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Vi växer – och behövs! 
2012 blev en tillväxtens år för kvinna till kvinna. Vi blev en ännu större och starkare 

aktör för kvinnors rättigheter i krig och konflikter. det som började som ett upprop 

mot massvåldtäkterna under Balkankriget är idag en insamlingsstiftelse som finns i 

fem konfliktdrabbade regioner och samarbetar med drygt 130 kvinnoorganisationer. 

men trots att det snart har gått tjugo år sedan starten behövs kvinna till kvinna 

mer än någonsin. Vi ser med skrämmande tydlighet hur kvinnors rättigheter i krig 

och konflikter fortsätter att nonchaleras. det blev inte minst synligt i equal Power – 

Lasting Peace, vår rapport om hinder för kvinnors fredsarbete, som lanserades 2012. 

Sexuellt våld används alltjämt som ett systematiskt vapen. diskriminerande lagar 

och förtal liksom fattigdom och korruption begränsar kvinnors handlingsutrymme. 

Vår förhoppning är att studien ska bidra till förbättrat stöd till kvinnor som kämpar 

för fred, för deras representation vid förhandlingsbord och i politiken. 

Under året öppnade vi ett eget kontor i östra demokratiska Republiken kongo med 

syfte att stärka kvinnorörelsen i det av krig sönderslagna samhället. Under hösten 

eskalerade våldet och det är därför än viktigare att kvinna till kvinna finns på plats 

för att ge stöd till de kvinnorättsaktivister som oförtrutet kämpar för sina rättigheter 

och för ett slut på striderna. 

en oroande utveckling blev också tydlig i mellanöstern under 2012. I den arabiska 

vårens efterdyningar pågår alltjämt konflikten i Syrien med förödande konsekvenser 

för civilbefolkningen och stora flyktingströmmar. I egypten har kvinnors rättigheter 

mött stora bakslag. Sexuellt våld har blivit ett vapen mot kvinnor som protesterar 

mot en bakåtsträvande ny regim. Vårt stöd till kvinnliga aktivister i regionen har 

därför aldrig känts mer angeläget. 

Genom kvinna till kvinnas lokala närvaro och långsiktiga arbete fungerar vi som ett 

viktigt stöd för våra samarbetsorganisationer. Vi stödjer kvinnors strävan efter att bli 

behandlade som aktörer för fred och demokrati på samma villkor som män. Vi tror 

på ett samhälle där både kvinnors och mäns röster tas tillvara när politiska beslut 

ska fattas. därför fortsätter vi kämpa!

Lena Ag  Anna Lidén  

Generalsekreterare kanslichef

Stockholm, 2013
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Det här är  
Kvinna till Kvinna

Våld mot kvinnor används som vapen i 
världens krig och konflikter. Kvinnor utsätts 
för massvåldtäkter, de stympas och dödas. 
Kvinnor stängs in i sina hem och flickor får 
inte gå i skolan. Kvinnors röster tystas om de 
uttrycker vad de känner och tycker. Samtidigt 
visar historien att det är kvinnor som ofta är 
de första att kämpa för fred. Världen såg det 
under krigen på Balkan, i Liberia och Nord
irland. Men trots kvinnors strävan efter ett 
slut på kriget får de sällan vara med och 
bestämma om vägen till demokrati och fred. 
 Därför finns Kvinna till Kvinna. Vi stödjer 
och samarbetar med kvinnoorganisationer 
som kämpar för kvinnors rättigheter och tar 

en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbets
organisationer utbildar om kvinnors mänsk
liga rättigheter, de arbetar med kvinnors hälsa 
och motverkar våld mot kvinnor. De skapar 
mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är 
svårt att träffas, de påverkar politik och ska
par dialog över konfliktgränser. 
 Kvinna till Kvinna påverkar bistånds och 
säkerhetspolitik genom att bidra till ökad 
kunskap om kvinnors situation i konflikter 
och vikten av kvinnors representation i freds
processer. Vi sprider information om kvinnor 
i konflikter till allmänhet, myndigheter och 
organisationer i Sverige samt på EU och FN
nivå.

kvinna till kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter  
för att deras inflytande och makt ska öka. Vi samarbetar 
med kvinnoorganisationer som på olika sätt verkar 
för att kvinnor ska ta plats i arbetet för återuppbyggnad 
och hållbar fred. 

kvinna till kvinnas 82 anställda möttes i april 2012 i Stockholm för gemensamma utvecklingsdagar.

• Mänskliga rättigheter  
och utbildning 

• Möjlighet att organisera sig 

• Arbete mot våld och sexuella 
övergrepp 

• Deltagande i fredsprocesser 

• Kvinnors fysiska och 
psykiska hälsa 

• Främjande av politiskt 
deltagande

Brett stöd  
till kvinnor 
Kvinna till Kvinna gav 
stöd till lokala kvinno- 
 initiativ inom följande 
områden: 
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Kvinna till Kvinna i världen

Vår modell 
Kvinna till Kvinnas arbetsmodell bygger på 
långsiktighet i de regioner där vi finns repre
senterade och samarbetar med lokala kvinno
organisationer. Vår styrka är att vi lär känna 
organisationerna, lyssnar på dem och tar deras 
prioriteringar på allvar. 

Gåvor gör skillnad 
Tack vare gåvor kan vi driva vårt arbete med 
att stärka kvinnor i konfliktdrabbade om
råden. Den egna insamlingen bidrar bland 
annat till att vi kan få anslag från Sida. Vi får 
även anslag från bland annat EU och norska 
och holländska staten. 

Svenska PostkodLotteriet 
Medel från PostkodLotteriet 2010 och delvis 
från 2012 användes i verksamheten under 
2012 och har gått till att stärka kvinnor i 
krigshärjade regioner som Liberia, DR Kongo 

och Södra Kaukasien liksom Makedonien och 
Montenegro. 
 Pengar har också gått till att påverka sven
ska regeringen och EU till att agera starkare 
för kvinnors rättigheter i konfliktområden. 
 Under 2012 beviljades ett projektstöd från 
Svenska Postkodföreningens särskilda satsning 
Human Rights Projects. Vi kallar det Rätt till 
fred och säkerhet och det är ett samarbets
projekt med Life & Peace Institute som når 
kvinnor i DR Kongo.

Mätbara resultat 
När en insats är avslutad rapporteras resul
taten till våra finansiärer. Privata givare in
formeras genom nyhetsbrev. Vi utvärderar 
varje projekt noggrant, och utvecklar våra 
metoder fortlöpande. På så vis garanterar vi 
att vi uppnår så bra resultat som möjligt, och 
att vi ständigt förbättrar vårt arbete.

Regionala team 

Våra utsända fältrepresentan-
ter har stöd av samordnare och 
biståndschef på huvudkontoret 

i Stockholm. Tillsammans 
fattar de beslut om hur 

insatserna ska utformas. 

Samarbetsorganisationer

Verksamheten i fält drivs 
av de kvinnoorganisa-

tioner som vi samarbetar 

insatser som behöver 
göras, och vilket stöd 

de behöver.

Ledningen 

Styrelsen och 
ledningen beslutar 
om övergripande 
riktlinjer för vårt 

arbete. 

 från Sida, EU och andra organ

Gåvor från privatpersoner, företag och PostkodLotteriet

Anslag

Direkt
projektstöd

TSEK 48 927

Fältverksamhetens kostnader

Koordinering / rådgivning
TSEK 16 341

21%

64%

Nätverkande m.m.

TSEK 11 653 15%

TSEK 76 921

Under 2012 gav kvinna till kvinna stöd till 132 kvinno-
organisationer i fem konfliktdrabbade regioner – 
central- och Västafrika, mellanöstern, Södra kaukasien 
och Västra Balkan. Vi gav ekonomiskt stöd till organisa-
tioner och förmedlade kontakter.  

kvinna till kvinnas samarbets-
organisationer jobbar hårt för  
att göra kvinnors röster hörda.
den 8 mars arrangerade kvinno-
orga nisa tionen anima i montenegro 
en demonstration.

