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Vill du vara med och 
förändra världen för kvinnor? 

Det vill vi med! 

Om Kvinna till Kvinna
KVINNA TILL KVINNAS VISION ÄR en värld där det råder hållbar fred byggd på demokrati 
och jämställdhet mellan kvinnor och män och där konflikter hanteras med icke 
militära medel. En värld där mänskliga rättigheter för kvinnor, män, flickor och pojkar 
respekteras och alla människor kan uppleva trygghet och säkerhet. Där kvinnor har makt 
och inflytande över beslut och är aktörer i ekonomisk och politisk samhällsutveckling i 
samma utsträckning som män.

KVINNA TILL KVINNA SAMARBETAR MED OCH STÖDJER över 100 kvinnoorganisationer i krig- och konfliktdrabbade områden 
som på olika sätt arbetar för jämställdhet och fred. De kämpar för kvinnors tillgång till resurser och makt, för kvinnors ökade infly-
tande och deltagande i fredsprocesser, för rätten till sin egen kropp, med att bekämpa våld mot kvinnor och för att främja kvinnors 
organisering och skapa mötesplatser över konfliktgränser.

KVINNA TILL KVINNAS SAMARBETSORGANISATIONER ÄR ofta kvinnoorganisationer på olika sidor av en konflikt som lyfter 
försoningsarbetet samt arbetar mot diskrimineringen av kvinnor. Diskriminering inte endast ur ett könsperspektiv utan även med 
hänsyn till andra diskrimineringsgrunder som exempelvis könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion el-
ler annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Kvinna till Kvinna arbetar utan att fästa avseende vid 
religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Dessa krav ställer vi även på våra samarbetspartners. 

KVINNA TILL KVINNA FINANSIERAS AV Sida, PostkodsLotteriet, Folke Bernadottea-
kademin, Allmänna Arvsfonden med flera. Vår verksamhet finansieras även av privata 
månadsgivare och det finns också exempel på enskilda initiativ och företag som gör upp-
drag probono för oss, exempelvis Snippasmycket som säljs till förmån för Kvinna till 
Kvinna.

KVINNA TILL KVINNA HAR cirka 100 anställda. Omkring hälften av dessa arbetar på 
huvudkontoret i Stockholm som samordnare på programavdelningen, på kommunika-
tionsavdelningen, ekonomiavdelningen eller på metod- och personalenheten. Omkring 
hälften arbetar i de fem regioner där vi har verksamhet, Södra Kaukasus, Balkan, Mel-
lanöstern, Västafrika och Centralafrika. Vissa anställda är utsända från Sverige men de 
allra flesta i personalstyrkan i regionerna där vi har verkamhet är lokalt anställda. 

Om studiecirkeln

NI SOM INGÅR I STUDIECIRKELN BESTÄMMER SJÄLVA NÄR ni ska träffas och hur ni ska lägga upp era träffar. Syftet med stu-
diecirkeln är att deltagarna ska öka sina och varandras kunskaper genom interaktivt och gemensamt lärande. 'Kvinna till Kvinna har 
ett samarbete med Sensus Studieförbund vilket innebär att era cirklar drivs i Sensus regi och därför har ni tillgång till lokaler, hand-
ledning och support från Sensus. Träffarna kan äga rum i Sensus lokaler men även på annan valfri plats, oavsett ska ni dokumentera 
träffen som en cirkelträff. Ta gärna kontakt med Sensus på er ort och diskutera vilka behov ni ser framöver. Ert lokala kontor kan 
hjälpa er och där får ni även en egen kontaktperson.

VARJE STUDIECIRKEL KAN HA EN ELLER FLERA CIRKELLEDARE som har särskilt ansvar för rapportering till Sensus, för att 
skicka ut läsanvisningar och länkar till gruppen inför varje träff samt för att sammankalla till cirkelträffarna. Cirkelledaren ansvarar 
även för att fylla i närvaron vid varje träff och i slutet på terminen skicka in närvarolistan till Sensus. Det finns många fördelar med 
att vara cirkelledare, framförallt är det meriterande och lärorikt. 

STUDIECIRKELMATERIALET har Kvinna till Kvinna utvecklat i samarbete med Sensus Studieförbund. Handboken vänder sig dels 
till de som är organiserade i en Kvinna till Kvinna volontärgrupp i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och Linköping samt 
till er som vill utöka era kunskaper om Kvinna till Kvinnas arbete och de frågor vi arbetar med, genom att starta en egen studiecirkel. 
Handboken är ett förslag på en studiecirkel som utgår från att ni träffas ungefär en gång i månaden under drygt ett halvår men ni 
kan givetvis själva bestämma hur ofta ni vill och kan träffas. Ni kan till exempel slå ihop två träffar till en längre träff eller dela upp 
en träff på flera tillfällen än angivet. Se handboken som ett verktyg och en hjälp för just er studiecirkel och som en inspiration för hur 
en termins träffar kan se ut. 
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Kvinna till Kvinnas volontärverksamhet

I SEX STÄDER I SVERIGE HAR KVINNA TILL KVINNA VOLONTÄRGRUPPER. Volontärgrupperna finns i Malmö, Göteborg, 
Stockholm, Linköping, Uppsala och Umeå och volontärgrupperna tillhör Kvinna till Kvinna. Varje volontär registrerar sig och anmä-
ler sig till organisationen samt genomgår en introduktionsutbildning. Volontärernas uppgift är att sprida Kvinna till Kvinnas budskap 
och vision genom informationsspridning och insamlingsaktiviteter. 

I UPPDRAGET SOM VOLONTÄR kan det ingå att föreläsa, visa film eller spela rollspelet ”Fred för alla” i skolor, anordna evene-
mang, samarbeta med lokala organisationer och aktörer, leda och delta i mötesgrupper och samtalsgrupper för att öka arbetet för 
fred och kvinnors rätttigheter, delta i lokala arrangemang och/eller ta sig an uppdrag som Kvinna till Kvinna vill ha hjälp med som 
exempelvis att ingå i en referensgrupp, sprida våra kampanjer, delta i workshops, fotograferingar eller delta på mässor. Uppdragen 
som volontärerna åtar sig kommer från Kvinna till Kvinna eller initesieras av volontärgruppen med förankring hos Kvinna till Kvinna 
och volontärsamordnaren som är anställd på organisationen. 

Kvinna till Kvinna är otroligt tacksamma att ni som vill lära er mer om vår organisation och vårt arbete. Tyvärr har vi just nu inte 
möjlighet starta och driva fler lokala volontärgrupper, men att starta och driva en studiecirkel om Kvinna till Kvinna är ett sätt att 
engagera sig i vårt arbete. Genom att lära  sig mer om vår organisation och skapa inkluderande och lärorika mötesplatser bidrar ni till 
arbetet för kvinnors rättigheter världen över. Ni får i det här materialet också tips på hur ni kan starta egna insamlingar till Kvinna 
till Kvinna. 

KONTAKT VOLONTÄRSAMORDNAREN 
Slakthusplan 3, 121 62 Johanneshov

Tel: 08-588 891 40 Mobil: 0706-58 98 33  
volontar@kvinnatillkvinna.se
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HUR NI ANMÄLER ER STUDIECIRKEL FÅR NI HJÄLP MED VIA 
http://www.sensus.se/Starta-cirkel/

Mall att fylla i för anmälan till studiecirkel finns längst bak i denna handbok

Studiecirkelns upplägg

ER STUDIEPLAN ÄR DENNA HANDBOK vilken har ett upplägg som ger som förslag att ni ses en gång i månaden i ett halvår. Varje 
träff är två timmar. 

DE LÄNKAR SOM HÄNVISAS TILL i kapitlen för varje träff är olika artiklar och rapporter som Kvinna till Kvinna 
publicerat. De flesta av dem finns på både svenska och engelska. Inför varje träff är ett tips att ni förbereder er hemma genom att gå 
igenom och läsa länkarna för den aktuella träffen. 

FÖR ATT TRÄFFARNA SKA FUNGERA BRA föreslår vi att de följer en relativt fast struktur. Följande moment bör återkomma vid 
varje träff: 

1. Må-runda. En snabb runda där alla kort berättar om sin egna dagsform. Detta för att lättare släppa fokus på    
 distraherande tankar och öka den mentala närvaron. Viktigt – när en person pratar är det hen som pratar, ingen avbryter, ifrå- 
 gasätter eller liknande.
2. Backspegel - Det här gjorde vi vid förra träffen.  
3. Dagens träff introduceras av cirkelledarna eller den av er på förhand bestämda diskussionsledaren. 
4. Dokumentation: Utse en sekreterare som tar anteckningar, gärna olika från gång till gång. 
5. Övningar och samtal kring dagens tema. 
6. Summering av träffen. 
7.  Inledning på nästa tema.
8.  Bestäm tid och plats för nästa träff samt vem som 
är diskussionsledare/möteshållare nästa träff. 
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Träff 1: Lära känna varandra & Stärka kvinnorättsförsvarare 
INLED TRÄFF 1 MED ATT GÅ IGENOM hur ni ska uppnå syftet med den första träffen vilket är att ni ska lära känna varandra bättre 
och lägga grunden för en trygg studiecirkelgrupp. Ni ska även titta på studiecirkelns upplägg samt ta reda på vilka förväntningar det 
finns i gruppen. Är inte cirkelledare redan bestämd för gruppen kan det vara bra att göra det vid denna första träff. Ni börjar med 
en presentationsrunda och med att lära känna varandra. Därefter fördjupar ni er i träffens tema: Stärka kvinnorättsförsvarare (1 h). 
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Intervjua varandra två och två. 
Summera intervjuerna i punktform på ett blädderblocksblad. Sätt upp alla blad så att alla i gruppen kan se dem.  

