O/organiserad feminism?
Informationsblad
”O/organiserad feminism?”
Under 2013 och 2014 arbetade Malmö Jämställdhetsbyrå med förberedelserna inför Nordiskt Forum Malmö
2014. Nu vill vi ta det arbetet vidare och tillsammans med Malmös feministiska rörelse och kvinnorörelse
arbeta med att stärka den strategiska lokala feministiska organiseringen. Projektet pågår i 12 månader med
start i juli 2014.

Projektets utgångspunkt
Samhället är varken jämställt eller jämlikt, det vet vi som är aktiva inom feminismen och kvinnorörelsen och
vi vet också att det behövs förändring för att vi ska nå dithän. Syftet med projektet O/organiserad
feminism? är att arbeta fram konkreta verktyg och strategier för en stärkt strategisk lokal organisering för
jämställdhet. En stärkt strategisk organisering underlättar för rörelsernas möjligheter att driva politiska
krav, öka inflytandet i samhället och därmed skapa ett mer jämställt samhälle.

Aktiviteter/innehåll
Under projektet kommer vi att anordna diskussionsträffar, erfarenhets- och kunskapsutbyten och
workshops för att identifiera och konkretisera behov och strategier för en stärkt organisering. Vi välkomnar
alla inom den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen som ser värdet av en stärkt lokal strategisk
organisering att vara med och bidra med era tankar, erfarenheter och idéer, vilka också kommer att ligga till
grund för det metodkit i lokal strategisk organisering som projektet ska utmynna i. Ambitionen är att
metodkitet ska kunna användas i olika lokala kontexter.

Utvärdering av Nordiskt Forum Malmö 2014
Inom O/organiserad feminism? ryms också en utvärdering av den lokala feministiska rörelsen och
kvinnorörelsens uppfattning om Nordiskt Forum Malmö 2014. Utvärderingen utmynnar i en nulägesrapport
av reaktioner och tankar om Nordiskt Forum, och framför allt vad rörelserna anser att Nordiskt Forum
inneburit för det lokala arbetet med feminism och kvinnors rättigheter. Vi ser det här som ytterst viktigt att
både positiva och negativa reaktioner lyfts. Ju fler röster som hörs här desto bättre för att återspegla så stor
del som möjligt av den dynamiska rörelsen i Malmö.

Olikhet förstärker
Som på många ställen är den lokala feministiska rörelsen och kvinnorörelsen i Malmö diversifierad och
mångsidig, med både lika och olika erfarenheter, kunskaper och synvinklar. Vårt syfte med en stärkt
strategisk lokal organisering är inte att rörelserna ska likriktas, eller att alla inom rörelserna ska tycka lika
och arbeta på likartade sätt. Däremot menar vi att vi genom att lära av varandra och varandras maktanalyser
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och perspektiv kan stärka organiseringen genom ökade intersektionella perspektiv. Vi menar att våra
olikheter och vår diversitet istället stärker oss som rörelse, och den strategiska organiseringen syftar till att
både ta vara på olikheterna och hitta beröringspunkter för behov och samarbeten som underlättar arbetet
för rörelsen som helhet.

Välkommen att delta!
Vi hoppas och eftersträvar att så många som möjlighet inom den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen
ska vilja och ha möjlighet att delta. Har du kunskap och idéer som du tror att rörelserna kan ha nytta av och
som du vill dela med dig av? Då är du så klart varmt välkommen att kontakta oss, och komma på våra träffar
där du också kan lyssna på andra!
I projektet finns också en referensgrupp, som under fyra träffar under projektåret kommer att diskutera
svårigheter, möjliga lösningar och realiseringsmöjligheter gällande stärkt strategisk organisering. Vi
välkomnar gärna fler representanter i referensgruppen – hör av dig om du och/eller din organisation är
intresserad!

Vi vill känna fler!
Malmö med omnejd har en stor feministisk rörelse och kvinnorörelse, och Malmö Jämställdhetsbyrå har
långtifrån kontakt med alla föreningar, organisationer och aktörer som utgör dessa dynamiska rörelser –
men det vill vi gärna ha! Tipsa oss därför gärna om feministiska organisationer och föreningar eller
kvinnoföreningar som du tror skulle vara intresserade av att delta med sin kunskap och erfarenheter i
projektet.

Vi ser fram emot ett spännande projektår och hoppas att vi ses under arbetets gång!

För mer information, förslag och frågor, kontakta:
Projektledare Malin Beckman
malmojamstalldhetsbyra@gmail.com
tel: 0723- 157 000

Malmö Jämställdhetsbyrå är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som vilar på en feministisk och normkritisk grund och
stödjer kvinnors fulla deltagande, makt och inflytande i samhället. Föreningen jobbar med jämställdhetsfrågor utifrån ett
rättighetsperspektiv, med visionen om ett jämlikt samhälle.
Organisationsnummer: 802469-8592

BG: 161-2340
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