Fältverksamhetens kostnader
TSEK 76 921

Information och påverkan
TSEK 18 361

Verksamhetskostnader
TSEK 95 932

Studier och forskning
TSEK 650

19,1% 0,7%

80,2%
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Samarbetsorganisationer 2012
central- och Västafrika 
Demokratiska Republiken Kongo 
• association des femmes des médias du Sud-kivu 

(afem-Sk)
• cercle d’echange pour le développement des 

Jeunes dans la Région des Grands Lacs (cedeJ-GL) 
• femmes en action pour le développement Intégré 

(fadI) 
• ministere de la femme en action (mIfa)
• Solidarité des femmes activists pour la défence des 

droits humains (Sofad)

Liberia 
• association of female Lawyers of Liberia (afeLL) 
• centre for Liberian assistance (cLa) 
• Liberian Women empowerment Network (LIWeN)
• Southeastern Women development association  

(SeWoda) 
• the mano River Women Peace Network  

(maRWoPNet), Liberia
• the West africa Network for Peace building 

(WaNeP)
• West Point Women for health and development 

organization (WPWhdo) 
• Women NGos Secretariat of Liberia (WoNGoSoL) 
• Women Rights Watch (WoRIWa)

mellanöstern
Egypten 
• appropriate communication techniques for  

development 
• the arabian company for consultancy,  

development and Law
• feminist for Social and cultural Studies

Irak 
• amez organisation 
• asuda for combating Violence against Women 
• Baghdad Women’s association 
• the Women’s media education center 
• Warvin foundation for Women’s Issues
• Women for Peace
• Women Leadership Institute

Israel/Palestina 
• aisha 
• al tufula centre
• al Zahraa arab Women organization 
• ashoti
• coalition of Women for Peace 
• Gun free kitchen tables Initiative 
• Isha L’Isha 
• It is time to take care of ourselves initiative
• Jerusalem center for Women 
• ma´an: forum of Negev Bedouin Women’s  

organization
• Palestinian centre for Peace and democracy 
• Public committee against torture in Israel 
• SaWa 
• the Palestinian centre for human Rights 
• the Palestinian Working Woman Society for  

development 
• the Stars of hope Society 
• Women’s affairs centre 
• Women’s Studies centre 

Jordanien 
• arab Women organization of Jordan
• families development association 
• Jordanian Women’s Union 

• kura Women Voluntary Society 
• mizan Law Group for human Rights
• Rakeen Women Voluntary Society 
• Sisterhood is Global Institute 
• Queen Zeen al-Sharaf Society 

Libanon 
• association Najdeh 
• collective for Research and training on  

development–action 
• kafa (enough) Violence & exploitation 
• Lebanese council to Resist Violence against Women 
• Lebanese democratic Women Gathering 
• Palestinian Women’s humanitarian organisation 

 Södra kaukasien 

Armenien 
• democracy today 
• Society Without Violence 
• Women’s Resource center NGo 
• Women’s Rights center 

Azerbajdzjan 
• association for the Protection of Women’s Rights 

after d. aliyeva 
• azerbaijan feminist club of yUVa humanitarian 

center 
• Women’s association for Rational development 
• Women’s Problems Research Union/Women´s  

Institute 

Georgien inkl Abchazien och Sydossetien 
• anti-Violence Network of Georgia 
• association Gaenati 
• association of Women of abkhazia 
• association “Woman and development”
• association “Imedi” IdP women’s movement for peace 
• association of women of South ossetia for democracy 

and human rights
• cultural-charity centre “World without Violence” 

named after Zurab achba 
• cultural-humanitarian fund “Sukhumi” 
• democrat Women’s organisation of Samtskhe-Javakheti 
• Nongovernmental women’s organization “avangard” 
• the Union of Business Women of Gagra 
• Union of Business Women of abkhazia 
• Union of Wives of Invalids and Lost Warriors
• Women’s Information center 
• Women’s Initiatives Supporting Group
• Women’s Political Resource center International

Västra Balkan 
Albanien 
• agritra-Vizion centre 
• association for Women with Social Problems 
• aWeN (albanian Women’s Network) 
• Gender alliance for development centre 
• Gruaja tek Gruaja 
• Psycho-Social center Vatra 
• Une, Gruaja 
• Women’s forum elbasan

Bosnien-Hercegovina 
• Buducnost 
• centre of Legal assistance for Women 
• cURe foundation 
• duvanjke 
• forum Zena 
• horizonti 
• Lara 

• most 
• Sarajevo open centre
• United Women 
• Zenski centar

Kosovo 
• artpolis 
• aureola 
• edona 
• kosovar Gender Studies center 
• kosova Women’s Network 
• Legjenda 
• Liria 
• mitrovica Women association for human Rights
• Network of Roma, ashkali and egyptian Women’s 

organizations of kosovo (NRaeWok) 
• open door 
• Ruka Ruci 
• Women’s committee for Protection and human 

Rights 

Makedonien 
• organisation of Women of Sveti Nikole
• National council for Gender equality
• NGo LIL
• Women’s centre Woman of the 21st century

Montenegro 
• aNIma centre for women and peace  

education 
• Bona fide 
• center for Roma Initiatives 
• SoS hotline Niksic 

Serbien 
• act Women
• autonomous Women’s center 
• catalysta 
• centre for Girls
• dah theatre Research center 
• fenomena 
• Impuls
• Novi Sad Lesbian organization 
• Sandglass 
• Women for Peace 
• Women in Black 
• Women’s Information documentation  

training centre
• Women’s forum
• Women’s Space 
• Zene na delu 

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer
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central- och Västafrika

häNt UNdeR ÅRet

Filmvisning i Monrovia
I juni arrangerade kvinna till 
kvinna en visning av filmen 
Wallströms resolution tillsammans 
med ministeriet för jämställdhet 
och utveckling i Liberia, svenska 
ambassaden samt UN Joint  
Program on Sexual and Gender 
Based Violence i monrovia.

Bland de 118 deltagarna fanns 
landrepresentanter från fN:s be-
folkningsfond UNfPa, representan-
ter från United Nations mission in 
Liberia, Who, eU:s representation 
i Liberia, representanter från civila 
samhället samt andra internatio-
nella organisationer.

Gatuteater i Liberia 
Under året deltog kvinna till  
kvinnas samarbetsorganisation 
centre for Liberian assistance, 
cLa, i kampanjen 16 days of 
activism to end Violence against 
Women and children. kampanjen 
innefattade bland annat gatu-
teater och radioinslag.

Efterlängtad kongress
Sin första kongress på flera år 
arrangerade kvinna till kvinnas 
samarbetsorganisation SeWoda 
i mars. SeWoda är en paraply-
organisation för hundra lokala 
organisationer i sydöstra Liberia. 
60 personer valdes ut att delta i 
kongressen vars fokus låg på våld 
mot kvinnor och kvinnors politiska 
deltagande. 

Rapportering i Bukavu
I november samlades kvinna till 
kvinnas kongolesiska samarbets -
organisationer i Bukavu för att ta 
del av kvinna till kvinnas publika-
tioner make Room for Peace och 
equal Power – Lasting Peace. 
Under laget till equal Power –  
Lasting Peace samlades bland 
annat in i dR kongo.

Kvinnorättsaktivister i DR Kongo hade ett 
tufft 2012. Olika väpnade grupper hotade akti
vister och använde våld i större utsträckning 
än på länge. Störst uppmärksamhet i media 
fick mordförsöket på människorättsaktivisten 
Dr Mukwege, som arbetar för att hjälpa kvin
nor som utsatts för våldtäkter. Det förvärrade 
säkerhetsläget gjorde att två representanter 
för Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisa
tioner tvingades lämna landet. 

Trots att invigningen av kontoret i Bukavu i 
september till viss del överskuggades av det 
oroliga läget är etableringen en stor framgång. 
På plats finns nu fältrepresentant Katarina 
Carlberg för att knyta kontakter och fördjupa 
samarbeten. Hon berättar att de stora frågorna 
för samarbetsorganisationerna varit kvinnors 
ledarskap samt kvinnors möjligheter till delta
gande i beslutsfattande processer. Att mot
arbeta sexuellt våld i skolor, projekt för att lära 

Verksamheten i afrika fortsätter att växa och 2012 
öppnade kvinna till kvinna ett eget kontor i dR  
kongo, ett land som under året skakats av upptrappat 
våld. I Liberia har kvinna till kvinna främst arbetat för 
en lagstiftning kring våld mot kvinnor.  

