rapportera om 
situationen för kvinnor i Mellan- 
östern. Störst medial uppmärksam-
het genererade rapporten ”Peace-
building defines our future now”,  
om kvinnors aktivism i det krigs-
drabbade Syrien. Även debattar-
tikeln Kvinnor på flykt saknar makt 
och inflytande. Varför finns inte deras 
berättelse i medierna? i Sydsvenska 
Dagbladet fick stor spridning.
  – Kvinna till Kvinna får återkom-
mande förfrågningar kring situatio-
nen för kvinnor på flykt från Syrien, 
och kring kvinnors fredsarbete och 
deltagande i en fredsprocess. Det  
visar att vi ses som en expert på 
dessa områden, säger Anna-Carin 
Hall, pressansvarig. 

Utmaning att väcka intresse
När Kvinna till Kvinnas verksamhet 
kan kopplas till händelser i Sve-
rige kan vi få media intresserad av 
våra frågor, som till exempel temat 
kvinnor på flykt och att regeringen 
driver en feministisk utrikespolitik. 
Däremot är det en utmaning att få 
media intresserad av sådant som 
inte direkt har med Sverige att göra. 
Därför försöker Kvinna till Kvinna 
alltid väcka journalisters intresse 
när kvinnorättsförsvarare från olika 
delar av världen är på besök på 
Kvinna till Kvinnas huvudkontor i 
Stockholm, till exempel via press-
frukostar.

I samband med 15-årsjubileet för den banbrytande och mycket viktiga FN-resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet befann sig  
Kvinna till Kvinna strategiskt i New York. Där demonstrerade vi tillsammans med flera av våra samarbetsorganisationer utanför FN:s 
högkvarter med krav på att kvinnors roll i fredsarbetet i Irak och irakiska Kurdistan stärks. 
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Att Sverige driver en feminis-
tisk utrikespolitik är ett stort 
steg framåt i arbetet för kvin-
nors rättigheter.

Det är minst lika viktigt att den 
svenska regeringen även handlar 
därefter. Därför har Kvinna till Kvin-
na under året bidragit med vår syn 
på vad en feministisk utrikespolitik 
är, hur den gör skillnad och hur den 
kan användas.

– En feministisk utrikespolitik 
handlar framför allt om att sätta 
fokus på människors livsvillkor och 
försöka förändra att det ser väldigt 
olika ut för kvinnor och män i värl-
den. Och det har vi lyft i panelsam-
tal, debattartiklar, blogginlägg och 
i möten med beslutsfattare, säger 
Josefine Karlsson, chef på Kvinna till 
Kvinnas enhet för policy och politisk 
påverkan.

Möte med politiker i Irak
Ett av de tillfällen under året då den 
feministiska utrikespolitiken var  
i fokus var då Kvinna till Kvinna  
arrangerade ett seminarium i Bag-

   Peacebuilding

 future now”
 defines our

A study of women’s 

peace activism in Syria

”

Unik rapport om kvinnors  
fredsarbete i Syrien 

Kvinnors fredsarbete i Syrien blev 
synligt genom en unik rapport som 
den syriska människorättsorgani-
sationen Badael lanserade tillsam-
mans med Kvinna till Kvinna 2015.

– Kvinnorättsgrupper i Syrien 
arbetar dagligen under mycket 
svåra förhållan-
den för att hitta 
fredslösningar 
och minska 
verkningarna 
av våldet. Bland 
annat driver de 
lokala kampanjer 
för att minska 
spridningen av 
handeldvapen, 
och agerar för att 
motverka rekryte-
ring av barnsolda-
ter till Islamiska 
staten, säger Oula Ramadan, chef 
för Badael Foundation.

”Peacebuilding defines our future 
now” är den första och enda rappor-
ten som kartlagt kvinnorättsgrup-
pers fredsarbete inne i Syrien under 
pågående krig, bland annat i Aleppo 
och Al-Hasaka. Rapporten bygger på 
intervjuer med 49 syriska orga-
nisationer och hundra aktivister. 
Lanseringen i Sverige genererade ett 
trettiotal nyhetsartiklar och radio-
framträdanden. 

– Genom rapporten kunde vi 
lyfta fram de kvinnor som jobbar 
för fred i regionen, som aldrig hörs 
i media. Rapporten är bland annat 
viktig för att visa på alternativ till 
militära insatser, säger Saba Now-
zari, projektledare på Kvinna till 
Kvinna.

dad om våld mot kvinnor, tillsam-
mans med svenska och norska am-
bassaden. Deltog gjorde bland andra 
Iraks kvinnominister Bayan Nouri, 
ett femtiotal irakiska parlaments-
ledamöter och ministrar, interna-
tionella aktörer från FN- och EU-
organ, samt kvinnorättsförsvarare 
från olika delar av landet. 

Löften om bättre lagar
– Vi och våra samarbetsorganisa-
tioner ser ett skriande behov av att 
Irak går från ord till handling när 
det gäller att stärka skyddet mot 
våld mot kvinnor och flickor. Vi ser 
också behov av att uppmärksamma 
den akuta situation internflykting-
kvinnor befinner sig i, säger fält-
representant Emelia Frennmark.

Politikerna på seminariet lovade 
att framföra kvinnorättsförsvarar-
nas krav till beslutsfattarna. 

– Kvinnoministern lovade se över 
lagstiftningen så att den bättre till-
godoser kvinnors rättigheter, säger 
Bushra Zaki från Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisation Pana Center 
i Kirkuk.

Politik för kvinnors rättigheter

Awezan Nuri och 
Bushra Zaki från  
Pana center i diskus-
sion med Iraks kvinno-
minister, Bayan Nouri. 

Långsiktig målsättning
•  Att öka medvetenheten och 

kunskapen, såväl i Sverige som 
internationellt, om krigets effek-
ter för kvinnor och vikten av kvin-
nors deltagande för en fredlig 
och demokratisk utveckling. 

•  Att få fler människor att engage-
ra sig för kvinnors rättigheter.

Kortsiktiga mål
•   Prioriterat mål för 2016 är att 

öka kännedomen om Kvinna till 
Kvinna och vårt sätt att arbeta ge-
nom fortsatt satsning på digitala 
kanaler. 

•  Under 2016 kommer vi att arbeta 
för ökad synlighet i media.

Läs rapporten på nätet:
www.kvinnatillkvinna.se
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För att stärka unga kvinnorättsförsvarare genomförde Kvinna till 
Kvinna 2015 projektet Young Women’s Peace Academy. Över 100 
unga kvinnor från fem konfliktdrabbade länder samt Sverige deltog.

Syftet med Young Women’s Peace  
Academy var att stärka unga kvinnor  
i deras roll som fredsbyggare, 
konfliktlösare och ledare. Förhopp-
ningen är att de med hjälp av utbild-
ningen ska kunna ta en aktiv roll i 
sina samhällen och driva jämställd-
hets- och fredsarbetet framåt.

– Deltagarna kom från länder 
som präglas av konflikter och natio-
nalism: Armenien, Azerbajdzjan, 
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, och 
Serbien. Det här är verkligen att 
satsa långsiktigt, och vi hoppas att 
deltagarna kommer att bidra till att 
skapa hållbar fred i sina respektive 
länder, säger Saba Nowzari, projekt-
ledare. 

I projektet deltog även 19 Kvinna 
till Kvinna-volontärer från Sverige.

Young Women’s Peace Academy
Deltagare i Young Women’s Peace Academy under en workshop i Armenien. Totalt deltog 140 unga kvinnor i projektet. 

Young Women’s 
Peace Academy 
genomfördes med 
värdefullt stöd av 
Svenska Postkod-
Lotteriet.

Ett av målen var att deltagarna till-
sammans skulle ta fram ett manifest 
om fred och jämställdhet, Young 
Women’s Peace Charter.
   – Manifestet innehåller rekom-
mendationer till makthavare både 
nationellt och internationellt. Med 
hjälp av det hoppas vi kunna påverka 
debatten om kvinnors rättigheter 
utifrån unga kvinnors perspektiv, 
säger Saba Nowzari. 

Manifest för fred
Manifestet lanserades i samband 
med Internationella dagen för 
kvinnorättsförsvarare i november, 
Femdefenders Day, då deltagare från 
samtliga länder möttes i Stockholm.