1.Vilken är den viktigaste frågan för dig när det gäller kvinnors rättigheter? 
2.Varför vill du vara med i studiecirkel om Kvinna till Kvinna? 
3. Vad önskar du bidra med genom att lära dig mer om Kvinna till Kvinnas arbete? 

ÖVNING 1: LÄR KÄNNA VARANDRA (20 MIN)

Välj cirkelledare
Välj en eller två personer som cirkelledare! Cirkelledarna har ett särskilt ansvar för rapportering till Sensus, för att sammankalla 
till träffarna, eventuellt skicka ut läsanvsiningar och länkar inför träffarna samt för att ta närvaro på träffarna. Under själva träf-
farna behöver eller bör inte cirkelledarna ha en större roll än någon annan av träffarnas deltagare. Ni kan med fördel i slutet på 
varje träff t.ex. utse en diskussionsledare för den kommande träffen. Detta för att cirkelledarna inte ska behöva vara även diskus-
sionsledare och möteshållare utöver sina redan administrativa arbetsuppgifter som cirkelledare. 

Handboken
Gå tillsammans snabbt igenom upplägget som denna handbok presenterar. Här finns utrymme för gruppen att diskutera kring 
hur ni vill lägga upp studiecirkeln. Upplägget i handboken ska ses som förslag och kan mycket väl ersättas med ett annat upplägg 
som engagerar er i högre utsträckning. Ert intresse och er ambitionsnivå ska alltid vara styrande.

Bikupa: Hur vill vi ha det?
Sätt er i smågrupper och diskutera:
- Hur vill vi kommunicera med varandra på och mellan träffarna? 
- Vad kan vi ta gemensamt ansvar för? 
- Vilket klimat vill vi skapa under träffarna? 
-Viktiga trivselregler? 

ÖVNING 2: VÅR STUDIECIRKEL (30 MIN)



LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/starka-kvinnorattsforsvarare/
Filmen Six Days (21 minuter): https://www.youtube.com/watch?v=5siW6gVQJ2k
Metodmaterial Six Days: http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/qbank/2ba2520186ee376e835ce
7bf1554ef7b.pdf

Tema: Stärka kvinnorättsförsvarare (1 h)

ATT ARBETA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER ÄR ett både viktigt och givande arbete. Stundtals är dock detta arbete mödosamt 
och i många länder bokstavligt livsfarligt. Över hela världen förföljs kvinnorättsförsvarare som höjer sina röster och kräver sina 
mänskliga rättigheter. De utsätts för sexualiserat våld, hot och ryktesspridning eftersom de utmanar rådande maktstrukturer och 
trotsar normer som genom historien tilldelat kvinnor en underordnad roll gentemot män. 

KVINNORÄTTSFÖRSVARARE KÄMPAR BÅDE MOT förtryckande regimer och konservativa traditioner och de behöver stöd för 
att orka fortsätta sitt viktiga arbete. Kvinna till kvinna har tagit fram en webbaserad manual, Integrated Security, som innehåller råd 
kring hur kvinnorättsförsvarare kan arbeta med sin egen säkerhet, och anordnar kontinuerligt utbildningar i ämnet. Att uppmärk-
samma kvinnorättsförsvarares insatser genom rapporter och kampanjer och genom att driva ett påverkansarbete gentemot politiker 
i Sverige och EU, för att uppmana dem att besöka och möta dessa kvinnorättsförsvarare vid sina utlandsresor, är ett sätt att öka kvin-
nornas möjlighet till bistånd och skydd då deras kamp synliggörs och legitimeras. 

KVINNA TILL KVINNAS KOMMUNIKATIONSAVDELNING arbetar med att sprida information och kännedom om kvinnorättsför-
svarares situation. 2014 lanserades exempelvis rapporten ”Femdefenders – Näthat, gatuhat och världens modigaste kvinnor”, en 
kartläggning där Kvinna till Kvinna tittar närmare på hur utbredda hoten och hatet mot kvinnorättsförsvarare är. 

ETT ANNAT EXEMPEL PÅ MATERIAL som Kvinna till Kvinna har tagit fram är filmen Six Days som vi gjorde 2013. Filmen skildrar 
tre kvinnorättsförsvarare som arbetar på tre av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer i Liberia, irakiska Kurdistan och Abcha-
zien.

 ÖVNING 1: TITTA PÅ SIX DAYS TILLSAMMANS (20 MIN)

Kvinnor världen över möter hot, våld och 
trakasserier – just för att de är kvinnor. 
Trots det står modiga kvinnorättsförsva-
rare upp för kvinnors rättigheter! Vi kall-
lar dem femdefenders – världens modigaste 

kvinnor. 
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ÖVNING 2: DISKUTERA FILMEN (30 MIN)

Beroende på gruppens storlek kan övningen göras som runda eller bikupa. 

Runda: Låt alla i gruppen svara på frågan: Vad är ditt starkaste intryck av filmen?

Bikupa: Låt deltagarna prata ihop sig i par under ett par minuter. Fråga därefter några av grupperna om de vill be-

rätta kort vad de pratade om. 

Brainstorming

Många kvinnorättsförsvarare - femdefenders - som Kvinna till Kvinna stödjer kämpar med sina egna liv som insats. 

Vilka likheter/olikheter kan ni se mellan kvinnorättsförsvarare i konfliktområden och i Sverige? Vilka svårigheter 

möter kvinnorättsförsvarare här i Sverige? Hur kan vi bemöta och bekämpa dessa? Skriv ned idéer på stortavla/

blädderblock. 

Diskussion/presentation

Vad tycker ni behöver förändras när det gäller situationen för kvinnorättsförsvarare? Hur kan vi nå dit? Vilka stöd 

behöver kvinnorättsförsvararare? Lista ett antal metoder och förslag på stortavla/blädderblock. 

Vad kan vi göra för att stödja kvinnorättsförsvarare? 

Gå tillbaka till de idéer och förslag som ni tillsammans listat på tavlan tidigare och spåna fritt. Kom ihåg att doku-

mentera era tankar så att ni kan fortsätta arbeta med detta vid framtida träffar! 
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TIPS PÅ HUR NI KAN STÖTTA KVINNORÄTTSFÖRSVARARE!

På Kvinna till Kvinnas hemsida finns tips och förslag på hur ni kan stödja kvinnorättsförsvarare som 
Kvinna till Kvinna samarbetar med. Samla in pengar, anordna en filmvisning av Six Days för att sprida 
information och/eller sprid kunskap om kvinnorättsförsvarares situation genom att dela den informa-
tion Kvinna till Kvinna sprider genom sociala medier (främst via Facebook: Kvinna till Kvinna). 

Hur ni startar en egen insamling kan du läsa om här: http://kvinnatillkvinna.se/stod-oss/starta-en-
egen-insamling/

Avslutning träff 1
Kort summering av dagens träff.
Kort inledning på nästa träffs tema.

Bestäm datum, tid och plats för nästa träff samt diskussionsledare för kommande träff. 



Träff 2: Rätten till sin kropp
1. Må-runda. 
2. Backspegel - Det här gjorde vi vid förra träffen. 
3. Dagens träff introduceras av cirkelledaren eller diskussionsledaren
4. Dokumentation: Utse en sekreterare

Tema: Rätten till sin kropp 

EN FREDLIG DEMOKRATI ÄR OMÖJLIG ATT UPPNÅ så länge individer inte 
innehar rätten över sin egen kropp. Mäns våld mot kvinnor är det mest utbredda 
säkerhetshotet internationellt och i krig och konflikt ökar våldet ytterligare. Våld-
täkt har alltid, och är fortfarande, varit en vapen i krig.  Kvinnor misshandlas, våldtas och dödas bara för att de är kvinnor. Offren, 
och eventuella barn som blir följden av övergreppen, utsätts ofta för stigmatisering och utesluts ur samhället. Även människohandeln 
ökar i konflikt- och krigstider. 

KVINNA TILL KVINNA ARBETAR mot det könsrelaterade våldet. Våra partnerorganisationer följer med kvinnor till gynekologer, 
driver hjälplinjer och skyddade boenden, utbildar om kvinnors rättigheter och driver kampanjer för att utmana traditionella könsrol-
ler. De stödjer offren för sexuellt våld och kämpar mot straffrihet för förövarna.

LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/ratten-till-sin-kropp/
Filmen Kvinnornas Krig (20 minuter): https://www.youtube.com/watch?v=5FwnmnOuF2U
Rapporten: ”FOLK, FAMILJ OCH FOSTERLAND”: http://kvinnatillkvinna.se/publication/2014/05/13/
folk-familj-och-fosterland-nationalismens-konsekvenser-for-jamstalldhet-2014/
Nationalismen hotar kvinnors rättigheter - Artikel av Kvinna till Kvinna och Expo: http://kvinna-
tillkvinna.se/blog/2014/05/14/nationalismen-hotar-kvinnors-rattigheter/

Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter är grundläggande för 
makten över den egna kroppen.

2010 TOG KVINNA TILL KVINNA  FRAM FILMEN Kvinnornas Krig (Womens War), en dokumentär kortfilm (20 min) om sexuellt 
våld i krig. Den skildrar ett unikt möte mellan kvinnorättsaktivister från Balkan och Demokratiska Republiken Kongo. Filmen belyser 
det sexualiserade våldets förödande konsekvenser för de kvinnor som utsätts och för samhällen i stort. Samtidigt visar Kvinnornas 
Krig den kraft som finns hos de kvinnrättsförsvarare som jobbar för att stödja överlevare av våldet och för att göra våldtäkt i krig till 
den politiska fråga den borde vara.

Högstadieelever i Fizi i Kongo deltar i en utbildning som Kvinna till Kvinnas partneror-
ganisationen CEDEJ organiserar för skolor som arbetar mot sexuella trakasserier. 
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ÖVNING 1: DISKUSSION & PRESENTATION (45 MIN)

ÖVNING 1: TITTA PÅ KVINNORNAS KRIG (20 MIN) 

Beroende på storleken på gruppen kan övningen göras som runda eller bikupa (10 min)
Runda: Låt alla i gruppen få svara på frågan: Vad är ditt starkaste intryck av filmen?
Bikupa: Låt deltagarna prata ihop sig i par under cirka 2 minuter. Fråga därefter några av grupperna om de vill berätta kort 
vad de pratade om. 

 Diskussion (10 min)
Dela in er i grupper om 3-5 personer. Diskutera följande frågor: 
Vilka skillnader tror ni att det finns i hur omvärlden reagerar mot våldtäkterna i Bosnien och våldtäkterna i Kongo? Om ja, vilka 
och vad kan dessa bero på?
Våldtäkt förekommer i alla samhällen. Ser ni likheter mellan våldtäkt i Sverige och i ett land som Kongo? Skillnader?
Mediabilden av Afrika tas upp av en av kvinnorna i filmen. Hon säger ungefär att ”ingen lyssnar på de kongolesiska kvinnorna”. 
Är de tså, och vad tycker ni att mediabilden från konflikter i Afrika signalerar? Är det en sann bild? Vilka följder får den?

Reflektion (10 min)
Sätt er i storgrupp. Diskutera följande frågor: 
Våldtäkter och annat sexuellt våld är vanligt i alla samhällen. Varför ökar det sexuella våldet i krig tror ni? 
Vad är konsekvenserna? 

Skriv ned era reflektioner på stortavla. 

Agera (10 min)
Dela in er i de mindre grupperna igen. Diskutera följande frågor: 
Varför är det så svårt stoppa våldet mot kvinnor i krig? 
Vad anser ni att Sverige bör göra? 
Vad kan ni göra? 

Lista ett antal faktorer och metoder. Varje grupp får sedan gå upp och skriva på tavlan vilka punkter de kommit fram till. 
Sammanfatta. 
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I STUDIEN "FOLK, FAMILJ OCH FOSTERLAND - NATIONALISMENS KONSEKVENSER FÖR JÄMSTÄLLDHET" tar Kvinna till 
Kvinna tillsammans med Expo ett helhetsbegrepp om konsekvenserna av den allt mer utbredda nationalismen. Nationalismen foku-
serar på skillnaderna mellan män och kvinnor, liksom den fokuserar på skillnaderna mellan andra grupper i samhället. De beskriver 
vad som är typiskt manligt eller typiskt kvinnligt. En nationalistisk politik hotar de friheter och rättigheter som kvinnor och HBTQI-
personer har kämpat och kämpar för. De konservativa krafterna värnar den heterosexuella kärnfamiljen, och ser därmed erkän-
nandet av HBTQI-personer och kvinnors rättigheter som ett hot, då dessa konservativa föreställningar utmanas både av exempelvis 
kvinnors frigörelse och självständighet, av kvinnors kamp för rätten till sina egna kroppar och av ifrågasättandet av heteronormen. 
Även ifrågasättandet av konservativa könsroller och ifrågasättandet av synen på alla människor uppdelade som antingen ”män” eller 
”kvinnor” ses av nationalistiska krafter som ett hot. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer arbetar i Södra Kaukasus, på Balkan 
och i Kongo med påverkansarbete för att motverka nationalism, motverka diskriminering och med att ge stöd till HBTQI-personer. 

Kvinna till Kvinnas partnerorganisation CEDEJ-GL i östra Kongo arbetar 
mot sexuella trakasserier i skolor. Foto: Christian Sango

Dela in er i mindre grupper och diskutera följande teman utifrån Kvinna till Kvinna och Expos rapport "Folk, familj 
och fosterland". Prata om det som står i rapporten och diskutera också framåt - vad kan vi göra för att stoppa denna 
utveckling? Diskutera i 20 minuter och låt sedan varje grupp presentera det tema de diskuterat och låt de andra del-
tagarna lägga till saker de kommer att tänka på. Diskutera och reflektera i storgrupp innan ni avslutar. 

Ekonomisk självständighet och rätten till yrkesliv
Inom nationalismen tillhör kvinnors kroppar nationen. Mannen är aktiv, försvarar nationen och fattar beslut. Kvinnans främ-
sta roll är att ansvara för reproduktion och hemmet/familjen. Utbyggd barnomsorg och jämställt delad föräldraförsäkring 
motarbetas av nationalister. För HBTQ- kvinnor innebär att komma ut en risk att bli utsparkad från hemmet av sin familj och 
förlora sitt sociala och ekonomiska skyddsnät. I länder där män förväntas försörja familjen och kvinnor har betydligt svårare 
att hitta jobb och försörjning innebär det att många kvinnor aldrig vågar eller kan erkänna sin sexuella läggning. 

Reproduktiva rättigheter och rätten till fria och säkra aborter
De nationalistiska rörelser vi granskat är alla abortkritiska. För de nationalistiska rörelserna är demografin viktig (detta skiljer 
dem från konservativa rörelser.) Att ”de egna kvinnorna” ska föda fler barn är en fråga om överlevnad för den egna gruppen. 
Att ”de andras” kvinnor föder barn ses dock ett hot. 

Våld mot kvinnor och HBTQI-personer
Våld mot kvinnor talar man inte om i det egna samhället. Nationalisterna beskriver problemet som något som drabbar ”de 
andras kvinnor” eller kvinnor i mötet med ”de andra”. Nationalistiska rörelser är i sig självt konfliktpådrivare, med sin innebo-
ende vilja att avskilja, skapa och upprätthålla ”vi och de”. Detta ökar våldet och hotet om våldet i hela samhället, våld som sär-
skilt drabbar kvinnor och HBTQI-personer. HBTQI-personer är en särskild utsatt grupp när det gäller sexuellt våld. I Libanon 
begås till exempel regelbundna övergrepp mot HBTQI-personer av polisen genom att anala och vaginala ”undersökningar” för 
att avgöra om personer har ingått i homosexuella sexuella relationer utförs.

 ÖVNING 2: STOPPA NATIONALISM! (45 MIN)
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Avslutning träff 2
Kort summering av dagens träff.

Kort inledning på nästa träffs tema.

Bestäm datum, tid och plats för nästa träff samt utse diskussionsledaren för nästa träff. 
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Träff 3: Säkerhet för alla  
MÄN OCH KVINNOR LEVER OFTA UNDER OLIKA LIVSVILLKOR -  exempelvis utsätts män oftast för våld på offentliga platser, 
medan kvinnor är mest utsatta i sitt eget hem. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet för alla är det viktigt att förstå hur olika 
förutsättningar påverkar tillgången till makt och säkerhet. Våra möjligheter till trygghet och säkerhet, jobb, bostad och utbildning 
såväl under fredstid som i krig och konflikt varierar mycket beroende på vårt kön, vår hudfärg, vår sexualitet, vår klassbakgrund och 
vilken funktionsförmåga vi har. 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR, BRIST PÅ RÖRELSEFIRHET OCH BRIST PÅ SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA är viktiga 
säkerhetsfrågor, både för individer och för samhällen, nationellt och internationellt. Frågorna hör till det som kallas mänsklig säker-
het – ett begrepp som introducerades av FN 1994 och som fokuserar på individers säkerhet. Bristande mänsklig säkerhet inom ett 
samhälle, som exempelvis fattigdom, hunger och nedmontering av mänskliga rättigheter, bidrar till att våldet inom det samhället 
ökar. Ett av de största säkerhetshoten mot kvinnor globalt är könsrelaterat våld. Både militär och polis utgör centrala delar av de 
flesta staters skydd, med syfte att skydda individer, det nationella intresset och den nationella säkerheten. Men i de flesta samhällen 
skyddar de inte kvinnor. Könsrelaterat våld får pågå utan juridisk påföljd för förövaren, eftersom det saknas lagar som förbjuder det, 
eller för att de lagar som finns inte implementeras.