I byn kiliba i Sydkivu, dR kongo, arrangerade kvinna till kvinnas samarbetsorganisation fadI narrativ teater under året. 
Publiken deltar då aktivt med att ge förslag på problemlösning. teaterformen syftar till att gemensamt identifiera och lösa 
konflikter genom att illustrera problemet och lösningen.

cLa uppmärksammade våld mot kvinnor 
och barn genom teater.

Central- och Västafrika
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Central- och Västafrika

kvinnor att läsa samt stöd till kvinnliga 
aktivister var andra fokusområden.
 – Vi jobbar även med kvinnors möjlig
het till politiskt engagemang, en fråga 
vi driver tillsammans med organisa
tionen International Alert. Tillsammans 
arrangerar vi utbildningar kring ledar
skap för kvinnor i politiken, ekonomi
hantering samt seminarier om jämställd
hetsfrågor, säger Katarina Carlberg.

Första partnermötet i Liberia
Kvinnorörelsen i Liberia var central för 
att fred skulle skipas i landet efter de 
brutala krigen 1989–2003. Sedan freds
avtalet slöts har många kvinnoaktivis
ter upplevt brist på inflytande. Kvinno
organisationer har även haft svårt att 
hitta en ny roll och veta vad de ska 
fokusera på. 

Kvinna till Kvinna etablerade sig i Liberia 
2011 och arrangerade under 2012 sitt 
första partnermöte dit alla samarbets
organisationer i landet bjöds in. 
 – Eftersom vi är så pass nya i Liberia 
ligger fokus för oss på att nätverka och 
hitta fler samar betsorganisationer samt 
inleda partnerskap. Och det har gått 
mycket bra, säger Mie Romée, samord
nare för Liberia.  

Inflytelserik arbetsgrupp
Kvinna till Kvinna har under året inbju
dits till en arbetsgrupp som jobbar mot 
våld mot kvinnor. I gruppen ingår såväl 
ministrar som aktörer från civilsamhäl
let. Gruppen jobbar för att ett lagförslag 
om våld mot kvinnor ska antas.    
 – Att vi får vara med i det samman
hanget är jättebra, vi får inflytande och 

etablerar oss bland externa aktörer. Vi 
sitter även med i en av EUdelegationens 
arbetsgrupper, säger Mie Romée.

Central- och Västafrika tilldelades 
13 procent av Kvinna till Kvinnas
medel till fältverksamheten, totalt 
9,9 miljoner kronor, under 2012. 

Fördelning av medel

13%
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central- och Västafrika

häNt UNdeR ÅRet

Juristråd till unga kvinnor
kvinna till kvinna har under året 
fortsatt att stödja organisationen 
cedeJ-GL, cercle d’echange pour 
le développement des Jeunes dans 
la Région des Grands Lacs, som 
bland annat arbetar mot sexuella 
trakasserier på skolor i Uvira. 

cedeJ-GL har under året knutit 
en jurist till sig som medverkar 
vid informationstillfällen. Juristen 
är även engagerad i ett projekt 
som kallas skolklubbar där elever 
får lära sig om sina rättigheter och 
kan ställa frågor om diskriminer-
ing och trakasserier.

Alert samarbete 
för att öka kvinnors deltagande i 
politik och samhälle driver kvinna 
till kvinna och organisationen 
International alert ett treårigt pro-
jekt i dR kongo. 2012 var projek-
tets andra år. fem av kvinna till 
kvinnas kongolesiska samarbets-
organisationer är med i projektet 
och under året har de bland  
annat genomfört en ledarskaps- 
utbildning för kvinnor på politiska 
positioner.

treårigt projekt i dR kongo med 
International alert.

LIBeRIa Under året arrangerade kvinna 
till kvinna två seminarier med fokus på 
säkerhet i Liberia. deltog gjorde bland 
andra audrey Briggs från centre for 
Liberian assistance och Nelly S. cooper 
från West Point Women for health and 
development organization.

Målinriktad workshop 
med presidenten
I Liberia gick andelen kvinnor ner i valet 2011. 
President Ellen Johnson Sirleaf och Kvinna till 
Kvinna fanns på plats när kvinnorörelsen och 
kvinnliga politiker möttes för att göra en plan för 
hur de ska ta tillbaka förlorad mark. 

Kvinnorörelsen i Liberia är världskänd för 
sina demonstrationer som ledde till fred i lan
det. Det senaste året har dock meningsskiljak
tigheter uppstått kring hur andelen kvinnor i 
de båda lagstiftande församlingarna senaten 
och representanthuset ska öka.
 – Även inom gruppen folkvalda kvinnor 
har man varit splittrad. Några har förordat en 
kvotering på 50 procent, andra en kvotering 
på 30 procent och en tredje grupp ingen kvo
tering alls, berättar Susanne Mannberg, Kvinna 
till Kvinnas fältrepresentant i huvudstaden 
Monrovia.

Möte på Capitol Hill 
I juni gick president Ellen Johnson Sirleaf  
ut offentligt och uppmanade kvinnorna i 

Women’s Legislative Caucasus of Liberia 
(WLCL) – en sammanslutning av de tio folk
valda kvinnorna – att ta sitt ansvar och aktivt 
arbeta för en förändring.
 – Vi började diskutera med WLCL och vår 
samarbetsorganisation Wongosol om hur vi 
skulle kunna stödja en sådan process. Resul
tatet blev den tvådagars workshop som de 
arran gerade i parlamentsbyggnaden Capitol 
Hill i slutet av november och som Kvinna  
till Kvinna finansierade, berättar Susanne 
Mannberg.

Strategier och mål
De 50 deltagarna var strategiskt utvalda för att 
representera olika delar av kvinnorörelsen. 
Kvinna till Kvinnas personal deltog och Ida 
Udovic, regionchef för Afrika, var en av talarna.
 Under workshopens första dag deltog presi
dent Ellen Johnson Sirleaf och flera ministrar.
 Det långsiktiga målet är att skapa en alli
ans mellan de politiskt valda kvinnorna, kvin
norörelsen och jämställdhetsdepartementet.

President ellen Johnson Sirleaf, i ljusblått, var på plats när kvinnorörelsen i Liberia 
samlades för att enas kring framtida politiska strategier.
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många idéer utbyttes när kvinno- och fredorganisationer i dR kongo möttes genom ett samarbete 
mellan kvinna till kvinna och Life & Peace Institute. anteckningar förs av dina muhirwa.

Samarbete om lokal konflikthantering
Politik och konfliktlösning är männens arena i DR 
Kongo. Ett nytt samarbete mellan Kvinna till Kvinna 
och Life & Peace Institute ska bidra till att bryta 
diskriminering av kvinnor i konflikthantering på 
lokal nivå.

Våld, fattigdom och korruption. Hindren som 
stoppar kvinnor från att påverka sin vardag är 
många i DR Kongo. Där anses politik inte vara 
något för kvinnor, och de som ger sig in i politik
en döms ut som ”rebeller” och ”prostituerade”. 
 Bland Kvinna till Kvinnas samarbetsorgani
sationer finns många kvinnor som försöker ta 
del i politik och konfliktlösning. För att stödja 
dem har Kvinna till Kvinna inlett ett samarbete 
med Life & Peace Institute, som jobbar med lokala 
fredslösningsprojekt i östra DR Kongo. Svenska 
PostkodLotteriet ger stöd i form av åtta miljoner 
kronor till samarbetet, som ska pågå i tre år. 

Långsiktigt arbete
– Vi har försökt få in ett genusperspektiv i vårt 
arbete, men det har inte skett tillräckligt system
atiskt. Genom samarbetet med Kvinna till Kvinna 
hoppas vi kunna nå fler kvinnor och se till att de 
ges utrymme när lokala tvister ska lösas, säger 
Zaurati Nasibu på Life & Peace i Bukavu.
 Konfliktlösningsmetoden som Life & Peace 
använder går ut på att långsiktigt jobba för att 
lösa lokala mot sättningar, där så många parter 
som möjligt ska vara inblandade.

Gemensamt mål
Gégé Katana, aktiv i Kvinna till Kvinnas samar
betsorganisation SOFAD i Uvria, är positiv. 
 – Vi kvinnoorganisationer jobbar med freds
frågor men har inte strategierna och inte heller 
nätverken. I det här samarbetet möts vi från 
olika håll med den gemensamma inställningen 
att kvinnor är centrala för fred, säger hon.

häNt UNdeR ÅRet

Scoutmöte för ökad förståelse
Under sommaren 2012 arrangerades ett scoutmöte i Burundi  
som en del av det fredsprojekt som kvinna till kvinna driver tillsam-
mans med Scouterna med stöd av Svenska PostkodLotteriet. 