– Kortfattat beskriver manifestet 
att deltagarna vill sprida feminism 
globalt, bekämpa patriarkala struk-
turer samt öka säkerheten för femi-
nister och fredsaktivister. Manifestet 
är viktigt för att kunna påverka 
politiskt, säger Saba Nowzari. 

Leyla Murshudova,  
27 år, deltog  

i Young Women’s  
Peace Academy. 

”Min bror hotade att döda mig”

Leyla Murshudova från Azerbajdzjan 
fick inte arbeta för sin familj. Hon 
trotsade hoten från familjen och 
samhället och valde att gå sin egen 
väg. Idag engagerar hon sig för kvin-
nors rättigheter.
 – En vän skickade mig en länk 
till Young Women’s Peace Academy. Jag 
visste inte så mycket om kvinno-
rättsfrågor innan dess. Jag sökte och 
kom med. Det är helt rätt för mig. 
Jag har fått möta kvinnorättsförsva-
rare och blivit inspirerad, och nu 
kommer jag också att engagera mig. 
Jag vill att alla kvinnor ska vara fria 
att leva sitt liv som de vill, säger 
Leyla Murshudova.
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Femdefenders Day

Varje år firar Kvinna till Kvinna Fem-
defenders Day i samband med Inter-
nationella dagen för kvinnorätts-
försvarare den 29 november. Detta 
för att hylla och peppa kvinnor som 
vågar kämpa för fred och jämställd-
het, trots hot och utsatthet.

– Temat för Femdefenders Day 
2015 var situationen för unga  
kvinnorättsförsvarare, utifrån att 
vi under året drivit projektet Young 
Women ś Peace Academy på västra 
Balkan, i södra Kaukasien och 
Sverige, säger Charlotte dos Santos 
Pruth, redaktör för Femdefenders-
rapporten.

Rapporten bygger på de 140 del-
tagarnas erfarenheter av motstån-
det de möter och var de hittar kraft 
att fortsätta.

I rapporten #Femdefenders – Unga kvinnor som spränger  
gränser lyfter Kvinna till Kvinna situationen för unga kvinno-
rättsförsvarare i konfliktdrabbade områden. 

– Hälften av de unga kvinnorna 
har utsatts för förtal, sexuella tra-
kasserier, hot eller övergrepp för att 
de engagerar sig för fred och kvin-
nors rättigheter.

Panel med demokratiministern
Femdefenders-rapporten lanserades 
på ett seminarium i Stockholm där 
bland andra demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke och Right Liveli-
hood-pristagaren Kasha Jacqueline 

Nabagesera från 
Uganda deltog. 

– Vi hade även  
en panel med unga  

Dansuppträdande av Sickanomical  
Productions på Femdefenders-festen! 

Ungefär 200 personer deltog på eventet.

kvinnor som deltagit i Young Women’s 
Peace Academy, säger Charlotte dos 
Santos Pruth. 

Femdefenders-fest!
För andra året i rad arrangerade 
Kvinna till Kvinna en Femdefenders-
fest, denna gång på nattklubben 
Marie Laveau i Stockholm. Program-
met innehöll bland annat samtal 
med deltagare i Young Women’s Peace 
Academy, uppträdanden, och klubb 
med musikkollektivet Femtastic. 

– Vi ser festen som en möjlighet 
för feminister att träffas och ha kul! 
Samtidigt som vi har möjlighet att 
informera om kvinnorättsförsvara-
res situation och Kvinna till Kvin-
nas arbete, säger Karolina Sturén, 
projektledare.

Unga kvinnor som  

spränger gränser

Läs rapporten på nätet:
www.kvinnatillkvinna.se
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Daglig dialog om  
kvinnors rättigheter 

Kvinna till Kvinnas huvudkanal  
i sociala medier är Facebook, där vi 
kommunicerar via en svensk och en 
engelsk sida. Syftet med Facebook 
är att öka kännedomen om Kvinna 
till Kvinnas arbete. Under 2015 
växte antalet följare med 20 procent, 
vilket bidrar till att fler känner till 
vad vi gör.  

– Sociala medier ger möjlighet 
till direktkontakt med dem som 
är intresserade av vårt arbete. Vi 
uppmuntrar engagemang kring 
våra inlägg, och svarar på frågor så 
snabbt vi kan, säger Olga Beletski, 
webbredaktör. 

Det krävs övning för att  
nå ut med sitt budskap  
i en intervjusituation  
och i sociala medier. Här 
tränas Ana Lobzhanidze 
och Teona Tsintsalashvili 
av Anna-Carin Hall, press-
ansvarig på Kvinna till 
Kvinna. Under året deltog 
de i Kvinna till Kvinnas 
utbildning International 
Training Programme om 
kvinnor, fred och säkerhet.

Genom sociala medier och hemsidor når Kvinna till Kvinna varje  
dag tusentals personer som är intresserade av kvinnors rättigheter.

Sociala medier kräver ständig över-
vakning, eftersom de är öppna för 
alla. 

– Ibland måste vi ta bort krän-
kande och rasistiska kommentarer, 
och vi har tagit fram en krisplan 
för hur vi ska agera vid eventuella 
attacker i sociala medier. 

Nya rutiner
Att jobba med sociala medier inne-
bär att ha jobbet nära till hands i sin 
mobil, vilket kan göra det svårt att 
koppla bort vid ledighet. 

– Det kan bidra till stress och  
bli ett arbetsmiljöproblem, så vi 

549 
2015 omnämndes Kvinna till Kvinna 
i 549 artiklar. Det är en ökning med 
33 procent från 2014. Vi fick 15 debatt-
artiklar publicerade under året.
 Vi medverkade 22 gånger i eter-
media (radio: 16 gånger, tv: 6 gånger). 
Det är något färre än under 2014 då vi 
medverkade 31 gånger.

Kamp lönade sig i Jordanien!

Det inlägg på Facebook som nådde 
flest 2015 berättade om framsteg  
i Jordanien. Totalt 99 100 Facebook- 
användare tog del av nyheten. 

försöker dela upp bevakningen och 
skapa rutiner som fungerar lång- 
siktigt, säger Anna Lithander, redak-
tionschef.

Hård konkurrens 
På Kvinna till Kvinnas hemsida 
finns berättelser om kvinnors kamp 
för fred och jämställdhet i konflikt-
drabbade områden. Målsättningen 
är att innehållet ska bidra till att 
öka insamlingen från privatperso-
ner och företag. Det är en utmaning 
och förutsätter kreativitet, eftersom 
konkurrensen från andra organisa-
tioner är stor.

•  Svenska Facebook:  
Antalet följare ökade med 20% 
från 25 500 (2014) till 31 000.

•  Engelska Facebook:  
Antalet följare ökade med 40%, 
från 1 761 (2014) till 2 465. 

•  Twitter:  
Antalet följare ökade med 26% 
från 6 700 (2014) till 8 434.

•  Instagram:  
Antalet följare ökade med 130% 
från 1 500 (2014) till 3 500.

Allt fler följer oss! 
Seger för Eva Abu 
Halaweh! Läs mer 
på sidan 15. 
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Det långsiktiga målet med forsk-
ningsprogrammet är att utveckla 
Kvinna till Kvinnas roll som expert 
på kvinnors rättigheter i konflikt-
drabbade områden. Vi vill bidra  
med ett genusperspektiv i säkerhets-
debatten. Detta genom att:
•  Komplettera de erfarenheter och 

den kunskap som redan finns – 
internt och hos våra samarbets-
organisationer – med relevanta 
forskningsresultat.

•  Samarbeta med relevanta  
forskare och forskningsinstitut.

•  Hitta metoder för att samla  
in kunskap från samarbetsorgani-
sationer. 
 

Viktiga genomslag för  
vårt forskningsprogram
I Kvinna till Kvinnas verksamhet ingår forsknings-
utveckling. Syftet är att göra organisationen till en 
stark och efterfrågad aktör i debatten om kvinnors 
situation i konfliktdrabbade områden.

Strålande resultat 2015
Ett av våra mål är att Stockholms 
internationella fredsforskningsinsti-
tut, Sipri, ska ta upp genusaspekter 
på krig och konflikt i sin årsbok. 
Årsboken är viktigt eftersom den 
har stor spridning internationellt 
och är en del av den aktuella säker-
hetsdebatten. Kvinna till Kvinna har  
jobbat för detta sedan 2011, och 
2015 gav arbetet resultat.