KVINNA TILL KVINNAS SAMARBETSORGANISATIONER jobbar alla med kvinnors säkerhet på olika sätt, till exempel genom 
skyddade boenden, juridiskt stöd, undervisning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, mot mäns våld mot kvinnor eller 
genom att säkra kvinnors deltagande i civilsamhället, politiken och fredsförhandlingar. Våra samarbetsorganisationer arbetar också 
med HBTQ-personers säkerhet. 

LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/sakerhet-for-alla/
”Kvinnor exploateras, möter hot, våld och trakasserier”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/03/08/kvin-
nor-exploateras-moter-hot-vald-och-trakasserier/
”FN tar inte kvinnors säkerhet på allvar” http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/01/19/fn-ta-kvinnors-sakerhet-
pa-allvar/
Kafa hjälper överlevare av trafficking - och arbetar mot våld och exploatering av kvinnor: http://kvin-
natillkvinna.se/blog/2016/06/02/kafa-hjalper-overlevare-av-trafficking/

Låt alla i gruppen svara på frågan: 
Vad kände du när du läste/kikade igenom artiklarna? 

Formulera målet på tavlan/blädderblocket:
”Kvinnor ska på ett säkert sätt kunna delta i samhället på samma villkor som män”

Formulera hinder
Dela ut post it-lappar och skriv ner alla hinder ni kan komma på. 
Sätt upp lapparna synligt för alla.
Sortera lapparna under olika rubriker, t.ex: traditioner, rädslor, nationalism. 
Gå igenom lapparna och fundera på vad ni kan göra för att övervinna dessa hinder. Spåna fritt! 

ÖVNING 1: HINDERSINVENTERING MOT MÅLET (30 MIN)



Syftet med denna övning är att få syn på hur våra olika förutsättningar påverkar vår tillgång till makt och inflytande 
samt vår säkerhet och trygghet. Övningen går ut på att ni deltagare tilldelas varsin roll och ska ta ställning till olika 
påståenden utifrån den rollen. En eller gärna två utav er behöver leda övningen. För att göra det så enkelt som 
möjligt kan ledarna skriva rollkaraktärerna på post its medan ni andra, deltagarna, ställer upp er på en rak linje. 

Börja övningen (instruktioner till ledaren)
Be deltagarna att under tystnad ställa upp sig på en linje bredvid varandra. Berätta för deltagarna att du kommer att läsa 
upp ett antal påståenden. Varje gång ett påstående stämmer in på dem eller deras roll skall de ta ett steg framåt, annars ska 
de stå kvar. Läs upp påståenden sakta, ett i taget. När alla påståenden är klara, be deltagarna att titta sig omkring och se 
efter var de står i relation till de andra i gruppen. 

Roller (ledaren väljer ut roller beroende på hur många ni är som ska vara med i övningen)
14-årig som bor i Gaza, 87-årig kvinna i Vitryssland, Kvinnorättsförsvararen från det civila samhället i Nigeria, 56-årig 
svensk soldat, 32-årig tysk politiker i rullstol, 56-årig man i Australien, Oppositionell journalist i Ryssland, 14-åring som 
bor i USA, HBTQI-aktivist från det civila samhället i Norge, Frispråkig lesbisk aktivist i Uganda, Pensionerad polis från 
Sydafrika, Juridikstuderande på stipendium i Nicaragua, Gömd flykting som lever tillsammans med sin familj, 10-åring i 
rullstol i Kina, 45-åriga affärschef i Singapore, 19-årig soldat i Israel, 42-årig professor i statsvetenskap i Schweiz.

Påståenden
Jag har makt att bestämma över min kropp. Jag känner mig trygg när jag går hem på kvällen. 
Jag kan ta eller påverka beslut om min familj. Jag kan bestämma om och med vem jag vill gifta mig.
Jag kan fatta beslut om min egen framtid. Jag kan bestämma var jag vill jobba.
Jag kan ta beslut på min skola / arbetsplats. Jag kan uttrycka min åsikt. 
Jag är inte rädd för att stoppas av polisen. Jag har tillgång till Internet och tillgång till information.
Jag har mer än 1000 följare på Twitter. Jag kan påverka beslutsfattandet i mitt lokala samhälle.
Jag kan få en artikel publicerad i min lokaltidning. Jag kan få en artikel publicerad i en nationell tidning.

Diskutera och reflektera
När alla påståenden är klara, be deltagarna att titta sig omkring och se efter var de står i relation till de andra i gruppen. 
Genom att få syn på var vi själva står i denna typ av hierarki och därmed vad vi ser, eller inte ser, kan orättvisor synliggöras. 
Be de som står långt fram prata med varandra några minuter. Be de som står längre bak göra detsamma med varandra.
Vilka gemensamma faktorer kan de hitta när det gäller deras respektive roller? 

Fördela sedan ordet bland alla i gruppen: 
Vad ser de som står längst fram och de som står lite längre bak? 
Hur kändes det att ta ett steg framåt – hur kändes det att stanna kvar? 
Hur känns det för den som upplever att den har mycket samt lite makt och inflytande?
Hur påverkar den jag är tillgången till personlig säkerhet och trygghet? 
I rollkorten finns bara en liten del av varje persons identitet med. Om det inte är utskrivet vad personen har för etnicitet, 
sexuell läggning, funktionsförmåga eller kön, vad lägger vi då själva in? Fråga deltagarna om vad som stod på deras rollkort 
och vad de själva tolkade in i rollerna. Vilket kön fick de? Vilken hudfärg? Vilken sexuell läggning? Den här diskussionen är 
ett bra sätt att lyfta fram osynliga normer.
Vad spelade dessa "gömda" egenskaper in för din roll och hur påverkade det tillgången till makt och inflytande samt min 
upplevelse av säkerhet och trygghet?

ÖVNING 2: ETT STEG FRAM (60 MIN)
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Avslutning träff 3
Kort summering av dagens träff.

Kort inledning på nästa träffs tema.

Bestäm datum, tid och plats för nästa träff samt utse diskussionsledaren för nästa träff. 



Träff 4: Skapa mötesplatser för kvinnor
1. Må-runda. 
2. Backspegel - Det här gjorde vi vid förra träffen. 
3. Dagens träff introduceras av cirkelledaren eller diskussionsledaren. 
4. Dokumentation: Utse en sekreterare

Vikten av mötesplatser

I MÅNGA KONFLIKTDRABBADE OMRÅDEN SAKNAR KVINNOR TILLTRÄDE till offentliga rum och deras rörelsefrihet är be-
gränsad. En avgörande faktor för att bli aktör i samhället är att få utbyta tankar med andra och därför behövs alternativa mötesplatser 
som kan bryta den isolering många kvinnor lever i. Många av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer gör detta möjligt, både 
lokalt och för kvinnor från olika sidor av konflikten. Det är genom möten och dialog som förutsättningar för fred kan skapas. Filmen 
Kvinnornas Krig, som ni sett vid en tidigare träff, är ett exempel på ett sådant möte arrangerat av Kvinna till Kvinna. 

LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/skapa-
motesplatser/
Mötesplatser för unga kvinnor från Mellanöstern: http://kvinnatillkvinna.se/
blog/2014/07/02/mellanosterns-unga-kvinnor-tar-plats/
Mötesplats för kvinnor från Syrien: http://kvinnatillkvinna.se/
blog/2014/10/28/nyoppnat-center-viktig-motesplats-for-kvinnor-fran-syrien/

 ÖVNING 1: HINDERSINVENTERING (45 MIN)

Formulera mål
Formulera ett mål på tavlan/blädderblocket: Ex: ”Skapa mötesplatser för kvinnor"

Formulera hindren
Dela ut post it-lappar och skriv ner alla hinder ni kan komma på för att nå målet. 

Sätt upp lapparna synligt för alla. Sortera lapparna under olika rubriker, ex: traditioner, rädslor och nationalism. 
Gå ignom lapparna och diskutera vad kvinnoorganisationer gör för att övervinna dessa hinder. Utgå ifrån artiklarna ni 
läst om hur Kvinna till Kvinna skapar mötesplatser över konfliktgränser. Diskutera hur mötesplatserna skapar förut-
sättningar för förändring!
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Internationella Kvinnodagen i Libanon. Foto: 
Kvinna till Kvinna/Alexandra Stenström



Lösa konflikter och skapa mötesplatser över gränser
KVINNA TILL KVINNA OCH VÅRA SAMARBETSORGANISATIONER arbetar med att föra samman kvinnor från olika sidor av en 
konflikt. Att våga berätta om sina erfarenheter av konflikten och höra kvinnor från den andra sidan berätta om sina är ett sätt att 
skapa förutsättningar för förståelse, minska rädsla och hat och motverka demoniseringen av motståndaren. Det är i möte och i dialog 
med ”den andre” som förutsättningar för fred kan skapas.