Samarbetsprojektet syftar till att främja fred och förståelse 
över landgränser. Scoutorganisationer från Stora Sjö-området 
(dR kongo, Rwanda och Burundi) deltog, liksom scouter från 
Sverige.

Lagförslag om våld i hemmet i Liberia 
afeLL, association of female Lawyers of Liberia, har under 2012 
blivit medlem i en teknisk arbetsgrupp som jobbar med ett 
lagförslag om våld i hemmet. arbetsgruppen leds av justitie- 
ministeriet i Liberia. afeLL är en av kvinna till kvinnas samarbets-
organisationer och har under året gett civilsamhället möjlighet 
att ge input på lagförslaget. afeLL arrangerar regelbundet work-
shops om våld i hemmet.
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De folkliga protesterna som startade 2011 
har lett till stärkta demokratiprocesser i 
flera länder i regionen, något kvinnoorgani
sationerna välkomnar. 
 2012 präglades även i stor utsträckning 
av konflikten i Syrien varifrån hundratusen
tals människor tvingats fly. Detta har påver
kat hela regionen betydligt.

IRAK: För mycket vapen
Våldet mot kvinnor ökade i Irak under 2012. 
Kvinnoorganisationer i landet ser vapentill
gången som en del av problemet och de har 
jobbat hårt för att lyfta frågan. 
 – Lätta vapen är tillgängliga i hemmet och 
används vid hedersmord, säger Lanja Abdullah, 
ordförande för kvinnoorganisationen Warvin. 

Instabilitet och spänningar präglade 2012 i mellanöstern. 
diktatorer ersattes av nya ledare, men kvinnors rättig-
heter fortsatte att vara lågprioriterade. kvinna till kvinnas 
samarbetsorganisationer har under året arbetat brett, med 
allt från våld i hemmet till lobbyarbete kring lagstiftning.  

kvinnoorganisationen Lebanese Women democratic Gathering deltog i en marsch för jämställdhet den 19 maj i Beirut. Några av kraven var minst 33 procents kvinnor 
i alla beslutsfattande organ, fullt medborgarskap för kvinnor och avskaffande av diskriminering av kvinnor i strafflagstiftningen. 

Lätta vapen är 

tillgängliga i hemmet 

och används vid heders-

mord.
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Warvin har påbörjat ett långsiktigt arbete i 
regionen Kurdistan för att beslutsfattare ska 
ta sitt ansvar i frågan. Enligt Warvin finns in
gen fungerande regional lagstiftning eller 
praxis som begränsar vapentillgången. Men 
problemet är inte bara regionalt. Premiär 
mi nistern i den federala irakiska regeringen 
tillät 2012 vapen i hemmet med argumentet 
att de kan behövas för att försvara familjen.

EGyPtEn: Fortsatt svåra utmaningar 
Under 2012 hölls presidentval och en folk
omröstning om en ny konstitution i Egypten. 
Trots kvinnorörelsens starka mobilisering 
innebar valresultaten ett bakslag för kvinn
ligt politiskt deltagande, och den nya konsti
tutionen saknar tydliga krav på kvinnors 
rättigheter.
 Kvinnoorganisationerna har även arbetat 
för att lyfta frågan om att sexuella trakas
serier ökar, och de har kämpat för att behålla 
den lagstiftning som skyddar kvinnors rättig
heter.
 Kvinna till Kvinnas arbete har under året 
handlat om att  fortsätta stärka och stötta de 
kvinnliga aktivisterna i deras viktiga arbete.

JoRDAnIEn: Kvinnor syns mer 
Ett resultat av de arabiska revolutionerna är 
att kvinnorättsaktivister i Jordanien kan ta 
större utrymme i det offentliga rummet, och 
frågor de driver debatteras. 
 – Kvinnoorganisationerna har under året 
fortsatt att kämpa med medborgarskapsfrå
gan. Det handlar om att kvinnor ska ha sam
ma rättighet som män när det gäller att föra 
vidare sin nationalitet till barn, eller om hon 
gifter sig med en utländsk man, säger Johanna 
Wassholm, fältrepresentant i Jordanien.

LIBAnon: Ökade spänningar
I Libanon präglades året av instabilitet till följd 
av oroligheterna i grannlandet Syrien och flyk
tingströmmarna därifrån. Detta har påverkat 
kvinnoorganisationernas arbete och prioriter
ingar. Men trots de ökade spänningarna och 
risk för splittring i landet har kvinnoorganisa
tioner fortsatt att mobilisera sig. Libanesiska 
och palestinska kvinnoorganisationer har un
der året deltagit i gemensamma manifesta
tioner för att kräva rättvisa och jämställdhet 
inför lagen, på arbetsmarknaden liksom skydd 
mot våld riktat mot kvinnor och flickor.

ISRAEL: Bistert klimat för aktivister
Det israeliska samhället har under året blivit 
allt mer segregerat och konservativt. 
 – Utvecklingen vi ser för våra samarbets
organisationer är inte ljus. De kämpar för fred 
och rättvisa men utsätts ofta för hot. Vi har 
därför fokuserat på hur man som aktivist orkar 
hålla uppe sitt arbete. Och vi har arbetat för 
att motverka diskriminering av kvinnor och 
etniska minoriteter, säger Anna Björkman, 
samordnare för Israel och Palestina.

PALEStInA: Kvinnolista i Hebron
I oktober hölls lokalval i Palestina och flera 
kvinnor ställde upp. Kvinna till Kvinna hade 
inför valet finansierat Palestinan Working 
Woman’s Society for Developments program 
där kvinnor fick utbildning i bland annat 
kampanjarbete. 
 – En av våra samarbetsorganisationer, 
Palestinian Centre for Peace and Democracy 
som driver en utbildning om demokrati, 
rapporterade att en ung kvinnlig före detta 
kursdeltagare blev invald i sin valkrets, säger 
Anna Björkman, samordnare för Israel och 
Palestina.
 Samarbetsorganisationer i Gaza vittnar 
om ett svårt år. Där hölls inget val i och med 
en bojkott av Hamas, och i november utbröt 
krig med Israel.
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Politikerutbyte i Stockholm
kvinnliga politiker och kvinnorätts-
aktivister från egypten, tunisien 
och Libyen besökte Sverige i 
november. kvinna till kvinna 
organiserade möten med politiker, 
beslutsfattare, journalister och 
drottning Silvia för att diskutera 
situationen för kvinnor i regionen 
och vad Sverige kan göra för att 
stödja dem.

Lagförslag mot våld 
Processen att skapa en lag i 
Libanon som skyddar kvinnor 
från våld i hemmet startades av 
organisationen kafa 2008. Sedan 
dess har kafa tillsammans med 
andra kvinnoorganisationer fört en 
intensiv kamp för att lagförslaget 
ska behållas intakt och erkänna 
till exempel våldtäkt inom äkten-
skapet som ett brott. 

I juli 2012 godkändes lagen 
av en förberedande parlaments-
kommittée. detta var en stor 
framgång för kvinnorörelsen 
som nu fortsätter arbetet för att 
lagen ska antas i parlamentet.

möte med drottningen. foto: hovet
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PRISad Satha Naji hussein i Irak hedrades 
2012 av fN:s assistance mission for Iraq 
för sitt arbete för kvinnors rättigheter.  
Satha leder kvinna till kvinnas sam-
arbetsorganisation Women for Peace. 
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Mellanöstern tilldelades 31 procent 
av Kvinna till Kvinnas medel till 
fältverksamheten, totalt 23,9 
miljoner kronor, under 2012.  

Fördelning av medel

31%

Unga kvinnor får utbildning av kvinna till kvinnas samarbets  -
organisation Women’s Leadership Institute, WLI, i Bagdad. 
WLI arbetar för att stärka kvinnor i politiken, vid offentliga 
institutioner och i det civila samhället genom utbildningar. 
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Gemensamma strategier
kvinnorättsaktivister från Irak, 
Västbanken, Gaza och Jordanien 
träffades i amman i september. 
mötet arrangerades av kvinna till 
kvinna med syfte att utveckla 
strategier i arbetet kring våld mot 
kvinnor. aktivisterna diskuterade 
hur de kan ge kvinnor psyko-
socialt och juridiskt stöd, samt 
hur de kan påverka lagstiftningen. 