Ytterligare ett viktigt mål som 
uppnåddes under året var att Stock-
holm Security Forum, som arrang-
eras av Sipri och Utrikesdeparte- 
mentet, hade genuskunniga del-
tagare i 9 av 17 rundabordssamtal. 

ökad säkerhet för kvinnor

2015 var det målgång för projektet 
Women’s Organisations for Leadership 
and Fundamental Rights där kvin-
nors säkerhet stått i centrum.

Projektet har pågått sedan 2012 
i samtliga regioner där Kvinna till 
Kvinna har verksamhet. Syftet var 
bland annat att öka kvinnorätts-

organisationers kapacitet att 
hantera säkerhetshot. 

– Vi har genomfört 578 så  
kallade Integrated security work-
shops, där kvinnorättsförsvarare 
får ökad insikt om olika typer 
av säkerhetshot och lär sig hur 
de kan hanteras, säger Katarina 
Vlachos, projektledare. 

För att stärka hållbarheten hos 
organisationerna har även fler 

kvinnorättsförsvarare utbildats 
till instruktörer. Det har bidragit 
till ett stärkt säkerhetsperspektiv 
med utvecklade strategier för hur 
yttre hot och interna problem 
bättre kan hanteras hos Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisa-
tioner. Projektet finanseriades av 
Funding Leadership and Opportunities 
for Women som utrikesdepartemen-
tet i Nederländerna står bakom.

I november arrangerade Kvinna till Kvinna 
ett seminarium där demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke medverkade tillsammans med 
deltagare ur Kvinna till Kvinnas projekt 
Young Women’s Peace Academy.

Armaments, 
Disarmament and 

International 
Security

SIPRI
YEARBOOK

2015

Sammanfattning

Sipri är en av världens 
högst rankade tanke-
smedjor, vars årsbok 
skrivs av forskare och 
experter. Kvinna till 
Kvinna bidrog 2015 
med genusaspekter på 
krig och konflikt.
Antalet läsare av Sipris 
medier uppskattades 
till över 100 miljoner 
personer 2014. 

– Kvinna till Kvinna fick stort 
inflytande över såväl ämnesval som 
deltagare, vilket är mycket positivt, 
säger Lovisa Strand, forsknings-
ansvarig.

Finansiering – en utmaning
– De största utmaningarna som 
forskningsprogrammet möter är 
dels att hitta finansiering för verk-
samheten, och dels att överbrygga 
skillnader mellan det traditionella 
aktivistarbetet och det akademiska 
metodologiska arbetet, säger  
Lovisa Strand.

Målsättning
Det långsiktiga målet för främ-
jande av studier och forskning är 
att öka kunskapen om hur krig 
och väpnade konflikter påverkar 
kvinnors villkor i samhället, samt 
betydelsen av kvinnors deltagande 
i fredsprocesser. 
 Kortsiktigt jobbar vi, bland  
annat, för att påverka forskare att 
inkludera genusperspektiv.
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Sedan 2011 driver Kvinna till Kvinna 
och Indevelop utbildningen Inter-
national Training Programme (ITP) 
på temat kvinnor, fred och säker-
het. Den bygger på FN:s resolution 
1325, som slår fast att kvinnor ska 
delta på lika villkor som män i allt 
fredsarbete. 

– Kursen har gott renommé och 
vi rekryterar både kvinnor och män 
som har inflytande och som är en-
gagerade för jämställdhet och fred i 
sina hemländer, säger Anna Sundén, 
projektledare på Kvinna till Kvinna.

Fredsutbildning på hög nivå

Vad innebär FN:s resolution 1325 för dig? 
Utbildningsdeltagarna skriver svaren på 
frågan som förslag till twitter-inlägg. 

Tjänstemän på myndigheter, militärer, kvinnorättsförsvarare 
och journalister från länder som Sydsudan, Georgien, Colombia 
och Myanmar. Alla samlas de för att utbildas om kvinnor, fred 
och säkerhet under ledning av Kvinna till Kvinna och Indevelop. 

Under 2015 gick 130 personer ut-
bildningen, som sedan starten haft 
totalt 450 deltagare. 

Efter utbildningen har många 
befordrats till högre positioner och 
blivit nyckelpersoner i sina organi-
sationer.

Utmaningar i Myanmar
2015 var första året som en kurs 
arrangerades med deltagare från 
Myanmar. Gruppdynamiken var en 
utmaning eftersom statliga repre-
sentanter och det civila samhället 
inte är vana att samverka. 

– Det fanns en stark misstro dem 
emellan, därför ägnade vi mycket 
tid åt att bygga förtroende. När 
deltagarna träffades för sista gången 
berättade flera av dem att de nu ser 
nyttan av dialog, och att de börjat 
samarbeta, säger Anna Sundén. 

Redan vid årets slut hade Myan-
mar-kursen gett resultat. Bland an-
nat har kursdeltagare gett jämställd-
hetsutbildning till väpnade grupper 
som skrivit på det nationella avtalet 

om vapenvila i landet. Deltagare 
från olika sektorer har även gemen-
samt ställt krav på att fredsproces-
sen i Myanmar ska inkludera minst 
30 procent kvinnor. 

På plats i Colombia
Nytt för året var även en utbildning  
i Colombia, med fokus på den på-
gående fredsprocessen, i samarbete 
med svenska ambassaden. 

– Ambassaden i Bogotá har sett 
vilka goda resultat ITP-kurserna ger. 
Under flera år har vi haft deltagare 
från Colombia på våra utbildningar, 
som efteråt bidragit till föränd-
ring på hemmaplan. Ett exempel 
är att fler kvinnor nu anställs på 
den myndighet som har ansvar för 
fredsförhandlingarna, tack vare 
påtryckningar från tjänstemän som 
ITP-utbildats, säger Maria Ristin-
maa, projektledare. 

”Utbildning gör oss starkare”
En av deltagarna i Colombia var  
Fátima Muriel. Hon är ordförande 
för en paraplyorganisation för 30 
olika organisationer som arbetar för 
fred och kvinnors rättigheter.

– Vi använder redan resolution 
1325 som ett verktyg för att påverka 
lokala politiker, men det gör oss 
starkare att vara med på utbildning-
en och lära oss om olika begrepp, 
och lära av de andra deltagarna.

”Jag har alltid varit 
rädd för militärer. Men 
här möter jag militärer 
som är villiga att ha 
en dialog, så det är jag 
också”, säger Fátima 
Muriel från Colombia. 
2015 deltog hon i en 
utbildning om jäm-
ställt fredsarbete.

International Training Programme
Kvinna till Kvinna och Indevelop 
arrangerade tre ITP-program 2015:

1.  Myanmar.
2.  Colombia.
3.  DR Kongo, Georgia, Liberia, 

Colombia och Sydsudan.
ITP-utbildningarna genomfördes 
på uppdrag av Sida. ITP i Colom-
bia finansierades av den svenska 
ambassaden i Bogotá.



2013 blev det obligatoriskt för medlemmarna i FRII att 
lämna in en effektrapport. Rapportens syfte är att för 
givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken 
nytta organisationen gör. I år har Kvinna till Kvinna låtit 
frågorna för effektrapporten guida oss i processen att ta 
fram vår verksamhetsberättelse. På den här sidan har vi 
samlat referenser till de sidor i verksamhetsberättelsen 
där effektrapporteringen blir som mest tydlig. 

Vad vill er organisation uppnå?
På sidan 2 (Om Kvinna till Kvinna) beskrivs organisatio-
nens vision, uppdrag och historia. Sidan 5 (Vi stärker 
kvinnorättsförsvarare) beskriver vad vi vill åstadkomma 
för kvinnor. Målen står det mer om på sidan 6.

I vilket organisatoriskt sammanhang  
verkar er organisation?
På sidorna 2-3 (Om Kvinna till Kvinna och Verksamhet 
i världen) beskrivs vår historia och var i världen vi är 
verksamma. Sidan 5 (Vi stärker kvinnorättsförsvarare) tar 
upp vår arbetsmodell och samverkan med våra samar-
betsorganisationer. De olika samarbetsorganisationerna 
för respektive region finns namngivna på sidorna 13, 15, 
17, 22, och 24.