UNDER 2015 DREV KVINNA TILL KVINNA PROJEKTET Young Women’s Peace Academy som var en fredsakademi för unga kvin-
norättsförsvarare. Projektets deltagare (totalt 140 stycken) kom  från Bosnien och Hercegovina, Armenien, Azerbajdzjan, Serbien och 
Kosovo samt Sverige (19 av Kvinna till Kvinnas volontärer deltog). Akademin syftade till att låta unga personer som definierar sig som 
kvinnor mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper. Deltagarna genomgick utbildningar i konfliktlösning och påverkansarbete. En 
viktig del inom akademin var att få mötas över konfliktgränser och diskutera erfarenheter med varandra. Mötena resulterade bland 
annat i att unga kvinnor från olika länder skapade nya mötesplatser och nätverk. 

UNDER DENNA TRÄFF SKA NI få testa på några av de övningar som ingick i utbildningarna för deltagarna i Young Women's Peace 
Academy. Övningarna är tagna ur den del av utbildningen som handlar om konflikthantering och konfliktlösning. För att kunna dis-
kutera hur vi bör hantera och lösa konflikter bör vi också definiera vad konflikter är. Här får ni pröva på att göra det!

Formulera er egen definition av "konflikt"

Dela in er i par eller i mindre grupper och försök skriva en definition 
av "konflikt". 
Låt alla grupper som vill presentera sina definitioner. Om någon grupp 
inte lyckades 
skriva en definition som de är nöjda med, fråga dem om vad de disku-
terade och vad som var svårt att formulera.
Diskutera de olika definitionerna. Vilka fördelar finns? Vad saknas? 
etc.

Fråga er själva och varandra: Skiljer vi på väpnade/våldsamma kon-
flikter och konflikter generellt?
Kan det vara positivt med konflikter? Hur/När? Hur påverkar vår 
föreställningar 
om konflikter vårt beteende, våra attityder och idéer om hur konflikter 
kan lösas?
Se till att många olika röster får komma till tals under övningen.

ÖVNING 2: VAD ÄR EN KONFLIKT? (45 MIN)

Young Women's Peace-deltagare definierar 
fred under en utbildning i Istanbul 2015. Foto: 
Kvinna till Kvinna/Matilda Reiderstedt
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Avslutning träff 4
Kort summering av dagens träff.

Kort inledning på nästa träffs tema.

Bestäm datum, tid och plats för nästa träff samt utse diskussionsledaren för nästa träff. 



Träff 5: Öka kvinnors makt
1. Må-runda. 
2. Backspegel - Det här gjorde vi vid förra träffen. 
3. Dagens träff introduceras av cirkelledaren eller diskussionsledaren. 
4. Dokumentation: Utse en sekreterare

EN DEMOKRATI KRÄVER att de som sitter vid makten har en förankring 
hos majoriteten av landets medborgare. Som hälften av världens befolkning är kvinnor just en sådan majoritet, men kvinnors repre-
sentation i parlamentariska församlingar var 2012 i genomsnitt endast 20 %. Ofta är det gamla, traditionella värderingar som står i 
vägen för kvinnors politiska deltagande. Politik anses vara en manlig sfär och kvinnor som ändå försöker engagera sig får sitt rykte 
nedsvärtat eller blir hotade. Kvinna till Kvinnas rapport Equal Power – Lasting Peace (2012), visar att den typen av smutskastning 
och förtal återkommer i alla typer av konflikter och post-konflikter. Därför krävs det också mer än bara en formell rätt att få delta i 
val för att kvinnor ska kunna vara politisk aktiva. Strukturer måste ändras så att kvinnor även i praktiken tillåts att ta plats inom sys-
temen och blir accepterade där. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer utbildar därför kvinnor i deras rättigheter och kämpar 
mot könsdiskriminerade lagstiftningar.

ETT ANNAT SÄTT SOM KVINNORS MÖJLIGHET TILL ENGAGEMANG HINDRAS på av ekonomiska orsaker är svårigheten för 
kvinnor att försörja sig själva. Många samhällen styrs av traditionella värderingar, där kvinnor anses vara de som ska sköta hem och 
familj. I ett sådant liv finns inget utrymme för kvinnor att utbilda sig eller att delta i arbetslivet. Samtidigt är egen försörjning en för-
utsättning för att kunna bestämma över sitt liv och kunna engagera sig.

Ett oberoende civilsamhälle är grunden 
till kvinnors deltagande i samhället, 

i politiken, i fredsprocesser 
och i institutioner.
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Libanesiska kvinnor demonstrerar i samband med Internationella Kvinnodagen 
8 mars. Foto: Kvinna till Kvinna/Alexandra Stenström



Armenien 
Armenien är ett av de länder som har lägst representation av kvinnor i parlamentet i världen. Andelen kvinnor i par-
lamentet är bara 11 %. Vad tror ni kan göras åt det här problemet? Mot vem bör en arbeta för att få in fler kvinnor på 
beslutsfattande positioner? 

DR Kongo
Sexuellt våld har länge varit ett utbrett problem i Kongo och är en del i den generella nedbrytningen av samhälleliga nor-
mer, något som är förödande för de utsatta kvinnorna och för kvinnor generellt. Hur tror ni att denna typ av våld och hot 
mot kvinnors säkerhet påverkar deras möjligheter att delta i samhället på lika villkor som män?

Irak
I Irak är våld i hemmet ett ökande problem enligt kvinnorättsorganisationer. Samtidigt talas det allt mer i media om det 
politiska våldet kvinnorättsförsvarare utsätts för i form av hot och hat via nätet eller på gatan. Tror ni att dessa typer av 
våld är sammankopplade eller inte? Finns det likheter och skillnader mellan det politiska våldet, haten och hotet, i Sverige 
och Irak?

Liberia
Liberia har haft ett relativt högt kvinnligt deltagande i parlamentet. Jämställdhetsfrågor blir dock sällan prioriterade. 
Vad tror ni att detta beror på? Varför, tror ni, är det så svårt att få genomslag för jämställdhetsfrågor i formella politiska 
sammanhang? 

Bosnien och Hercegovina
Kvinnoorganisationer i Bosnien och Hercegovina har varit starka aktörer och röster i samhället och driver en aktiv rö-
relse. Trots sin framgång har organisationerna och kvinnorna haft svårt att ta sig in i de formella rummen för att påverka. 
Vad i de formella politiska rummen hindrar kvinnors inflytande? Går det att påverka det politiska klimatet tror ni? 

Temana och frågeställningarna är hämtade utifrån rapporten ”Equal Power - Lasting Peace”. Tips! På Kvinna till 
Kvinnas hemsida finns även en sammanfattning av rapporten. 

Dela upp er i fem grupper. Ta rapporten "Equal Power-Lasting Peace" och de respektive landssidorna i rap-
porten till hjälp. Diskutera frågeställningarna i grupperna och presentera sedan i storgrupp. Skriv ner vad ni 
gemensamt kommer fram till på tavlan eller blädderblock.

ÖVNING 1: TA STÄLLNING (45 MIN)
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LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/oka-kvinnors-makt/
Rapport: Equal Power - Lasting Peace: http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/qbank/df0aab058ce179e4f7a-
b135ed4e641a9.pdf
Filmen "No women-no lasting peace": http://www.equalpowerlastingpeace.org 
Unga palestinska kvinnor stärks för att bli morgondagens ledare: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/06/09/unga-
palestinska-kvinnor-utmanar-fortryck/
Debattartikel: ”Vi vägrar låta oss tystas!: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/11/26/vi-vagrar-att-lata-oss-tystas/



Se Kvinna till Kvinnas kortfilm "No Women - No Lasting Peace" (6 minuter): 
http://www.equalpowerlastingpeace.org

Diskutera efter ni sett filmen (15 minuter):
Vad känner ni när ni ser filmen?  
Vad är orsakerna till den så ojämlika maktfördelningen mellan män och kvinnor? Hur begränsas kvinnors makt?
Vad ger dig makt och inflytande? Vad hindrar dig från makt och inflytande?

Läs artikeln om de unga kvinnorättsförsvararna i Palestina
Vad tänker ni när ni läser artikeln? Vilka exempel på de positiva effekterna av kvinnors inflytande är viktiga att 
lyfta fram? 

Läs volontärernas debattartikel från 2015 (länklistan nedan) och diskutera (15 minuter): 
Vad tänker ni när ni läser artikeln som volontärerna skrivit? Vad tänker ni om de krav som volontärerna formule-
rat? 

Reflektera gärna kring era påverkansmöjligheter. 
Hur kan ni fortsätta påverka och förändra? Finns det andra och fler aktiviteter och insatser ni kan göra?

KVINNOR STÄNGS UTE PÅ ALLA NIVÅER I SAMHÄLLET. Kvinnor representerar knappt 20% i världens parlamentarliska 
församlingar. I fredsförhandlingar utgör kvinnor inte ens 10%. Kvinna till Kvinnas rapport "Equal Power - Lasting Peace", som ni 
diskuterade under träff 4 i första delen av denna handbok, bygger på fältstudier i Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercego-
vina, Irak, DR Kongo och Liberia. Trots att länderna och konflikterna skiljer sig åt är mönstren slående lika. I alla regionerna spelar 
kvinnor och kvinnoorganisationer en viktig roll när det gäller att lösa konflikter i lokalsamhällena och få vardagen att fungera. Men 
när det är dags för formella beslut om fred och återuppbyggnad stängs dörrarna. 