Inspiration för kvinnojourer 
den svenska kvinno- och tjej-
jouren Somaya gjorde i maj en 
studieresa till Jordanien för att 
besöka en av kvinna till kvinnas 
samarbets organisationer.  
och Uppsala tjejjour besökte  
i december kvinna till kvinnas  
samarbetsorganisationer i Palestina. 
Besöket i Palestina var till för att 
ta in unga tjejers perspektiv på 
våld mot kvinnor.

Domare fick utbildning  
flera av kvinna till kvinnas sam-
arbetsorganisationer i irakiska 
regionen kurdistan fortsatte under 
2012 arbetet mot genus relaterat 
våld. de har arbetat hårt för 
implementeringen av 2011 års 
regionala lag som förbjuder alla 
former av våld mot kvinnor.

Women’s media and education 
center, Wmec, har bland annat 
specialutbildat jurister och män-
niskorättsförsvarare om lagen. 
Wmec arrangerade även utbild-
ningar för poliser, jurister, domare, 
statliga utredare och andra 
tjänstemän.

Studiebesök på Jordanian family 
Protection department.

Unga kvinnor tar plats  
i den politiska världen
Var ligger unga kvinnors prioriteringar? I Mellan-
östern startade under året ett regionalt treårigt 
program, young Women’s Peace Activism, som 
ska svara på just detta. 

Ungas röster får sällan komma till tals, varken 
inom organisationer eller i form av inbjud
ningar till internationella möten. 
 – Ett skäl är att äldre, etablerade ledare i 
organisationer har svårt att göra plats för de 
yngre, berättar Anna Björkman, Kvinna till 
Kvinnas samordnare för Israel och Palestina.
 – En annan orsak är att unga ofta föredrar 
att använda sig av sociala medier och direkta 
kampanjer. De tycker att det är svårt att ha 
inflytande i det traditionella, långsiktiga 
process arbetet. 

Utbildningar och utbyten
Runt om i Mellanöstern växer unga kvinnors 
vilja till politiskt engagemang, men deras 
idéer tas sällan på allvar. Kvinna till Kvinna 
arbetar därför med utbildningar och utbyten 

som gör att unga kvinnor får stöd och kun
skap att ta mer plats på den politiska arenan.

Möte i Alexandria 
I november träffades ett 30tal unga kvinnor 
från Jordanien, Libanon, Palestina, Egypten, 
Irak, Israel samt serbiska gäster, i Alexandria, 
Egypten. 
 – Syftet med dagarna var att kvinnorna 
skulle få mötas och utbyta erfarenheter. 
Dessutom ville vi på Kvinna till Kvinna förstå 
de unga kvinnornas situation bättre. Vad det 
är som gör att de väljer andra banor än de 
äldre kvinnorna för sin aktivism, säger Anna 
Björkman.

Levande kvinnorörelse
Arbetet med unga kvinnor i Mellanöstern är 
viktigt för att skapa förutsättningar för en 
stabil och levande kvinnorörelse. Kvinna till 
Kvinna driver ett flertal initiativ som fokuserar 
på unga kvinnor i Jordanien, Libanon, Israel, 
Palestina, Egypten och Irak.

ett 30-tal unga kvinnliga aktivister samlades i alexandria i november. 
I mitten står Salma hosni från egypten. 
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Konferens i Libanon  
Som medlem i euro-mediterranean 
human Rights Network, emhRN, 
bidrog kvinna till kvinna tillsam-
mans med samarbetsorga nisationer 
i Libanon i arrangerandet av kon-
ferensen eU-Lebanon Neighbour-
hood Policy action Plan i Beirut 
i juni. konferensen var en del av 
ett flerårigt regionalt projekt som 
emhRNs Gender Working Group, i 
vilken kvinna till kvinna ingår, står 
bakom.

Svensk minister på besök
Biståndsminister Gunilla carlsson 
träffade Women’s Studies center 
och Palestinian center for Peace 
and democracy i Nablus i juni. 
fokus på mötet var palestinska 
kvinnors situation. de unga kvin-
nor som deltog talade om sitt 
politiska engagemang och sina 
drömmar – och farhågor – om 
framtiden.

Kampanj mot vapen
I Israel tar ofta säkerhetspersonal 
med sig sina tjänstevapen hem 
från jobbet. Projektet Gun free 
kitchen tables driver en kam-
panj som kräver att lagen som 
förbjuder tjänstevapen i hemmen 
ska förtydligas. Genom stöd från 
kvinna till kvinna har kampajen 
nått ut i media och fått stor upp-
märksamhet.

Palestinska kvinnor mötte 
biståndsminister Gunilla carlsson. 

Gun free kitchen tables logotyp. 
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Viktigt att ta hand om sig själv
Kraft att ta hand om sig själv har under året 
lyfts fram av feminister i Mellanöstern som en 
viktig politisk fråga. när aktivister bränner ut 
sig avstannar arbetet för kvinnors rättigheter.

Många kvinnoorganisationer i Mellan östern 
arbetar på flera fronter och möter hårt mot
stånd. Sociala normer och religiösa krafter 
försöker hålla kvar kvinnorna i den privata 
sfären. Även de kvinnliga aktivisterna åsido
sätter sig själva. De är uppfostrade till att se 
sig enbart som fruar och mammor samtidigt 
som de identifierar sig själva som aktivister. 
I denna pressade tillvaro blir det en politisk 
handling att ta hand om sig själv. 

Integrerad säkerhet
I de arabiska revolutionernas kölvatten, då 
demokratiska system, konstitutioner och lagar 
ska tas fram tar kvinnorättsaktivisternas arbete 
aldrig slut. Utbrändhet är vanligt. Att ha kraft 
att orka engagera sig är därför en förutsättning 
för att arbetet ska fortsätta. 
 Kvinna till Kvinna har under året arran
gerat en rad workshops om säkerhet, med 
fokus på personlig säkerhet och självvård. 
Metoden kallas integrerad säkerhet.

I Irak arrangerades en säkerhetsworkshop i 
april och kvinnor från Kvinna till Kvinnas 
samarbetsorganisationer i landet medver
kade. 
 – Aktivister jobbar sju dagar i veckan, de 
har inte tid att tänka på sin säkerhet. Den här 
workshopen lärde kvinnorna att det är viktigt 
att ta hand om sig själva, säger Jwan Latif, 
deltagare och aktiv i organisationen Asuda.
 En workshop består både av diskussioner 
och mer praktiska övningar. Exempelvis delar 
aktivisterna med sig av strategier de använder 
för att hantera risker och hot de möter. Av
slappningsövningar ingår också.

Bryter invända mönster
Resultaten från de länder där workshops 
anord nats visar på ett stort behov bland 
kvinno rätts aktivister att dela erfarenheter och 
lära sig tekniker för att kunna bryta invanda 
mönster som åsidosätter egenvård. 
 – I Egypten, Irak, Israel  har organisationer 
påbörjat processer för att föra in dessa tankar i 
det löpande arbetet, säger Petra Zäther Strader, 
samordnare för Irak.

de palestinska aktivisterna Lina Saleh, Rania awedallah, areej alghanem deltar i en Integrated security-workshop 
anordnad av kvinna till kvinna i Jordanien. Integrated security handlar om att hjälpa kvinnorättsaktivister att 
värna om sin egen säkerhet. 
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Södra Kaukasien

Södra Kaukasien är en region som präglas 
av olösta konflikter och kvinnors rättigheter 
prioriteras inte från politiskt håll. Kvinna till 
Kvinnas samarbetsorganisationer driver där
för frågor om kvinnors rätt att delta i freds
förhandlingar och har under året försökt få 
fler kvinnor att engagera sig politiskt. Parla
mentsvalet som ägde rum i Georgien i oktober 
visar dock att det är en lång väg kvar att gå. 
Andelen kvinnor i parlamentet efter valet 
fortsatte att vara mycket liten.

För att arbeta långsiktigt har Kvinna till 
Kvinna tillsammans med samarbetsorganisa
tioner under 2012 jobbat för att lyfta unga 
kvinnors aktivism. Ett av årets största arrange
mang var mötet för Young Women’s Network 
of South Caucasus i Istanbul i november. 
Under tre dagar fick unga kvinnor komma 
bort från vardagen, möta likasinnade från 
grannländerna och diskutera gemensamma 
problem i regionen, i synnerhet kopplat till 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Under 

2012 var ett jubileumsår för kvinna till kvinna 
i Södra kaukasien. I tio år har samarbetet med 
kvinnoorganisationer i regionen växt och stärkts. 
fokus under 2012 låg på kvinnors freds- och 
påverkans arbete samt unga kvinnors aktivism.   