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Kvinna till Kvinnas övergripande strategier de närmaste 
sex åren beskrivs på sidan 6 (Sikte på framtiden) samt 
sidan 38 (Framtida utveckling). De långsiktiga målen för 
respektive region står det om på sidan 14, 18, 21, 25. 
Målen för vår insamling och vårt kommunikationsarbete 
finns att läsa om på sidan 8 och 27. Vårt arbetssätt för 
att uppnå våra mål skriver vi om på sidorna 5-7 (Det här 
är Kvinna till Kvinna, Resultat och riskhantering, Sikte på 
framtiden och Hur Kvinna till Kvinna gör skillnad). 

Vilken kapacitet och kunnande har ni  
för att uppnå ert mål?
På sidan 5 (Det här är Kvinna till Kvinna) beskriver vi över-
gripande hur vår organisation ser ut. En mer detaljerad 
beskrivning finns på sidorna 36-37 (Förvaltning). Där 
står även beskrivet om de ideella insatserna från volon-
tärerna. Mer om volontärarbetare går även att läsa på 
sidan 11 (Volontärverksamheten). Antalet anställda samt 
när vi började samarbeta med kvinnorättsorganisatio-

ner i respektive region finns 
beskrivet på sidorna 13, 15, 
17, 22 och 24.

Sidorna 8-9 (Viktiga gåvor) 
beskriver vårt arbete med 
insamling och samarbetet 
med privatpersoner och 
företag. I Not 2 (Stiftelsens 
intäkter) på sidan 43 finns 
specificerat hur intäkterna 
fördelar sig från respektive 
bidragsgivare. På sidorna 
12-25 finns beskrivet hur vi 
arbetar i regionerna där vi 
är verksamma för att uppnå 
våra mål. Information om 
hur vi når ut genom våra 
kommunikationskanaler 
och påverkansarbete finns 
på sidorna 26-30.

Hur vet ni om er orga-
nisation gör framsteg?
Sidorna 6-7 (Resultat och risk-
hantering och Hur Kvinna till 
Kvinna gör skillnad) har vi ägnat 
särskilt till att beskriva hur vi 
planerar och följer upp  
verksamheten.

Vad har ni åstadkommit  
så här långt?
Våra resultat från Mellanöstern finns redovisade  
på sidorna 12-15. Resultat från DR Kongo och Liberia 
på sidorna 16-19, resultat från södra Kaukasien på  
sidorna 20-22 och resultat från västra Balkan på  
sidorna 23-25. Sidorna 26-30 handlar om vad vi åstad-
kommit genom vårt kommunikationsarbete. På sidan 
27 och 31 beskrivs våra främsta resultat från vårt 
arbete med studier och forskning. Modellen på sidan 
7 (Hur Kvinna till Kvinna gör skillnad) åskådliggör hur 
vårt arbete leder till förändringar för kvinnor på både 
samhällelig och personlig nivå. En sammanfattning 
av vad vi åstadkommit från samtliga regioner finns på 
sidan 36 (Exempel på effekterna av vårt arbete). 

Effektrapportering 2015

Kvinna till Kvinna är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd  
(FRII) som arbetar med att öka förtroendet för insamlingsbranschen  
genom kvalitetssäkring och kompetensutveckling. Som medlem ska  
Kvinna till Kvinna rapportera effekterna av sitt arbete. 
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Styrelse

Ordförande 
Birgit Hansson 
Aktiv i styrelsen sedan 2010.
Bor i Stockholm. Legitimerad 
psykolog. Har bland annat 
varit ordförande för Sveri-
ges Psykologförbund och 
rektor för Polishögskolan. Är 
hedersdoktor vid Stockholms 
universitet. 

Vice ordförande
Viola Furubjelke 
Aktiv i styrelsen sedan 2011.
Bor i Söderköping. Har varit 
riksdagsledamot (S) och  
ordförande i riksdagens ut-
rikesutskott, ambassadör  
i Syrien/Libanon och general-
sekreterare för Olof Palmes 
Internationella Centrum.  
Tidigare förbundsordförande  
i Svenska FN-förbundet. 

Sekreterare
Jesper Hansén
Aktiv i styrelsen sedan 2012.
Bor i Stockholm. Biträdande 
humanitär chef på Rädda Bar-
nen, Sverige. Tidigare bland 
annat organisationsutveck-
lare för Forum Syd i Phnom 
Penh. Folkrättsjurist. 

Ledamöter:
Maria Appelblom 
Aktiv i styrelsen sedan 2007.
Bor i Stockholm och i Brindisi, 
Italien. Jur kand och master 
i mänskliga rättigheter. Har 
haft ett flertal chefsbefatt-
ningar på strategisk nivå inom 
polisen. Är sedan 2014 chef 
för FN:s ständiga poliskapa-
citet.

Lars Jalmert 
Aktiv i styrelsen sedan 2012.
Bor i Stockholm. Profes-
sor emeritus i pedagogik 
vid Stockholms universitet. 
Styrelseledamot i Män för 
jämställdhet, Fredrika Bremer 
Förbundet och Feministiskt 
Perspektiv. Politiskt aktiv  
i Feministiskt Initiativ.

Devrim Mavi 
Aktiv i styrelsen sedan 2014.
Bor i Stockholm. Chefredak-
tör, skribent och debattör. 
Aktiv i feministiska och anti- 
rasistiska sammanhang, 
främst genom att bevaka 
frågor om jämställdhet och 
antirasism. Har varit talesper-
son för Feministiskt Initiativ.

Marie Sundberg
Aktiv i styrelsen sedan 2015
Bor i Stockholm. Har varit  
näringslivsjournalist i över  
30 år, varav närmare tio år 
som utrikeskorrespondent,  
i framför allt Bryssel. Civil-
ekonom- och har journalist-
högskoleexamen.

Ersättare:
Banafshe Hejazi
Aktiv i styrelsen sedan 2015.
Bor i Stockholm. MR-strateg  
i Stockholms stad. Har de se-
naste 15 åren jobbat med frå-
gor som rör genus, mänskliga 
rättigheter, fred och konflikt 
i Sverige och utomlands. Har 
studerat genusvetenskap och 
internationell säkerhet.

Karin Karlsbro
Aktiv i styrelsen sedan 2015.
Bor i Norrtälje. Hållbarhets-
chef hos Fastighetsägarna 
Stockholm. Tidigare kansli- 
chef vid Liberalernas riks-
dagskansli och stabschef 
inom regeringskansliet. 
Utbildad jurist.

Kvinna till Kvinna är instiftat av den svenska sektionen av Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Styrelsen utses av IKFF och Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen och arbetar utifrån en arbetsordning och en 
årsplan som utvärderas och stäms av årligen. Generalsekreteraren driver verk-
samheten på uppdrag av styrelsen. I maj 2015 tillträdde en ny styrelse.

Eliza Kücükaslan
Aktiv i styrelsen sedan 2015.
Bor i Stockholm. Samhälls-
entreprenör inriktad på affärs-
utveckling och ledarskap. 
Driver egen konsultfirma. Har 
varit vd för mikroförsäkrings-
bolaget Milvik i Ghana. Deltog 
ej i styrelsearbetet efter 2015-
09-08.

Kajsa Wejryd
Aktiv i styrelsen sedan 2014.
Bor i Uppsala. Lärare och  
pensionerad förvaltningschef.  
Har ett mångårigt engage-
mang kring jämställdhets- 
frågor, och har bland annat 
varit ordförande för Kvinnor  
i Svenska kyrkan från 1995 
och åtta år framåt.
 

Tack! 
Ett stort tack till Lennart 
Lindgren, Mari Mörth och 
Sara Olsson som avslutade 
sitt styrelsearbete för  
Kvinna till Kvinna 2015.

Birgit Hansson

Marie Sundberg

Viola Furubjelke

Banafshe Hejazi

Jesper Hansén

Karin Karlsbro

Maria Appelblom

Eliza Kücükaslan

Lars Jalmert

Kajsa Wejryd

Devrim Mavi

Foto: Annika af Klercker
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Kvinna till Kvinna 
Org nr 802401-6134

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Kvinna till Kvinna arbetar utan att fästa avseende vid religiös, 
politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Dessa krav gäller 
också Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer.

Kvinna till Kvinnas vision:
•  En värld där det råder hållbar fred byggd på demokrati och 

jämställdhet, och där konflikter hanteras med ickevålds-
metoder.