SMUTSKTASTNING, HOT OCH KORRUPTION hindrar kvinnor från att delta i samhället och i det politiska arbetet på lika villkor 
som män. Samma strukturer hindrar dem från att delta i fredsbyggande arbete. Enligt de resultat som presenteras i rapporten 
"Equal Power - Lasting Peace" är en av de klart viktigaste orsakerna som bidrar till uteslutandet av kvinnor från beslutsfattande 
positioner rädslan för att förlora makt hos de som redan har makt. 

ÖVNING 2: DISKUTERA OCH AGERA! (45 MIN)
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Avslutning träff 5
Kort summering av dagens träff.

Kort inledning på nästa träffs tema.

Bestäm datum, tid och plats för nästa träff samt utse diskussionsledaren för nästa träff. 



Träff 6: Kvinnor i fredsprocesser
VID FREDSFÖRHANDLINGAR UTESLUTS oftast kvinnor vilket innebär att 
halva befolkningens erfarenheter och behov går förlorade i den nya samhällsupp-
byggnaden. Ett fredsavtal dikterar nya villkor och konstitutioner för framtiden och 
att kvinnor inte närvarar vid förhandlingsborden ökar risken för att kvinnors rät-
tigheter blir förbisedda än en gång. Detta har på senare tid blivit en allt mer aktuell 
fråga och när resolution 1325 antogs år 2000 var det första gången som säkerhets-
rådet i FN uppmärksammade de oproportionerliga och unika konsekvenser som 
väpnad konflikt får för kvinnor, samt erkände kvinnors undervärderade roll vid 
konfliktlösning och fredsbyggande.

RESOLUTIONEN ÄR BINDANDE FÖR ALLA FN:S MEDLEMMAR men det är fortfarande långt kvar tills de när genomförd i prak-
tiken i alla länder. Kvinna till Kvinna deltar i arbetet för detta på många olika sätt: genom vårt påverkansarbete gentemot nationella 
och internationella beslutsfattare – för att ändra regler som hindrar kvinnors lika deltagande i fredsprocesser, eller se till att de regler 
som stödjer lika deltagande efterföljs – , genom att samla och sprida kunskap om kvinnors rättigheter och fredsarbete och genom 
att stödja kvinnoorganisationer som arbetar för fred i konfliktregioner. Kvinna till Kvinna utför även uppdragsutbildningar inom det 
internationella utbildningsprogram, ITP, som SIDA erbjuder med utgångspunkt i FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet. Utbildningen vänder sig till personer som deltar eller ska delta i reformprocesser på olika nivåer och som jobbar 
inom organisationer eller myndigheter i konflikt eller postkonflikt-områden.  

År 2000 antogs resolution 1325 
”Kvinnor, fred och säkerhet”

av FN:s säkerhetsråd.

LÄNKAR & MATERIAL

Kvinna till Kvinnas hemsida: http://kvinnatillkvinna.se/vad-vi-vill/fler-kvinnor-i-fredsprocesser/
20 år sedan Dayton - fredsavtalet utan kvinnorna: https://lenaagbloggar.wordpress.com/2015/12/14/20-
ar-sedan-dayton-fredsavtalet-utan-kvinnorna/
”Gör plats för fred” – en handbok för kvinnors deltagande i fredprocesser: http://kvinnatillkvinna.se/
wp-content/uploads/qbank/ab233b682ec355648e7891e66c54191b.pdf
”Kvinnor i Syrien kämpar för fred”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/10/16/kvinnor-i-syrien-kampar-
for-fred/

ÖVNING 1: REFLEKTERA (60 MIN) Läs och reflektera
Utgå ifrån handboken "Gör plats för fred": Vad innebär de olika 
FN-resolutionerna (tex 1325 och 1820)? På vilket sätt tillämpas 
de och tillämpas de inte idag? 

Gör en lista
Lista faktorer och metoder för hur kvinnor ska    
kunna delta på samma villkor som män och     

relatera till er egen möjlighet att delta. 

Diskutera konsekvenser
Forskning har visat att när kvinnor utestängs från 
fredsförhandlingar innebär det att ett genusper-
spektiv inte får en plats i det konfliktdrabbade 
landets nya konstitution. Vad får det för konse-
kvenser? 
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UTVÄRDERING OCH AVSLUTNING (60 MIN)

Nu är det dags utvärdera studiecirkeln. Diskutera och dela med dig av dina upplevelser. 

Diskutera: 

Runda: Berätta om dina tankar och upplevelser. Vad har varit bra? Lärorik? Finns det något som varit/fungerat mindre bra?

Fanns det övningar ni inte hann med eller något tema ni skulle vilja fördjupa er i?

Vill ni driva ytterligare en studiecirkel? På sida xx hittar ni fler länkar från Kvinna till Kvinna som ni skulle kunna ha som 
diskussionsunderlag för fler träffar. 

Vill ni göra ännu mer skillnad och stötta Kvinna till Kvinna? Se "Checklista för insamling" med tips på hur ni kan starta en 
egen insamling!

Återkoppla gärna till Sensus och Kvinna till Kvinna om ni har tankar kring detta material och studiecirkelns upplägg. 
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Extramaterial
- Fler rapporter och länkar från Kvinna till Kvinna

Träff 1: Stärka kvinnorättsförsvarare
• Femdefenders - näthat, gatuhat och världens modigaste kvinnor: http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/qbank/7ea25
c95b0792ca4ce01ea18bbda2d44.pdf
• ”Lär känna en kvinnorättsförsvarare – Nelly Cooper”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2014/02/17/det-ar-aldrig-for-sent/ 
• "För att orka hjälpa andra behöver vi stärka oss själva": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2014/09/09/for-att-orka-fortsatta-hjal-
pa-andra-behovde-vi-starka-oss-sjalva/

Träff 2: Rätten till sin egen kropp
• ”Skolelever i Kongo agerar mot våld": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/05/03/skolelever-i-kongo-overvinner-vald/
• ”12-åringar tas ur skolan och gifts bort": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/03/30/12-aringar-tas-ur-skolan-och-gifts-bort/
• ”Kvinnocenter tar hand om krigets bortglömda problem”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/06/15/kvinnocenter-tar-hand- 
  om-krigets-bortglomda-problem/
• "Gynekologisk klinik livlina för kvinnor på landsbygden": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/05/23/gynekologisk-klinik-livli-
na-for-kvinnor-pa-landsbygden/

Träff 3: Skapa mötesplatser för kvinnor
• ”Efterlängtad uppmärksamhet för krigsoffer”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2014/09/19/efterlangtad-uppmarksamhet-for-
krigsoffer/
• "En trygg mötesplats vid Svarta Havet": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/01/14/en-trygg-motesplats-vid-svarta-havet/
• "Första kvinnofolkhögskolan öppnad i Mellanöstern": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/03/04/forsta-kvinnofolkhogskolan-
oppnad-i-mellanostern/
• Kvinnocenter i Libanon ger kvinnor på flykt chans till utbildning: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/04/14/kvinnor-pa-flykt-
tar-chansen-till-utbildning/
• Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation skapar trygga rum för HBTQI-personer: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/07/01/
hbtqi-aktivister-trotsar-hart-motstand/

Träff 4: Öka kvinnors makt
• ”Equal Power Lasting peace” (sammanfattning): http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/qbank/8e2cfdc275761edc592f
73a076197c33.pdf
• ”Kvinnor på nyckelpositioner I Georgiens nya regering”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2012/11/20/kvinnor-pa- nyckelpositio 
 ner-i-georgiens-nya-regering/
• ”Hon vill ta plats i Jordaniens parlament”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/07/07/hon-vill-ta-plats-i-jordaniens-parlament/
• "Hon avväpnar rebellgrupper i Kongo": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/02/09/hon-avvapnar-rebellgrupper-i-kongo/

Träff 5: Säkerhet för alla
• Debattskrift om att skapa säkerhet: http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/qbank/2f37d10131f2a483a8dd005b3d14 
 b0d9.pdf
• ”SD har ingen trovärdighet i jämställdhetsfrågor”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2014/09/06/sd-har-ingen-trovardighet-i-jam 
 stalldhetsfragor/
• Om prio kvinnors säkerhet i fredsförhandlingar: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2014/09/09/kvinnors-rattigheter-karnfraga-nar-
irak-bildar-ny-regering/
• ”Kvinnor kliver fram i Irak-protester”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/09/29/kvinnor-kliver-fram-i-irak-protester/
• "FN tar inte kvinnors säkerhet på allvar": http://kvinnatillkvinna.se/blog/2016/01/19/fn-ta-kvinnors-sakerhet-pa-allvar/

Träff 6: Kvinnor i fredsprocesser
• ”Gör plats för fred” – en handbok för kvinnors deltagande i fredprocesser: http://kvinnatillkvinna.se/wp-content/uploads/ 
 qbank/ab233b682ec355648e7891e66c54191b.pdf
• ”Ingen fred utan kvinnor”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/10/21/ingen-fred-utan-kvinnor/
• ”Kvinnor i Syrien kämpar för fred”: http://kvinnatillkvinna.se/blog/2015/10/16/kvinnor-i-syrien-kampar-for-fred/
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Checklista för cirkelledare
ALLA TRÄFFAR SKA GÖRAS I STUDIECIRKELFORM i samarbete med Sensus Studieförbund. Att vara studiecirkelledare är rik-
tigt roligt, lärorikt och dessutom meriterande. Det är fördelaktigt om ni är minst två cirkelledare. Här kommer tips för dig som vill 
engagera dig som cirkelledare.