Unga aktivister från Södra kaukasien träffades i november 2012 vid ett nätverksmöte i Istanbul. marine margaryan, aktiv i Pink armenia, i förgrunden.

den feminis-

tiska sommarskolan 

har hjälpt mig inse 

att män inte har 

någon rätt att bete 

sig som de gör.

elene Natenadze, deltagare.
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mötet formulerades en målsättning för nätver
ket: att skapa en plattform för ökad synlighet, 
samarbete och aktivism i regionen, och kon
kreta regionala aktivitetsplaner togs med hem.

ta hand om sig själv
I anslutning till nätverksmötet arrangerades 
en workshop kring säkerhet och hållbar akti
vism. Kursen handlade om hur unga aktivister 
ska ta hand om sig själva för att inte bränna ut 
sig samt lära sig hantera risker och hot. Del
tagarna uttryckte glädje och lättnad över att 
kunna dela sina erfarenheter. 
 – Ibland blir vi så engagerade i arbetet att 
vi inte ser farorna, sa en deltagare. 
 Ett annat initiativ för unga kvinnor ägde 
rum under sommaren, då tjejer från Armenien, 

Azerbajdzjan, Georgien och Turkiet deltog i 
en feministisk sommarskola i Georgien.
 Enligt Lika Nadaraia, grundare av som
mar s kolan och ledare för Women’s Political 
Resource Centre i Georgien, är skolans främsta 
syfte mötet mellan kvinnor. Inte enbart för 
kun skaps  utbyte utan även för att etablera 
kontakter mellan olika feministiska organisa
tioner.
 Kvinna till Kvinna har gett stöd till som
marskolan sedan starten 2010.

Samarbete för fred och säkerhet
Kvinna till Kvinna arbetar tillsammans med 
fyra andra europeiska fredsorganisationer 
inom ramen för ett EUfinansierat projekt 
(EPNK). Det syftar till att stärka det civila 
samhällets arbete för fred i konflikten kring 
NagornoKarabach. Fas två av projektet startade 
under 2012 och ska pågå i tre år.
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Stöd till hbt-kvinnor 
Situationen för kvinnor som är 
homo-, bi- eller transsexuella i 
Georgien är fortsatt svår. Under 
2012 inledde kvinna till kvinna ett 
samarbete med två organisationer 
som båda arbetar för hbt-kvinnors 
rättigheter: Women’s Initiative 
Supporting Group och Women and 
development. 

– Vi hoppas att samarbetet ska 
leda till att positionerna för hbt-
kvinnor flyttas fram. Samarbetet 
erbjuder såväl gemenskap som  
juridiskt-, medicinskt- och psyko-
logiskt stöd. Påverkansarbete är 
också en viktig del, säger Jenny 
Sundberg, kvinna till kvinnas 
samordnare för Södra kaukasien.

nätverk för män
I armenien har Women’s Rights 
center startat ett nätverk för män 
som vill ta ställning mot våld mot 
kvinnor. en kärntrupp av frivilliga 
män har utbildats och de arbetar 
nu för att involvera fler män för 
att höja medvetenheten kring våld 
i hemmet och motverka könsste-
reotyper.

nytt pris till fredsbyggare
Under året instiftades ett fredspris 
av det regionala fredsnätverket 
Women of South caucasus for 
Peace and Security, som består 
av samarbetsorganisationer till 
kvinna till kvinna. 

– Utmärkelsen synliggör  
kvinnors erfarenhet och visdom 
vad gäller att bygga fred, säger 
Gulnara Shahinian, aktiv i  
democracy today, armenien.

Priset delades ut i april i tbilisi 
och gick till tre unga kvinnor från 
norra kaukasien.

Nanuka mazhavanadze från Women’s Political Resource 
center i Georgien, till höger i bild, får hjälp av kökspersonal 
att förbereda jubileumstårtan när kvinna till kvinna firade 
tio år i Georgien i november. 

Unga aktivister från armenien, azerbajdzjan, Georgien och turkiet deltog 
under en veckas tid i en feministisk sommarskola i Georgien. 

det nyinstiftade fredspriset lyfter  
fram kvinnors kunskaper, berättar 
Gulnara Shahinian.

Södra Kaukasien tilldelades
17 procent av Kvinna till Kvinnas 
medel till fältverksamheten, totalt 
13 miljoner kronor, under 2012.   

Fördelning av medel

17%
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    Staten måste lägga sina pengar 
där behoven finns, och finansiera 
kampen mot våld mot kvinnor.

Lara aharonian, aktiv i Women’s  
Recource center i armenien, gav 
detta budskap vid fN:s utfrågning 
om mänskliga rättigheter i armenien. 
en av fN-kommitténs huvudrekom-
mendationer blev att armenien ska 
anta en lag om våld i hemmet.

    2012 firade vi tio år som  
organisation. Det var ett år då  
vi lobbade för flera förbättringar 
inom politiken däribland sprid-
ningen av vår modell för förloss-
ningsförberedande kurser.

Shahla Ismail, aktiv i Women’s  
association for Rational develop-
ment i Baku som bland annat  
jobbar för att förändra samhällets 
och sjukvårdens syn på graviditet 
och förlossning.

Schlagerstjärnan Loreen inspirerade aktivister
”Förlora inte era drömmar. Försök förverkliga 
dem även om ni möter motstånd. ni inspirerar 
andra kvinnor i Azerbajdzjan genom att fortsätta 
kämpa.” orden kom från Loreen när hon träf-
fade Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation 
yUVA i Azerbajdzjan.

När det stod klart att Loreen skulle tävla för 
Sverige i Eurovision Song Contest i Baku i maj 
tog Kvinna till Kvinna kontakt med sånger
skan. Loreen fick frågan om hon ville träffa 
kvinnoorganisationer – vilket hon gärna gjorde. 
 Pervana Mammadova, en av grundarna av 
YUVA, uppskattade besöket och fick inspira
tion av att träffa Loreen.
 – När jag hörde att hon är feminist blev jag 
så glad. Hon skiljer sig från de popstjärnor vi 
har här. De skulle aldrig göra ett sådant utta
lande. Loreen är en förebild!
 Azerbaijan Feminist Group of YUVA Huma
nitarian Center är en kvinnoorganisation som 
jobbar för att stärka unga kvinnor runt om i 
Azerbajdzjan. YUVA ordnar gruppdiskussioner 
för unga kvinnor och erbjuder seminarier om 
jämställdhetsfrågor samt utbildningar i ledar
skap och mänskliga rättigheter. Organisatio
nen arbetar också för att främja solidaritet  
mellan kvinnor över nationalitets och etnicitets
gränser, samt driver kampanjer för jämställdhet.

Gamla tankesätt kan brytas
Azerbajdzjan präglas av starka traditionella 
värderingar som sätter mannen främst.  
Tjejerna i YUVA berättade för Loreen vad det 
betyder att ha en mötesplats som YUVA, där 
de får information och en möjlighet att prata 
om sina problem – och drömmar. 
 – Jag känner igen hur kvinnorna lever här, 
sade Loreen. 
 Loreen har föräldrar av marockanskt  

ursprung, och hon pekade på att det finns 
stora likheter mellan länderna när det gäller 
ojämlikheten mellan män och kvinnor.  
Loreen sade att det visserligen är svårt att 
bryta gamla tankesätt men att det går.
 – Kvinnorna före oss har börjat och vi ska 
fortsätta. Vi är den nya generationen och vi 
måste ta plats och tala ut. Det skapar förändring.

häNt UNdeR ÅRet

Få kvinnor i parlamentet
I oktober tillsattes Georgiens nya regering av landets nyvalda parlament – och för första gången i 
Georgiens historia blev det ett fredligt överlämnande av makten. en seger för demo kratin, dock inte för 
kvinnors deltagande och representation. tre av de viktigaste positionerna i regeringen gick till kvinnor men 
andelen kvinnor i Georgiens parlament ligger efter en blygsam ökning på 10,8 procent, lägst i europa. 