•  En värld där mänskliga rättigheter respekteras och alla  
människor kan känna trygghet och säkerhet.

• En värld där kvinnor har makt och inflytande över beslut  
 och är fullvärdiga aktörer i samhällsutvecklingen.

Kvinna till Kvinnas instiftade ändamål: 
•  Att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som 

främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psyko-
sociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja 
kvinnors deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt 
civilt samhälle. 

• Att främja studier och forskning kring effekterna av krig  
 och väpnade konflikter för kvinnor.
•  Att föra ut fakta och information kring krigets effekter  

och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila 
metoder.

Mål
Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade 
områden för att kvinnors makt och inflytande ska öka. En av 
grundpelarna i vår verksamhet är att människor som drabbas 
av väpnade konflikter själva vet bäst vilka behov som finns  
i samhället. 

Kvinnor utgör en stor del av det civila samhället i områden 
som drabbas av krig och konflikter. Vi samarbetar därför med 
kvinnorättsorganisationer som har verksamhet i olika faser 
av väpnade konflikter.

Att sprida information och skapa opinion är viktigt i vår 
verksamhet. I kommunikationsarbetet är målsättningen att 
öka medvetenhet och kunskap, såväl i Sverige som interna-
tionellt, om krigets effekter på kvinnor och vikten av kvinnors 
deltagande för en fredlig och demokratisk utveckling. Vår 
kommunikation bygger till största del på information från 
personal och samarbetsorganisationer i konfliktområden. 
Det innebär att våra kommunikationsinsatser baseras på hög 
trovärdighet, närvaro och kompetens.

Kvinna till Kvinnas övergripande mål för främjande av  
studier och forskning är att öka kunskapen om hur krig  
och väpnade konflikter påverkar kvinnors villkor och roller  
i samhället, samt om betydelsen av kvinnors deltagande i 
fredsprocesser.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2015 var ett tungt år för världen med krig, konflikter och män-
niskor på flykt. I Mellanöstern har vi sett hur våldet ökat och 
konflikter eskalerat, vilket drabbat kvinnorna i hela regionen 
hårt. Det ökade våldet har även påverkat Kvinna till Kvinnas 
verksamhet på många sätt. 

I Syrien har kriget varit förödande för landets kvinnor. Fler 
än fyra miljoner människor har flytt, de flesta till grannlän-
derna. I samband med flykt utsätts ofta kvinnor och flickor för 
övergrepp, våld och tvångsäktenskap. 

I Irak har kvinnors ställning i samhället försämrats avse-
värt. Många lever under hot mot den egna säkerheten, bland 
annat har kvinnor som kandiderat i politiska val hotats av 
extrema religiösa grupper som anser att kvinnor ska hålla sig i 
hemmet. Utrymmet för kvinnorättsförsvarare att driva kvinno-
rättsfrågor var minimalt. Även i Libanon var 2015 ett krisartat 
år eftersom landet tagit emot runt 2 miljoner flyktingar från 
Syrien.

Det finns emellertid internationella trender som visar att 
kvinnor generellt i världen får allt bättre hälsa, mer utbild-
ning och sakta men säkert ökat ekonomiskt oberoende. De 
senaste 40 åren har kvinnorörelsen globalt blivit allt starkare. 
Begrepp som ”kvinnor, fred och säkerhet” och ”sexuell och 
reproduktiv hälsa” är numera välkända och används av alla 
makthavare. 

Inom det internationella samfundet såg vi både positiva 
och negativa trender under 2015. FN-resolution 1325 fyllde 
15 år, vilket uppmärksammades stort världen över med bland 
annat arrangemang i New York och en global studie på temat. 
De nya globala biståndsmålen antogs av FN:s generalförsam-
ling, och kvinnors rättigheter och jämställdhet är inkluderade, 
vilket är hoppingivande. Samtidigt antog dock MR-rådet 
i Genève en resolution på temat ”traditional values” som 
innebär ett steg tillbaka för kvinnors rättigheter. Vi såg även 
att utrymmet för civilsamhället minskade i många länder, och 
flera länder införde så kallade reseförbud för människorätts-
försvarare.

Under 2015 lanserade Kvinna till Kvinna två viktiga rap-
porter. #Femdefenders – Unga kvinnor som spränger grän-
ser lyfter situationen för 140 unga kvinnorättsförsvarare i 
konfliktdrabbade områden. Hälften av kvinnorna har utsatts 
för förtal, sexuella trakasserier, hot eller övergrepp för att de 
engagerar sig för fred och kvinnors rättigheter. 

Kvinnors fredsarbete i Syrien blev synligt genom en unik 
rapport, ”Peacebuilding defines our future now”, som den sy-
riska människorättsorganisationen Badael lanserade tillsam-
mans med Kvinna till Kvinna. Rapporten är den enda hittills 
som kartlagt kvinnorättsgruppers fredsarbete inne i Syrien. 

Under 2015 påbörjades implementeringen av det Sida-
finansierade ramprogrammet vilket gav Kvinna till Kvinna möj-
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lighet att påbörja utvecklandet av ett övergripande ramverk 
för uppföljning och resultat. Ett flertal nya specialisttjänster 
tillsattes och arbetet med att stärka medarbetare och sam-
arbetsorganisationer inom områdena ”genusbaserat våld”, 
”påverkan” och ”planering och uppföljning” inleddes. 

Under 2015 kunde vi se att allt fler människor följer Kvinna 
till Kvinna på sociala medier. På svenska Facebook, till exem-
pel, ökade antalet följare till 31 000 vilket är en ökning med 
20 procent. För att följa med i utvecklingen tog vi fram nya 
rutiner för arbetet med sociala medier, vilka kräver ständig 
övervakning. Vi tog även fram en krisplan för digital säker-
het, som bland annat innehåller rekommendationer för säker 
hantering av lösenord. 

EXEMPEL PÅ EFFEKTERNA AV VÅRT ARBETE
Kvinna till Kvinna kan tillsammans med sina samarbetsorgani-
sationer visa på många framgångar i alla regioner under 2015. 
Här är några exempel:

I DR Kongo samlade kvinnorörelsen på bara några veckor 
in över 200 000 namnunderskrifter för att få till en ändring av 
landets vallag som diskriminerar kvinnor.  

I Jordanien fick en kvinna första gången skadestånd efter 
att ha utsatts för våld i hemmet. Det är en historisk seger för 
kvinnors rättigheter, och skedde efter åratal av hårt arbete 
av kvinnorättsorganisationen Mizan Law Group, med stöd av 
Kvinna till Kvinna. 

Kvinna till Kvinna har genom sina samarbetsorganisationer 
i länder kring Syrien gett stöd till tusentals kvinnor på flykt 
undan våld och krig. Bland annat bidrar våra samarbets- 
organisationer med skydd, psykosocialt stöd, och yrkes-
utbildningar. Flera organisationer sprider även kunskap om 
sexuella trakasserier och de negativa konsekvenserna av  
barnäktenskap. Att barn gifts bort är ett växande problem 
som en följd av kriget i Syrien. 

Flera av de kvinnor och män som driver fredsprocessen  
i Colombia framåt har deltagit i det internationella tränings-
program (ITP) som Kvinna till Kvinna anordnar ihop med andra 
organisationer, som handlar om kvinnors roll för hållbar fred 
och säkerhet.

Kvinna till Kvinna har arrangerat möten där kvinnorätts-
försvarare från Balkan fått möjlighet att träffa både parlamen-
tariker i Bryssel liksom tjänstemän på EU-delegationer  
i respektive land. Arbetet har resulterat i att våra samarbets-
organisationer stärkt sin position i relation till EU:s aktörer. 
Resultat kan bland annat ses i Europeiska kommissionens 
årliga lägesrapport, som numera lyfter kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. 2015 lyfte också EU:s rapport från Serbien 
det ökande problemet med män som dödar sina partners.

I Irak har Kvinna till Kvinna bland annat arrangerat ett 
seminarium om våld mot kvinnor, tillsammans med svenska 
och norska ambassaden. Deltog gjorde Iraks kvinnominister 
Bayan Noori, ett femtiotal irakiska parlamentsledamöter och 
ministrar, internationella aktörer från FN- och EU-organ, samt 
kvinnorättsförsvarare från olika delar av landet. Politikerna 
på seminariet lovade att framföra kvinnorättsförsvararnas 
krav till beslutsfattarna och kvinnoministern lovade se över 
lagstiftningen så att den bättre tillgodoser kvinnors rättig-
heter.