TIPS OCH RIKTLINJER TILL DIG SOM ÄR CIRKELLEDARE 
 Ѵ  En bra start på samarbetet med Sensus är att cirkelledaren träffar den lokala verksamhetsutvecklaren för Sensus. Därige-

nom får ni värdefull vägledning i hur ni kan arbeta vidare samt en introduktion till folkbildning och hur samarbetet med Sensus 
ser ut.

 Ѵ  Studiecirkeln bör ha en eller flera cirkelledare som har särskilt ansvar för rapportering till Sensus och för att sammankalla 
till träffarna. 

 Ѵ  Tänk på att ni som cirkelledare inte själva ska behöva ansvara för att leda träffarna, utan det bör gruppen göra tillsammans. 
Om alla deltagare som ska närvara vid mötet fått information om vad träffen ska handla om, kan ni med fördel också bestämma 
innan vem/vilka som leder diskussionerna under träffen och vem som tar anteckningar. Det behöver inte vara ni cirkelledare 
som gör det. 

 Ѵ  Cirkelledaren ansvarar för att fylla i närvarolistan vid varje träff och i slutet på terminen skicka in listan till Sensus
 Ѵ  Denna handbok innehåller en studieplan på sex träffar. Behöver ni hjälp med att utforma studieplanen kan cirkelledaren 

kontakta verksamhetsutvecklaren på Sensus. 
 Ѵ  Utöver studiecirkeln kan ni få mer stöd av Sensus lokalt. Tex för att som cirkelledare få gå en ledarintroduktion. 
 Ѵ  Ni kan också med stöd av Sensus anordna aktiviteter, föreläsningar och events lokalt. Då registrerar ni arrangemanget som 

ett kulturarrangemang och det kan vara samma dokumentation/projektplan som ni gör för er själva. Formulär för anmälan av 
kulturarrangemang finns längst bak i denna handbok. 

 Ѵ  När ni marknadsför studiecirkeln ska det alltid framgå att studiecirkeln drivs i Sensus regi. Sensus logga kan du hitta på 
hemsidan. 

KONTAKTUPPGIFTER TILL SENSUS 

För att starta en studiecirkel - ta kontakt med ditt lokala Sensusförbund. 
https://www.sensus.se/Kontakt/Kontor/

Formulär för att fylla i anmälan till studiecirkel hittar ni 
på sidan 29!
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Checklista för starta egen insamling
Fyller du år, ska du ha fest, springa ett lopp eller vill du av någon annan anledning samla in pengar till kvinnors rättigheter? Att sam-
la in pengar är roligt – och samtidigt bidrar du till ett viktigt arbete. Du ger också dina vänner en möjlighet att vara med och påverka.

SÅHÄR STARTAR DU/NI EN EGEN INSAMLING:
www.kvinnatillkvinna.se/stod-oss/starta-en-egen-insamling/

KOM IGÅNG
Berätta varför du vill samla in pengar.
Sprid din insamling i sociala medier!
Berätta för dina vänner om gåvor som kommer in och hur långt du har kvar tills du når ditt mål!

TIPS!
 Ѵ Tagga oss i dina poster: Instagram: @kvinnatillkvinna, Facebook: Kvinna till Kvinna, Twitter: @ kvinna_t_kvinna
 Ѵ Berätta för dina följare och givare hur mycket du samlat in och hur långt du har kvar till att nå ditt mål!
 Ѵ Lägg ut bilder på aktiviteter inför insamlingen – du kanske har varit ute och tränat för loppet du ska springa, köpt ballonger 

inför kalaset eller något annat som du vill att dina vänner ska se!
 Ѵ Våga fråga om gåvor! Insamling är ibland knepigt, men ställer du frågan brukar folk sällan säga nej!
 Ѵ Tacka för alla gåvor du får!
 Ѵ Berätta för dina vänner vad de hjälper dig med!

SPRID INFORMATION OM VAD KVINNA TILL KVINNA GÖR

 Ѵ Visa vår film Six Days, som följer tre modiga kvinnorättsförsvarare i tre konfliktdrabbade länder. Filmen finns på Youtube, sök 
"Six Days Kvinna till Kvinna"

 Ѵ Ladda ned informationsmaterial från vår hemsida: www.kvinnatillkvinna.se/publikationer
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Frågor & svar om Kvinna till Kvinna
Vilka är Kvinna till Kvinna och vad gör ni?
Kvinna till Kvinna startade 1993 när rapporter kom om systematiska våldtäkter i kriget på Balkan. Sedan dess arbetar vi med att 
stärka kvinnor i krig och konflikt för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Vi stödjer fler än 100 kvinnoorganisationer i södra 
Kaukasien, västra Balkan, Kongo, Liberia och Mellanöstern i deras kamp för kvinnors rättigheter och fred.

Varför har ni inga medlemmar?
Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse och har därför inga medlemmar. Vi har däremot volontärer knutna till oss, personer med 
ett engagemang för våra frågor som hjälper till att föra ut vårt budskap på olika sätt. Kvinna till Kvinna har även ett antal stödorgani-
sationer som stödjer oss i vårt arbete och hjälper till med att sprida kunskap om våra frågor.
Om du vill stödja Kvinna till Kvinna ekonomiskt kan du välja att bli månadsgivare. 

Hur väljer ni era samarbetsorganisationer?
Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som aktivt arbetar för fred och återuppbyggnad i konflikt- och 
postkonfliktområden. Vi kartlägger befintliga kvinnoinitiativ i området och etablerar kanaler till dem för att garantera att det finns 
realistiska förutsättningar för att arbetet ska ge resultat. Organisationerna ska ha en geografisk spridning och delvis arbeta med olika 
frågor vilket leder till att Kvinna till Kvinnas stöd får större genomslag. Vi strävar efter att samarbeta med organisationer som har 
olika erfarenheter och potential att utvecklas. 

Varför stödjer ni bara kvinnor och kvinnoorganisationer?
Civila, särskilt kvinnor och barn, drabbas på ett annat sätt än män av väpnade konflikter enligt FN:s säkerhetsråd. De utgör en majo-
ritet av flyktingar, inklusive internflyktingar, och de är i allt högre utsträckning direkta måltavlor för de stridande parterna. Sexuellt 
våld ökar i krig och konfliktområden och våldtäkter används ofta som krigföringsvapen. Samtidigt har kvinnor redan från början 
en strukturellt underordnad position i samhället och den behöver stärkas om kvinnors mänskliga rättigheter ska kunna tillgodoses.
När fredsarbetet sedan tar vid utesluts kvinnor från fredssamtal och den beslutsfattande foran. Följden blir att bara hälften av landets 
perspektiv och kunskaper beaktas i beslut om landets framtid och kvinnor fortsätter att marginaliseras. 
Flera studier från bland annat Världsbanken visar att stöd som riktas direkt till kvinnor i fattiga länder gör skillnad och är effektivt! 
Kvinnoorganisationerna vi stödjer arbetar för fred och jämställdhet vilket gynnar hela samhället (även män). 

Ni säger att ni är partipolitiskt och religiöst obundna, hur då?
Kvinna till Kvinna arbetar utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Dessa krav gäller också 
Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer. I Sverige samarbetar och deltar vi vid alla riksdagspartiernas evenemang förutom Sve-
rigedemokraterna. Kvinna till Kvinna förmedlar inte kontakter mellan partnerorganisationer och SD. Detta på grund av att Kvinna 
till Kvinna har många års erfarenhet av att arbeta i konfliktländer och där har vi sett hur nationalistiska rörelser har bidragit till 
ett våldsamt samhällsklimat med etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet gentemot kvinnors mänskliga rättigheter. 
Kvinna till kvinna betraktar Sverigedemokraterna som en del i denna nationalistiska tradition som bygger på antifeminism och därför 
helt går emot våra värderingar.

Hur finansieras och kontrolleras Kvinna till Kvinna?
Verksamheten finansieras främst genom insamling och gåvor samt av Sida, Sveriges myndighet för utvecklingsbistånd, av Postkod-
lotteriet och flera andra. En annan del av vår finansiella bas är individuella gåvogivare. Vi jobbar på att öka vårt ekonomiska stöd från 
privata månadsgivare. Vi får också finansiering via försäljning av våra produkter, såsom tygväskor, t-shirts, mobilskal samt genom 
SMS-kampanjer. 