– för att uppnå en långsiktig stabilitet i Georgien är det angeläget att inkludera fler kvinnor i 
beslutsprocesserna. annars kommer frågor som rör kvinnors situation att marginaliseras, vilket leder 
till bristande jämställdhet, kränkningar av mänskliga rättigheter och social obalans i samhället, säger 
alla Gamakharia, aktiv i kvinna till kvinnas samarbetsorganisation fund Sukhumi.

” 

” 
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Vänner trots  
fryst konflikt
Manana Mebuke och Lira Kozaeva 
är vänner mot alla odds. I den 
gemensamma kampen för kvin-
nors rättigheter och deltagande 
i förhandlingar för fred låter de 
inte konflikten i Georgien påverka 
deras arbete.

manana mebuke är aktiv i kvinno-
organisationen Union of Wives  
of Invalids and Lost Warriors i 
Georgien. ett land som drabbades 
av interna konflikter i samband 
med självständigheten från  
Sovjetunionen 1991. konflikten  
har resulterat i utbrytarregionerna 
abchazien och Sydossetien.  
I Sydossetien bor Lira kozaeva, 
aktiv i kvinnoorganisationen asso-
ciation of South ossetian Women 
for democracy and human Rights. 

de två organisationerna sam-
arbetar genom parallella program 
på varsin sida om konfliktlinjen. 
de utbildar kvinnor i mänskliga 
rättigheter, demokrati, resolution 
1325 och konfliktkunskap. kvinna 
till kvinna samarbetar med båda 
organisationerna.

en viktig del i arbetet är mötena 
mellan kvinnor. dels för att de ska 
bygga upp ett nytt förtroende för 
varandra, dels för att motverka 
fiendebilder. manana mebuke 
berättar att det inte alltid är lätt 
att mötas över konfliktgränsen 
men att kvinnorna delar önskan 
om fred. mötena ger hopp om 
framtiden.

2008 utbröt en väpnad konflikt 
över Sydossetien. även om situa-
tionen sedan dess har stabilise rats, 
präglas Georgien alltjämt av dessa 
frusna konflikter och relationen 
till Ryssland är spänd. Relationen 
mellan manana mebuke och Lira 
kozaeva kan beskrivas som mot-
satsen: förstående, uppmuntrande 
och gränslös. 

Schlagerstjärnan Loreen inspirerade aktivister

Glatt överraskad
Sabrina, en av aktivisterna som var med och 
träffade Loreen, var liksom flera andra i YUVA 
lite överrumplade av den stora uppmärksam
heten. 
 – Det är stort att Loreen kommer hit och 
lyssnar på oss! Det inspirerar mig att fortsätta 
kämpa för mina drömmar, sade hon. 

Pervana Mammadova var även hon glad att 
kvinnors situation i Azerbajdzjan fick upp
märksamhet i media genom Loreens besök. 
 – Jag kan inte minnas ett sådant brett 
intresse för våra aktiviteter tidigare. Miljoner 
av människor i Sverige riktade sina ögon 
mot Azerbajdzjan, det betyder mycket för 
oss, sade Pervana Mammadova.

Loreen, längst till höger, 
träffade kvinna till kvinnas 

samarbetsorganisation 
yUVa i azerbajdzjan inför   
eurovision Song contest. 

Kampanj mot våld i såpoperor 
Våldet mot kvinnor i de armeniska tv-såp-
operorna är under all kritik, menar kvinna till 
kvinnas samarbetsorganisation Society With-
out Violence, SWV. organisationen har ana-
lyserat tio huvudkaraktärer, av dessa utsattes 
samtliga för våld och ingen hade rätt att ta 
egna beslut. för att uppmärksamma tv-bolag 
och allmänhet på problemet har SWV gjort en 
kampanjfilm och haft en namninsamling.Nej till våld mot kvinnor i tv-serier! anser SWV.

fo
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manana mebuke och Lira kozaeva lever 
på var sin sida av konfliktgränsen.
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Nationalistiska tendenser präglar politiken i de 
allra flesta av de länder där Kvinna till Kvinna 
verkar på Balkan. Situationen för minori
tetsgrupper är särskilt utsatt. De nationalis
tiska strömningarna förespråkar en trad i 
tionell syn på kvinnans roll som hemmafru 
snarare än aktiv medborgare. Det har gjort 
det svårt för Kvinna till Kvinnas samarbets
organisationer att nå fram med sina budskap. 

Kvinna till Kvinna har under året prioriterat 
arbetet för att öka unga kvinnors aktivism 
och för att ge dem mer inflytande inom 
kvinno rörelsen. 
 – Vi tror att det är ett sätt att säkerställa en 
hållbar kvinnorörelse. Vi har arrangerat ledar
skapsutbildning för unga kvinnor, och unga 
kvinnor har deltagit i utbyten inom regionen 
i större utsträckning än tidigare, säger Hanna 

ekonomisk kris och frusna konflikter gör att politiska
reformer sker långsamt på Västra Balkan. Inom 
kvinno rörelsen behövs också förnyelse och kvinna till 
kvinnas arbete under 2012 har bland annat handlat om 
att lyfta fram unga kvinnors aktivism och inflytande.

kvinna till kvinnas samarbetsorganisationer från montenegro och Serbien deltog i ett nätverksmöte i kovacica, Serbien, i september 2012. I mitten 
av bilden står Zorica Nikolić, aktiv i organisationen act Women, och får anteckningar gjorda på sin rygg. Sara Saljić, aktiv i Impuls, tittar på.

det är en  

mycket stor skillnad 

mellan de rättigheter 

som kvinnor garanteras  

genom lagstiftningen 

och hur situationen  

i realiteten ser ut. 
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Sällström, regionchef för Kvinna till Kvinna 
på Västra Balkan.
 Ett exempel är Kvinna till Kvinnas dialog 
med kvinnorörelsen i BosnienHercegovina 
som har medverkat till en öppning för unga 
kvinnors deltagande. Många av Kvinna till 
Kvinnas samarbetsorganisationer tar frågan 
på allvar och unga aktivister har fått synas 
och ta plats i större utsträckning än tidigare.

young Women’s Activism
En lyckad satsning under året var samarbetet 
mellan unga kvinnor från Kosovo och Serbien 
då grupper av unga kvinnor besökte varand ras 
länder, alla för första gången. Utbytet ledde 
till att fördomar raserades på ett effektivt sätt, 
och gruppen kommer att fortsätta att jobba 
ihop.
 Under 2012 lanserades även det regionala 
projektet Young Women’s Activism. Feministi
ska aktivister från de olika länderna på Balkan 
fick vid flera tillfällen möjlighet att träffas 
och utbyta tankar och erfarenheter. 

Hårt klimat för aktivister
I Serbien valdes under 2012 en ny koalitions
regering dominerad av nationalister. Detta 
har väckt oro såväl inom civilsamhället som 
hos Serbiens grannländer och klimatet för 
aktivister har varit fortsatt hårt. 
 I Kosovo inträffade flera attacker mot akti
vister inom hbtqrörelsen i december (homo, 
bi, trans och queer). Bland annat attackerades 
ett arrangemang där ett magasin om sexualitet 
och genus lanserades. Situationen i norra 
Kosovo där en majoritet av befolkningen är 
serber är fortsatt mycket instabil och i den 
delade staden Mitrovica präglas situationen 
dagligen av den olösta konflikten mellan 
Serbien och Kosovo.

Svagt stöd för dialog
Den offentliga EUledda dialogen mellan ledare 
för Serbien och Kosovo återupptogs under 2012. 
Stödet för dialogen är svagt bland befolkningen 
och det förekom protester mot de egna besluts
fattarna både i Serbien och i Kosovo. 
 De politiska motsättningarna i Makedo
nien är tydliga – ett exempel är hur ett sam
manträde i parlamentet i december urartade 
och 18 personer skadades, varav flera parla
mentsledamöter. 

tjugo år sedan kriget
I BosnienHercegovina uppmärksammades 
tjugoårsdagen av krigsutbrottet i april 1992, 
och de rättsliga efterspelen av krigen på Bal
kan pågår i den internationella krigsför
brytartribunalen i Haag. Under årets sista 
månader friades flera personer i ledande ställ
ning under krigen från anklagelser om krigs
brott. Kosovos före detta premiärminister 
Haradinaj var en av dessa, och två kroatiska 
generaler gick också fria från samtliga åtals
punkter. Samtidigt pågår rättegångar mot de 
ökända bosnienserberna Mladic and Karadzic. 
 – Oförmågan att lagföra personer i ledande 
ställning under kriget oroar många i kvinno
rörelsen. Domstolens legitimitet ifrågasätts 
om den inte tycks klara av att döma skyldiga 
på samtliga sidor i konflikten. En försonings
process verkar mer och mer avlägsen, säger 
Hanna Sällström.
 Implementeringen av nationella lagar 
som är till för att skydda kvinnor är eftersatt 
i alla de länder där Kvinna till Kvinna verkar 
i regionen. 
 – Det är en mycket stor skillnad mellan de 
rättigheter som kvinnor garanteras genom 
lagstiftningen och hur situationen i realiteten, 
säger Hanna Sällström.

