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Hjälp oss förändra.

Bli Kvinna till Kvinna-vän!

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter. 
Stöd som riktas direkt till kvinnor gör skillnad och är 
effektivt. Ditt bidrag spelar roll.

Mer info www.kvinnatillkvinna.se 
Plusgiro 90 18 00-3

Förändring pågår!

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på 
de övergrepp kvinnor utsattes för under krigen på 
Balkan. Idag samarbetar Kvinna till Kvinna med fler 
än 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade 
regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, 
Södra Kaukasien och Västra Balkan. Vi ger ekono-
miskt stöd till organisationer och stärker nätverk.
 2002 tog Kvinna till Kvinna emot Right Livelihood-
priset för framgångsrikt stöd till kvinnors freds- och 
försoningsarbete.
 Bland Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer 
finns ovärderlig och unik kunskap om situationen för 
kvinnor i krig och deras insatser för fred. Kvinna till 
Kvinna sprider information om kvinnor i konflikter 
och skapar opinion i bistånds- och säkerhetspolitiska 
frågor.

Vad är 
Kvinna till Kvinna?
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I världens krig och konflikter används kvinnor och 
flickor som vapen och måltavlor. Kvinnor utsätts för 
våldtäkter, stympas och dödas. Kvinnor stängs in i sina 
hem och flickor får inte gå i skolan. Kvinnor tystas om 
de uttrycker vad de känner och tycker.
 Samtidigt visar historien att det ofta är kvinnor 
som är de första att kämpa för förändring. Vi såg det 
under krigen på Balkan och i Liberia liksom under 
demokratirevolterna i Mellanöstern. Men trots kvin-
nors strävan efter ett slut på krig och förtryck får de 
sällan vara med och bestämma om vägen till fred och 
demokrati.
 Därför finns Kvinna till Kvinna. För att stärka kvin-
nor så att deras makt och inflytande ökar – i familjen 
och skolan, på arbetsmarknaden och i politiken. Vi 
stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer 
som kämpar för kvinnors rättigheter och fred.

Mötes-
platser

Hållbar 
fred

Rätt att 
ta plats

Fri från
våld

Vedrana Frasto från den bosniska organisationen Fondacija 
demonstrerar mot våld mot kvinnor och för jämställdhet. 
Foto: Imrana Kapepanovic

Flickor i Liberia får chans att studera genom organisa-
tionen Centre for Liberian Assistance. Foto: Kvinna till 
Kvinna/Mari Lindgren

Tako Tchekhani från Women’s Information Centre i Geor-
gien bidrar till Kvinna till Kvinnas kampanj ”I am a Peace 
Activist too”. Foto: Kvinna till Kvinna/Hanna Navier

Aktivister från Kosovo och Serbien på studiebesök i 
Israel och Palestina. Foto: Kvinna till Kvinna/Stina Buur

Våld mot kvinnor ökar under och efter krig. Många 
kvinnor bär på svåra trauman efter övergrepp. 
Men med hjälp går det att ta sig vidare. Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisationer driver tele-
fon- och kvinnojourer samt erbjuder psykologiskt 
stöd. De kämpar för att förändra attityder och 
påverkar lagar för att förbättra kvinnors villkor.

Känslan av att ha makt över sitt eget liv är grun-
den för att utvecklas och ta plats. Genom att lära 
sig om sina rättigheter och få chans till utbildning 
och jobb ökar kvinnors möjligheter att ta del i 
samhället på samma villkor som män.

Män startar krig och män förhandlar om fred. 
Men för att freden ska bli hållbar behöver allas 
röster höras. Kvinna till Kvinnas samarbetsorga-
nisationer kämpar för fler kvinnor i politiken och 
i fredsförhandlingar.

Oavsett var i världen krig pågår slår de på samma 
sätt mot kvinnor. Kvinna till Kvinna skapar mötes-
platser för kvinnor från olika sidor av konflikter, 
liksom från olika konfliktområden, där de kan lära 
av och stärka varandra i kampen för förändring.

Varför finns 
Kvinna till Kvinna?

Förändring pågår!