Ett av Kvinna till Kvinnas mål med forskningsprogrammet är 
att Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, 
ska ta upp genusaspekter på krig och konflikt i sin årsbok. 
Årsboken är viktigt eftersom den har stor spridning internatio-
nellt och är en del av den aktuella säkerhetsdebatten. Detta 
hände för första gången under 2015, något som Kvinna till 
Kvinna har jobbat för sedan 2011.

Här i Sverige pågår också gräsrotsaktiviteter. Kvinna till 
Kvinnas volontärer drev under året en mötesgrupp i Botkyrka 
där nyanlända kvinnor fått information om sina rättigheter 
vilket bidragit till att många kvinnor stärkts. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Situationen i Mellanöstern påverkade hela Europas politik 
under 2015 och de stora flyktingströmmarna kom att domi-
nera även diskussionerna och dialogen i svensk politik. Ett 
resultat av de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet 
blev nedskärningar i biståndet och i januari 2016 fick vi 
besked om vilka anslag som påverkats. Storleken på neddrag-
ningarna varierade mellan de olika anslagen, ramanslaget fick 
en nedskärning med 7 procent medan till exempel Liberia-
programmet skars ned med så mycket som 35 procent. 

FÖRVALTNING
Kvinna till Kvinna bildades inledningsvis som ett nätverk av 
kvinnoorganisationer 1993. Insamlingsstiftelsen Kvinna till 
Kvinna instiftades av Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet (IKFF), svenska sektionen, 1995. 

Organisationen leds av en generalsekreterare. Kvinna till 
Kvinna består av tre avdelningar (resursavdelning, kommuni-
kationsavdelning och fältavdelning) som leds av tre avdel-
ningschefer (biträdande generalsekreterare, kommunika-
tionschefen och biståndschefen). Resursavdelningen består 
av en metodenhet, ekonomienhet och HR-enhet. Ekonomi- 
och HR-chefen sitter i ledningsgruppen tillsammans med 
generalsekreteraren och övriga avdelningschefer. 

Generalsekreterare och biträdande generalsekreterare har 
under året varit adjungerade till styrelsen. En styrelsesekre-
terare samt personalrepresentant med personlig ersättare är 
också adjungerade till styrelsen. 

Styrelsen har personalansvar gentemot generalsekretera-
ren och tillsätter och entledigar henne. 

Styrelsen utses vart fjärde år av IKFF (6 ledamöter) och 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (1 ledamot). Den 
nuvarande styrelsen tillträde i maj 2015. 

Styrelsens arbetsordning och årsplan utvärderas och stäms 
av årligen. Syftet med arbetsordningen är att ange rutiner 
för hur styrelsens arbete ska fungera, att föreskriva arbets- 
och ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter och att 
klargöra skiljelinjen mellan styrelsens och kansliets ansvar. 
Arbetsordningen slår bland annat fast ansvaret för organisa-
tionens långsiktiga strategiska arbete liksom riktlinjer och 
utvärderingar, fastläggande av styr- och kontrollsystem och 
system för medelshantering och förvaltning. Arbetsordningen 
reglerar också frågor kring bokslut och budgetbeslut och att 
Kvinna till Kvinnas revisor/revisorer ska närvara vid minst ett 
styrelsemöte per år. Så har också skett under 2015. 
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Styrelsemedlemmar

1 jan –  
5 maj
2015

6 maj –  
31 dec 

2015

Antal möten 2 5

Birgit Hansson, ordförande 2 5

Viola Furubjelke, vice ordförande from 6 maj 1 4

Mari Mörth, vice ordförande, avgick 5 maj 1

Lennart Lindgren, avgick 5 maj 2

Sara Olsson, avgick 5 maj 2

Maria Appelblom 1 4

Jesper Hansén 0 4

Marie Sundberg 4

Lars Jalmert, ersättare, ordinarie from 6 maj 2 5

Devrim Mavi, ersättare, ordinarie from 6 maj 0 3

Kajsa Wejryd, ersättare 2 4

Banafshe Hejazi, ersättare 4

Eliza Kücükaslan, ersättare, entledigad 10/2-16 2 

Karin Karlsbro, ersättare 0

Totalt 98 personer var anställda vid utgången av 2015. Kor-
rigerat för tjänstledigheter, vikariat och tidsbegränsade upp-
drag innebar det 94 heltidstjänster. 55 personer arbetar på 
huvudkontoret i Stockholm där arbetet fokuserar på samord-
ning av stödet i krigs- och konfliktområden, kommunikation 
och insamling, arbetsledning och metodutveckling, personal-
frågor och ekonomi.

43 personer arbetar på kontoren i organisationens pro-
gramländer. I Mellanöstern finns personal i Amman, Bagdad, 
Beirut, Erbil och Jerusalem. I södra Kaukasien finns personal 
i Tbilisi i Georgien. I Afrika har vi personal i Monrovia i Liberia 
samt i Bukavu i DR Kongo. På västra Balkan har vi personal 
i Belgrad, Pristina, Sarajevo och Skopje. Av de anställda på 
fältkontoren var 33 personer lokalt och nationellt anställd 
personal. 

BRETT STÖD I SVENSKA SAMHÄLLET
Kvinna till Kvinna får stöd från ett stort antal svenska organi-
sationer. Dessa åtar sig att sprida information om verksam-
heten till sina medlemmar. Tack till:
• 1,6 miljonerklubben
• Centerkvinnorna
• Farmaciförbundet
• Feministiskt Initiativ
• Fredrika Bremer-förbundet
• HSO
• Hem och Samhälle
• Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
• Kristna Fredsrörelsen
• Kvinnor för Fred
• Kvinnor i Svenska Kyrkan
• Liberala Kvinnor
• LO
• Miljöpartiet
• Moderatkvinnorna
•  Riksförbundet Internationella Föreningen  

för Invandrarkvinnor

• Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige
• Rädda Barnen
• S-kvinnor
• Socialistiska Partiets kvinnor
• Soroptimisterna
• Svenska FN-förbundet
• Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
• Svenska Kvinnors Vänsterförbund
• Svenska UNIFEM
• Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
• TCO
• Tidskriften Bang
• Verdandi
• Vänsterpartiets kvinnopolitiska Utskott.

Ideellt arbete
Kvinna till Kvinnas ideella insatser sker med hjälp av volon-
tärer. Volontärerna har stor betydelse för att Kvinna till Kvinna 
syns vid olika publika evenemang. Tack vare pengar från 
Allmänna Arvsfonden fick verksamheten ett rejält uppsving 
under 2014 och 2015. Lokala volontärgrupper finns nu på 
sex orter: Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala och 
Linköping. Cirka 200 volontärer är engagerade i någon av 
grupperna runt om i landet. 

Ett femtiotal utåtriktade aktiviteter, som föreläsningar 
i skolor och vid Utrikespolitiska föreningar, arrangerades 
av och med volontärerna 2015. Dessutom har volontärerna 
medverkat på större arrangemang, som Feministiskt Forum i 
Stockholm, Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, och Fem-
defenders Day i Stockholm. Volontärerna har också anordnat 
en rad olika insamlingsevent, framförallt i samband med 
internationella kvinnodagen 8 mars, då de samlade in pengar 
till Kvinna till Kvinnas arbete.

Utöver de utåtriktade evenemangen arrangerar volontä-
rerna varje månad egna träffar för att utbilda sig själva och 
varandra i Kvinna till Kvinnas frågor samt för att planera akti-
viteter. Under 2015 har dessutom 19 volontärer från de olika 
lokalgrupperna deltagit i Kvinna till Kvinnas projekt Young 
Women’s Peace Academy och genomgått utbildningar samt 
deltagit i utbyten med andra unga kvinnorättsaktivister från 
länder där vi har verksamhet. 

Under året togs rollspelet Fred för alla fram av Kvinna till 
Kvinna. Volontärerna ledde rollspelet med över 500 elever 
under hösten 2015. 

KVALITETSSÄKERINGSARBETE
FRII:s kvalitetskod: Från och med 2009 lämnar Kvinna till 
Kvinna en separat kodrapport i enlighet med riktlinjerna i den 
av FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) medlems-
organisationer antagna Kvalitetskoden. Arbetet syftar till att 
öka transparens och öppenhet samt att stärka styrning och 
kontroll inom organisationerna. Kvalitetskoden är ett uttryck 
för vad som ses som god sed för verksamhet inom FRII:s med-
lemsorganisationer. 