Vi har enskilda initativ och företagare som stödjer oss, t.ex. Snippasmycket som säljs till förmån för oss. Tack vare gåvor kan vi driva 
vårt arbete med att stärka kvinnor i konfliktdrabbade områden. Den egna insamlingen bidrar till att vi kan få bidrag från Sida. Bi-
drag från allmänheten möjliggör också stöd till kvinnor i områden som vi inte kan få statlig eller annan finansiering för. Bidragen 
är dessutom mycket betydelsefulla då snabba insatser krävs av oss. Kvinna till Kvinna har ett 90-konto, det vill säga ett plusgiro-/
bankgirokonto som börjar med siffran 90, vilket borgar för att insamlingen bedrivs seriöst.
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Varför ska jag ge pengar till just er?
Kvinna till Kvinna är en etablerad organisation med 90-konto. Ett 90-konto borgar för att insamlingen bedrivs i enlighet med rikt-
linjer från Svensk Insamlingskontroll, och att pengarna hamnar där de ska. Minst 75 % av de insamlade medlen ska gå direkt till våra 
samarbetsorganisationer. Vi är också medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) som arbetar för etiskt och profes-
sionellt insamlingsarbete i Sverige.

I Sverige är Kvinna till Kvinna den organisation som har längst erfarenhet av att stödja kvinnoorganisationer i krig och konflikt och 
vi har i över 20 år bedrivit ett framgångsrikt arbete. Vi ser långsiktigt på vår roll och vill bidra till en stark kvinnorörelse som kan 
förändra samhället.

Når pengarna fram? Vad går de till?
När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna överlåter du det till oss att avgöra vilken verksamhet pengarna används till. Du kan vara 
trygg med att pengarna når fram. Vi har personal på plats som har kontinuerlig kontakt och fysiska möten med de organisationer vi 
samarbetar med och som följer verksamheten.  

Långsiktigt
Kvinna till Kvinna arbetar långsiktigt för fred och ett jämställt samhälle och kvinnors egna organisationer i landet är en förutsättning 
i det arbetet. Stöd från oss är avgörande för dem då deras arbete för kvinnor inte alls prioriteras i de egna länderna.

Varje dag
Kvinnoorganisationerna vi stödjer driver skyddade boenden och jourlinjer för våldsutsatta. De utbildar kvinnliga ledare och politiker 
och arbetar aktivt för att kvinnor ska delta i fredsförhandlingar. Juridisk rådgivning, psykosocialt stöd, gynekologundersökningar 
och mödrahälsovård erbjuds. Genom informationskampanjer och opinionsbildning arbetar de envist och dagligen för att förändra 
attityder och normer i samhället för att stärka kvinnors rättigheter. 

Vad räcker pengarna till?
100 kr räcker till utbildning för en lärare i Kongo om barns rättigheter så att sexuellt utnyttjande av flickor i skolan kan stoppas.
200 kr räcker till en session med psykosocialt stöd och traumabearbetning för 20 kvinnor från Syrien.
300 kr räcker till en radiosändning i Albanien med information om våld i nära relationer.
500 kr räcker till en veckas skyddat boende för en ung kvinna i Liberia. 
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Resultat från Kvinna till Kvinnas arbete
1. Ny lag i Kosovo
Under 2013 antogs ett lagförslag i en första omgång av Kosovos parlament som innebär att de kvinnor som utsattes för sexuella 
övergrepp under kriget nu definieras som krigsoffer och därmed har rätt till samma ersättning och juridiskt skydd som andra krigs-
veteraner. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationers arbete med att föra upp frågan på agendan hos landets beslutsfattare har 
varit avgörande för detta genombrott.

2. Mobil gynklinik
I staden Akhaltsikhe i västra Georgien fanns ingen gynklinik där kvinnor kunde genomgå gynekologiska undersökningar. Detta ville 
organisationen Democrat Women förändra och sökte stöd från Kvinna till Kvinna för att starta en liten gynekologisk klinik för kvin-
nor där de även kunde få möjlighet till preventivmedel. Kvinna till Kvinna började vårt stöd 2003 och finansierade en liten lokal med 
rum för gynundersökningar. Behovet visade sig vara enorm och en stor mäng patienter kom snabbt, vissa av kvinnorna hade inte varit 
på en gynekologisk undersökning på över 10 år. Med tiden visade det sig att många av patienterna led av trauman och var utsatta för 
våld och Democrat Women ville utveckla projektet för att kunna ge dessa kvinnor psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Idag är 
kliniken flyttad till större lokaler och organisationen undervisar även om sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter.

3. Jämställdhet i Liberia
Tack vare Kvinna till Kvinnas partnerorganisation MARWOPNET har 575 kvinnor och 250 män utbildats i bland annat fredsbyggan-
de och konfliktlösning, kvinnors rättigheter, jämställdhet, resolution 1325, sexuellt och könsrelaterat våld och säkerhetssektorreform 
(SSR). Dessa utbildningar har bidragit till att främja en ökad fredlig samexistens i samhällena där de genomförts.

Sju ”Women Peace Committees” har etablerats där 70 kvinnor engagerat sig för att hantera tvister/konflikter inom sina samhällen. 
Organisationen har också bildat ”1325-klubbar” i gymnasieskolor och högskolor för att i klubbarna lära ut mer om resolution 1325 
och skapa större medvetenhet i skolor och högskolor om FN-dokumentet.

MARWOPNET har också arrangerat utbildningar för kvinnors politiska deltagande som genomfördes inför senatorsvalet i december 
2014 för att öka kvinnors representation. Kvinnor i MARWOPNET medverkade också som valobservatörer och kunde medverka till 
att lösa problem i samband med röstförfarandet i vallokalerna. Medlemmar i MARWOPNET var ackrediterade som valobservatörer 
i 14 kommuner. 

4. Stöd till yazidiska kvinnor i Irak
Tack vare stöd från Kvinna till Kvinna har organisationen Rasan Organization for Women’s Rights i Irak hjälpt över 90 yazidiska 
kvinnor som har blivit gravida till följd av övergrepp av IS. De har erbjudits nödvändig vård. De har också uppmärksammat den psy-
kiska och fysiska ohälsan hos 180 yazidiska kvinnor samt gett ut hygienkit till lika många yazidiska kvinnor. 

5-. Historisk seger för kvinnorättsorganisation i Jordanien 2015
2015 fick för första gången någonsin en kvinna i Jordanien skadestånd efter att ha utsatts för våld i hemmet. Bakom segern ligger 
åratal av hårt arbete av kvinnorättsorganisationen Mizan. 
Mizan ger med stöd av Kvinna till Kvinna rättshjälp till våldsutsatta kvinnor. Mizan har i dag över 30 jurister som är utbildade för att 
driva fall som rör våld mot kvinnor. Kvinna till Kvinna har gett stöd till Mizan sedan 2008.

Kan du inte svara på en fråga?
Lugn! Ingen kan kunna allt! 

Be då den som frågar att höra av sig till 
Kvinna till Kvinna, antingen på 

08-588 891 00 eller info@kvinnatillkvinna.se
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Arbetsplan för studieverksamhet 
Arbetsplanen skickas till er kontaktperson på Sensus samt till volontärsamordnaren vid varje studiecirkelstart. Kom ihåg att 
skicka in närvarolistan till den lokala verksamhetsutvecklaren (er kontakperson) på Sensus vid cirkelns slut.

Cirkelnummer: ______________

Studiegruppens ämne:

___________________________________________________________________

Det här vill vi (mål och tankar för gruppen):

___________________________________________________________________

Träffarnas upplägg (så här ska vi göra):

___________________________________________________________________

Med hjälp av följande (studiematerial, bok, artiklar etc):

___________________________________________________________________

Underskrift av cirkelledaren:

________________________________________
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Föranmälan av kulturprogram
Om ni planerar ett event med föreläsning eller filmvisning så ska detta anmälas som kulturprogram till Sensus. Det möjliggör 
vårt lokala stöd från Sensus. Kom ihåg att denna anmälan om kulturprogram ska skickas in på förhand (innan eventet äger 
rum). I efterhand rapporterar ni in hur många som deltog. Återrapportera också via intranätet eller direkt till volontärsamord-
naren hur många som deltog i eventet. 

Fylls i av samverkanspart (oss)

Rubrik/Program/Beskrivning ____________________________________________________

Samverkande förening/församling/organisation samt organisationsnummer:

Kontaktperson/Representant vid programmets utförande:

Telefon till kontaktperson/representant:

Adress och E-post till kontaktperson:

Datum för kulturprogrammet:
Start- och Sluttid:
Kommun:
Lokal, adress och Ort:

På vilket sätt annonseras detta kulturprogram: 

Kulturform, markera den form som programmet avser
� Föreläsning � Sång och Musik � Dramatisk framställning
� Film/Foto/Bild � Dans � Utställning
� Litteratur � Konst/Konsthantverk � Tvärkulturell verksamhet
� Annat (skriv rätt form)

Medverkande
Namn, grupp, artist, föreläsare: 
Personnummer på medverkande:
Vid grupp ange kontaktperson för gruppen: 
Telefon till  kontaktpersonen: 
Adress: 
E-postadress: 

Ska utbetalning av arvode eller annat utlägg ske via Sensus
� JA _____________________ + sociala avgifter                � NEJ Faktura skickas av medverkande
� JA

Fylls i av Sensus

Ämne:
� Central Frikod � Lokal Frikod

Målgrupp:
 
� STIM Sensus � STIM Samverkanspart

Medarrangörstyp:
 
� Offentligt               � Internt

Medverkandetyp:

� Webbpublicering (ange start och slutdatum)

Biljettpris: K-ställe K-Bärare K-projekt
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