Uppföljning och utvärdering: Kvinna till Kvinnas vision och 
tre mandat visar riktningen för organisationen. Kvinna till 
Kvinna har dessutom fem långsiktiga och strategiska mål för 
sitt arbete som varar för en femårsperiod. 
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Utöver Kvinna till Kvinnas femårsplan arbetar organisationen 
med uppföljning och utvärdering. Detta för att med hjälp 
av uppsatta mål och indikatorer inom varje program avgöra 
huruvida Kvinna till Kvinna och dess samarbetsorganisationer 
är på rätt väg för att uppnå sina mål, men också om det görs 
rätt saker, på rätt sätt och på det sätt som sagts. Mål och in-
dikatorer är specifika för varje program. Indikatorerna är både 
kvantitativa och kvalitativa och hjälper till att mäta ett pro-
grams utveckling. Med hjälp av dessa följer Kvinna till Kvinna 
upp för att förstå verksamheten, kunna lära av erfarenhet och 
uppdatera sina arbetssätt och ramverk där det behövs för att 
vara relevanta. För detta används en rad olika metoder, till 
exempel samarbetsorganisationers rapportering, fältbesök, 
workshops och dialog. Målen inom programmen är på olika 
lång sikt. Vissa är kopplade till specifika aktiviteter (såsom 
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) 
och resultat kan då mätas direkt i form av deltagares ökade 
kunskap på området. Andra är kopplade till långsiktig sam-
hällsförändring, såsom ökad respekt för kvinnors rättigheter. 
Dessa resultat mäts över en längre tid. 

FRAMTIDA UTVECKLING
I juni 2015 antog Kvinna till Kvinnas styrelse en ny strategi 
som ska styra organisationens verksamhet de kommande 
sex åren. Strategin fokuserar på tre tematiska områden där 
Kvinna till Kvinna tillsammans med samarbetsorganisationer 
ska driva utvecklingen framåt. 

Strategins tre inriktningar: 
• En framtid där kvinnor inte utsätts för könsbaserat våld.
• En framtid där kvinnor fullvärdigt deltar i utvecklingen för  
 ett jämställt och demokratiskt samhälle.
• En framtid där global säkerhetspolitik bygger på mänsklig  
 säkerhet och där kvinnors rättigheter respekteras. 

Styrelsen pekade också ut ett antal områden där vi som 
organisation ska utvecklas. Några exempel är hur Kvinna till 
Kvinnas roll som aktör i humanitära kontexter ska bli tydli-
gare, att hela organisationen ska ha ett ökat fokus på vad det 
innebär att vara en insamlingsstiftelse samt att expansionen 
och decentraliseringen av fältavdelningen ska fortsätta. 

UPPFYLLANDE AV ÄNDAMÅLET
Kvinna till Kvinnas verksamhet har bedrivits enligt stadgarna, 
såväl stödet till kvinnorättsorganisationer i krigsdrabbade 
områden som det opinionsbildande arbetet.

Sedan mitten av 1993 har vi förmedlat konkret stöd till ett 
värde av 1 306,5 miljoner kronor. Av detta uppgår stödet för 
2015 till 123,6 miljoner kronor.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Insamling och gåvor
Insamlade medel och gåvor uppgick till 14,9 mkr 2015, inklu-
derar vi även gratisannonser blir det totalt 15,9 mkr. Kvinna 
till Kvinna är sedan 2010 en av förmånstagarna till Svenska 
PostkodLotteriet, och under 2015 erhöll vi 10 mkr som gåva 
därifrån. Under 2015 fick vi även 1,2 mkr i testamente.

Anslag och bidrag
2015 gavs stöd till 104 kvinnorättsorganisationer i DR Kongo, 
Liberia, Mellanöstern, södra Kaukasien och västra Balkan. 
Antalet organisationer har minskat sedan föregående år 
främst beroende på att vi fasat ut organisationer på Balkan. 
Anslagen uppgick 2015 till 118,7 mkr. I början av 2015 fick vi 
klart vårt ramavtal med Sida som skulle ge oss 83,3 mkr för-
delat på tre år, det har justerats ned till 81,2 mkr. En nedskriv-
ning på 7 procent har skett av 2016 års utbetalning.

Årets resultat
Vi har ett positivt resultat på 3 534 tkr, föregående år 861 tkr. 
Vi har ökat våra insamlingsintäkter samt att vi har lägre admi-
nistrativa kostnader. Detta överskott ger oss ett eget kapital 
på 3 548 tkr. Vi behöver fortsätta öka det egna kapitalet för 
att skapa en trygghet för organisationen.

För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat- 
och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.
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Flerårsöversikt  2015  2014  2013   2012

Allmänna förutsättningar

Medelantal anställda 98 92 78 62

Antal samarbetsorganisationer 104 130 133 132

– – – –

Intäkts och kostnadsanalys (tkr)

Verksamhetens intäkter 136 224 133 960 122 408 120 154

Verksamhetens kostnader –132 492 –132 708 –123 758 –120 027

Resultat från finansiella investeringar –135 –320 7 –98

Skatt på näringsverksamhet –63 –71 – –

Årets resultat 3 534 861 –1 343 29

Ekonomisk ställning

Eget kapital, (tkr) 3 548 14 –847 496

Resultaträkning Not 2015 2014

Stiftelsens intäkter 2

Gåvor 14 869 13 789

Bidrag 118 744 117 697

Övriga verksamhetsintäkter 2 611 2 474

Summa stiftelsen intäkter 136 224 133 960

Verksamhetskostnader 3, 4

Ändamålskostnader –123 647 –117 697

Insamlingskostnader –2 215 –1 966

Administrationskostnader 4 –6 630 –13 045

Verksamhetsresultat 3 732 1 252

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar – –

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 562 8

Räntekostnader och liknande resultatposter –698 –328

Summa resultat från finansiella investeringar –136 –320

Resultat efter finansiella poster 3 596 932

Skatt 5 –62 –71

Årets vinst 3 534 861

Fördelning av årets resultat 7

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 3 534 861

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år – –

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits 
men inte utnyttjats under året –98 –69

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 3 436 792
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Balansräkning Not 20151231 20141231

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 429 606

Summa anläggningstillgångar 429 606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 618 697

Övriga kortfristiga fordringar 3 768 1 581

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 020 1 707

6 406 3 985

Kassa och bank 43 779 48 004

Summa omsättningstillgångar 50 185 51 989

Summa tillgångar 50 614 52 595

Eget kapital och skulder

Eget kapital 7

Balanserat kapital 14 –847

Årets resultat 3 534 861

Summa eget kapital 3 548 14

Kortfristiga skulder

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 8 36 026 27 913

Övriga kortfristiga skulder 3 704 4 120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 7 336 20 548

Summa kortfristiga skulder 47 066 52 581

Summa eget kapital och skulder 50 614 52 595

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Hyresgaranti 849 849

Pantförskrivning 664 664
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Kassaflödesanalys indirekt metod 2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 3 732 1 252

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 283 274

Erhållen ränta 1 8

Erlagd ränta –6 –10

Betald inkomstskatt –312 –319

3 698 1 205

Ökning/minskning kundfordringar 79 558

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar –2 255 803

Ökning/minskning leverantörsskulder 273 751

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder –5 784 –1 310

Kassaflöde från den löpande verksamheten –3 989 2 007

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –106 –140

Kassaflöde från investeringsverksamheten –106 –140

Finansieringsverksamheten

Kursdifferens –130 –318

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –130 –318

Årets kassaflöde –4 225 1 549

Likvida medel vid årets början 48 004 46 455

Likvida medel vid årets slut 43 779 48 004
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Noter

Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisningen.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen er-
hållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor
Som gåvor inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, or-
ganisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt 
sponsring. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och donationer, 
värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från gåvor med gåvobevis. 
Även medel från Svenska Postkodlotteriet är att klassificera som 
gåvor. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en 
viss procent av sin försäljning till insamlingsorganisationen är också 
insamlade medel eftersom det är det utomstående företag som säljer 
– inte insamlingsorganisationen. 

Bidrag
Medel som organisationen erhållit från EU, staten och formellt fristå-
ende organ som bildats av dessa och som lämnats i form av överfö-
ringar av resurser till en organisation i utbyte mot att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksam-
het är offentliga bidrag och ska redovisas som bidrag (K3 36.8 och 
37.10). Det är även ett krav gällande återbetalningsskyldighet om 
villkoren inte uppfylls. Definitionen av bidrag gäller även övriga orga-
nisationer som ger medel enligt dessa villkor.

övriga intäkter
Främst intäkter för genomförd ITP (International Training Programme).

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt sam-
band med att uppfylla organisationens syfte och stadgar, nämligen:
–  Att genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar 

kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/ 
eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltag-
ande i uppbyggnaden av ett demokratiskt civilt samhälle. 

– Att främja studier och forskning kring effekterna av krig och   
   väpnade konflikter för kvinnor.
–  Att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa 

opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en 
aktivitet/projekt är en ändamålskostnad.  Exempel på sådana kost-
nader är våra utlandskontor, central projekthantering och projekt-
styrning samt  administrativ hantering av ansökningshandlingar för 
anslag.
 Under 2015 ökade våra ändamålskostnader jämfört mot föregående 
år. Detta berodde främst på att vi i vårt nya affärssystem kan härleda 
våra kostnader tydligare samt att vi i vårt Ramavtal med Sida har krav 
på en egeninsats som finansieras av insamlade medel.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnaderna består av kostnader som har direkt samband 
med insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga 
givare.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader som organisationen har för att uppfylla de 
kvalitetskrav vi har för ändamålet och för givare men som inte kan 
ses som ändamålskostnader. I våra anslag har vi cirka 7,3 procent 
som finansierar den administrativa kostnaden, dessa redovisas som 
ändamålskostnader. Kvar är kostnader för vissa chefer samt viss 
personal inom ekonomi och kommunikation. Utvecklingskostnader 
för administrativa och organisatoriska processer, revisionskostnader 
samt del av samkostnader.

Samkostnader
I ovanstående kostnader finns det samkostnader som kan definieras 
enligt följande. Gemensamma kostnader är exempelvis IT, ekonomi-
funktionen, kostnader för lokaler och ledningen i form av styrelse och 
generalsekreterare.

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella.  
I leasingkostnaden ingår lokalhyra.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 
och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgifts-
bestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga 
resultat. Det gäller vår verksamhet inom ITP (International Training 
Programme) som klassas som näringsverksamhet. 
 Det finns inga temporära skillnader varför uppskjuten skatt inte 
redovisas.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systema-
tiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 
följande avskrivningstider:

Inventarier/Datorer 5 år
Vissa inventarieinköp redovisas som verksamhetskostnader. Detta 
sker när anslag har beviljats för inköpet eller när inventarier på grund 
av stöldrisk vid arbete i fält likställs med korttidsinventarie. Under 
året har inventarieköp för 118 tsk redovisats som verksamhetskost-
nader.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas bli betalt.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Fordringar i utländsk valuta i kontantkassor och banker på 
våra olika fältkontor värderas till den kurs som gällde vid senaste 
överföringen av valuta från Sverige. Dessa olika valutor förbrukas på 
respektive fält och avsikten är inte att de ska återföras till Sverige.
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Not 2 Stiftelsens intäkter
2015 2014

Stiftelsens intäkter fördelar sig enligt följande:

Gåvor 14 869 13 789

Bidrag 118 744 117 697

Övriga verksamhetsintäkter 2 611 2 475

Summa 136 224 133 961

Gåvor fördelar sig enligt följande:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten 4 430 3 789

Företag 181 –

Svenska PostkodLotteriet 10 000 10 000

Övriga stiftelser 258 –

Summa 14 869 13 789

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Annonser 1 041 350

1 041 350

Totalt gåvor

Gåvor som redovisats i resultaträkning 14 869 13 789

Gåvor som inte redovisats 
 i resultaträkningen 1 041 350

Summa 15 910 14 139

Bidrag som redovisats som intäkt

Sida-bidrag för projekt och verksamhet

Västra Balkan 4 448 22 421

Södra Kaukasien 8 333 7 401

Mellanöstern Jerusalem 8 032 7 427

Mellanöstern Amman 11 846 20 361

Mellanöstern Irak 8 371 9 435

Liberia 11 403 11 880

Afghanistan 2 237 175

Ukraina 164 –

Ramanslag crossregional 16 473 –

Informationsbidrag 2 106 –

Övriga Sida 8 319 4 619

Sida anslag för administration 6 813 6 653

Summa 88 545 90 372

övriga bidrag för projekt och verksamhet

Norska UD 3 489 6 285

MUCF – 360

Holländska UD, FLOW projekt 12 766 10 815

Arvsfonden 1 351 798

Radiohjälpen – 738

Folke Bernadotteakademin 1 982 1 093

International Alert EPNK projektet 720 2 241

Svenska UD 491 –

Forum Syd 90 1 052

International Alert – 276

Svenska PostkodLotteriet 9 310 3 667

30 199 27 325

Summa 118 744 117 697

Not 3 Leasing
2015 2014

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.

Förfaller till betalning inom ett år 4 496 3 987

Förfaller till betalning senare än ett men 
inom 5 år 4 333 5 820

Förfaller till betalning senare än fem år 177 –

9 006 9 807

Under perioden kostnadsförda  
leasingavgifter 4 819 4 268

I leasingavgifter ingår lokaler och kontor - och IT-utrustning.
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader
2015 2014

Antal anställda endast kvinnor

Sverige 64 55

Albanien – 2

Bosnien-Hercegovina 3 2

Kosovo 3 2

Serbien 2 2

Södra Kaukasien 6 6

Liberia och DR Kongo 10 11

Palestina och Israel 3 3

Jordanien och Libanon 4 6

Irak 3 3

Totalt 98 92

Löner och andra ersättningar:

Generalsekreterare 736 717

Övriga anställda 30 851 27 998

Totala löner och ersättningar 31 587 28 715

Sociala kostnader 11 971 10 994

(varav pensionskostnader) 2 537 2 586

Pensionskostnader generalsekreterare 266 226

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 5 5

Män 2 2

Totalt 7 7

Antal generalsekreterare

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Ideellt arbete

Under året har ett varierande antal personer arbetat ideellt för orga-
nisationen, bland annat med packning av utskick, information och 
bössinsamling. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats 
i resultaträkningen.

Not 5 Skatt på årets resultat
2015 2014

Inkomstskatt beräknat på den skattepliktiga näringsverksamheten

Redovisat resultat före skatt 76 324

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 
(22%) 17 71

Justering av tidigare års skatt 46 –

Redovisad skattekostnad 63 71

Not 6 Inventarier
20151231 20141231

Ingående anskaffningsvärden 1 701 1 562

Årets inköp 106 139

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 807 1 701

Ingående avskrivningar –1 095 –822

Årets avskrivningar –283 –273

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 378 –1 095

Utgående restvärde enligt plan 429 606
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Not 7 Eget kapital
Ändamåls 
bestämda  

gåvor
Balanserat 

kapital
Årets  

resultat

Totalt  
eget  

kapital

Utgående balans 31 december 2014 69 –847 792 14

Ändamålsbestämt av givaren 2015 ej förbrukade 98 – – 98

Omföring årets resultat – 792 –792 –

Årets resultat – – 3 436 3 436

Utgående balans 167 –55 3 436 3 548

Specifikation ändamålsbestämda medel

Följande medel ingår: Bosnien-Hercegovina 47 tkr, Georgien 16 tkr och Syriens flyktingar 104 tkr.

Not 8 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2015 2014

Sida Södra Kaukasien 477 470

Sida Europa/Västra Balkan 1 113 1 282

Sida Mellanöstern 8 635 4 402

Sida Liberia 1 022 2 610

Sida Afghanistan 2 022 4 522

Sida Ukraina 1 836 –

Sida Ramanslag 6 233 –

Sida info 209 –

Sida övrigt 2 024 –

Övriga anslag 12 455 14 627

36 026 27 913

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015 2014

Upplupna räntekostnader 3 –18

Semesterlöner 1 911 1 588

Övriga poster 3 422 2 327

Förutbetalda bidrag Sida 2 000 16 200

Förutbetalda bidrag övriga givare – 451

Summa 7 336 20 548
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