Vildana džekman, Vedrana frašto och Jadranka milic̆ević är aktiva i cURe 
foundation som jobbar för jämställdhet i Bosnien-hercegovina. I december 
2012 deltog de i ett nätverksmöte i doboj. 

häNt UNdeR ÅRet

Pengar till hjälptelefoner
den nationella kampanjen SoS  
för SoS i Serbien, arrangerad av
nätverket Women against Violence, 
säkrade statlig finansiering till 
fyra hjälptelefoner dit kvinnor kan 
vända sig.

Fn-rapportör på besök
fN:s särskilda rapportör om våld 
mot kvinnor, dr Rashida manjoo, 
besökte i oktober Bosnien-herce-
govina och hade bland annat ett 
möte med kvinnoorganisationer. 
efter besöket sade manjoo att 
den bosniska regeringen måste 
erkänna det sexuella våld som 
kvinnor utsattes för under kriget 
samt deras rätt till rättvisa.

Strängare lagar utreds 
Sexuellt våld under konflikten i 
kosovo har fått uppmärksamhet 
under året. kvinnorörelsen anord-
nade bland annat en demonstra-
tion den 8 mars, som följdes av 
ett extrainsatt möte i parlamentet. 
frågan om stärkt lagstiftning är 
under utredning. 

Unikt samarbete 
med stöd av kvinna till kvinna 
har åtta kvinnoorganisationer 
gått samman och skapat albanian 
Women empowerment Network 
(aWeN). kvinnoorganisationerna 
har bland annat genomfört en 
kampanj för ändringar i vallagen. 

Lön för mödan  
Genom enträget arbete har 
organisation of Women of Sveti 
Nikole i makedonien lyckats få 
fN:s kvinnokonvention cedaW 
uppmärksammad av politiker på 
nationell nivå. 

aWeN demonstrerade i december 2012 
mot våld i hemmet. 

fo
to

: 
aW

eN
Västra Balkan tilldelades 24 procent 
av Kvinna till Kvinnas medel till 
fältverksamheten, totalt 18,4 
miljoner kronor, under 2012.   

Fördelning av medel

24%
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fana delija och fatima Naza tog stolt emot priset 
från anna Lindhs minnesfond som delades ut den  
18 juni i Stockholm. med anna Lindh-priset fick 
center for Roma Initiatives 150 000 kronor.
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För tio år sedan såg Fatima Naza och Fana 
Delijas liv annorlunda ut. De bodde i ett romskt 
område och gick sällan hemifrån.  
 – Jag hade ingen rätt att röra mig fritt eller 
bestämma över mitt eget liv. Jag brukade fun
dera på varför inte jag fick det, berättar Fana 
Delija.

Avgörande mötesplats
Förändringen kom i samband med att Fana 
och Fatima började delta i aktiviteter hos 
Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation 
SOS Hotline Niksic, som bland annat skapar 
mötesplatser för unga romska kvinnor. De fick 
lära sig om mänskliga rättigheter, och började 
själva hålla samtal med andra unga romska 
kvinnor om vikten av utbildning och att 
bestämma över sina egna liv.
 Ur denna verksamhet bildades Center for 
Roma Initiatives som en egen organisation 
2004, med stöd av SOS Hotline Niksic och 
Kvinna till Kvinna. Idag har Center for Roma 
Initiatives ett eget kontor och driver egna pro
jekt som bland annat finansieras av Kvinna 
till Kvinna.
 
Glädjande framsteg
Center for Roma Initiatives kan notera flera 
framgångar. Idag föder i princip alla romska 
kvinnor barn på sjukhus – för bara tio år sedan 

födde 60 procent barn i hemmet. Antalet barn 
som går i skola har mångdubblats. Fatima och 
Fana har båda varit drivande i arbetet för att 
Montenegro ska anta en nationell handlings
plan för romer, och en särskild handlingsplan 
för romska kvinnor.  Det hårda arbetet har gett 
resultat – i Montenegros strategi 2012–2016 
för den romska befolkningen har 80 procent 
av de rekommendationer om bland annat ut
bildning, vård och skydd mot våld för kvinnor 
som Center for Roma Initiatives fört fram 
kommit med. Arbetet med en särskild strategi 
för kvinnor fortsätter.

”Med stort mod och glödande engagemang kämpar Fatima naza och Fana Delija för romska 
kvinnors rättigheter. Center for Roma Initiatives och dess grundare är ett föredöme att inspireras 
av”. Så löd motiveringen från Anna Lindhs Minnesfond när organisationen fick pris för sitt arbete 
i Montenegro. Kvinnornas  

egen domstol
För mer än tio år sedan väcktes 
idén om en regional kvinnodomstol 
på Balkan. tanken är att skapa 
en plats för kvinnor att vittna om 
brott som begåtts mot dem under 
krigen. Arbetet går framåt och 
kvinnoorganisationer i de flesta 
delar av före detta Jugoslavien är 
delaktiga. 

Women’s court – a feminist app-
roach to Justice är ingen traditionell 
domstol som kan döma brottslingar 
till straff utan en alternativ platt-
form som fokuserar på dem som 
ut  satts för brott, snarare än förö-
varna. det är en process som får 
ta lång tid. Processen är lika viktig 
som målet: att hålla en regional 
tribunal 2014. 

Behovet av Women’s court 
bottnar i ett missnöje med bristen 
på ansvarstagande hos makthavare 
i regionen.

Under 2012 har arbetet gått 
framåt, men vägen är långt ifrån 
spikrak. I Bosnien-hercegovina har 
deltagare reagerat över avsaknaden 
av vittnesmål från kvinnor i de 
serbiska entiteterna av landet. 
I kosovo har kvinnorörelsen valt 
att fokusera på officiella processer 
inom eULeX, eU:s rättsstatsinsats 
i kosovo, som har möjlighet att 
döma förövare. 

Redo att vittna
I makedonien, montenegro och
Serbien har utbildning och med-
vetande höjande aktiviteter ägt rum 
under året, och ett stort antal kvin-
nor är redo att vittna i tribunalen. 
även i kroatien och Slovenien går 
processen stadigt framåt.

Women’s court får finansiellt stöd
av kvinna till kvinna, som möjlig-
gjorts genom bidrag från Sida och
folke Bernadotteakademin.

 Women’s court har även flera 
andra givare.

Stasa Zajovic, aktiv i organisationen 
kvinnor i Svart, stöder Women’s court.
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center for Roma Initiatives försöker på olika sätt ta upp 
ämnen som kan vara svåra att prata om. här ordnas 
forumteater i ett romakvarter i Niksic. fatima Naza spelar 
rollen av en kvinna som blir slagen i hemmet.

till vardags har fana delija 
och fatima Naza ett nära 
samarbete och de känner 
varandra väl. Båda har  
jobbat med center for 
Roma Initiatives i flera år.
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Prisade aktivister  
i Montenegro
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Genomslag i media

Europas uppmärksamhet riktades i maj 
mot Eurovision Song Contest i Azerba
jdzjan – ett land där barnäktenskap är 
en realitet för många flickor, och där 
kvinnors rättigheter står lågt i kurs. 
Kvinna till Kvinna tog tillfället i akt och 
bjöd in Loreen, Sveriges representant i 
tävlingen, till ett möte med en av Kvinna 
till Kvinnas samarbetsorganisationer, 
YUVA Feminist Group in Azerbaijan. En 
av aktivisterna i organisationen, Pervana 
Mammadova, uttryckte en stor glädje 
över mötet. 

– Jag har aldrig tidigare sett ett så stort 
intresse för kvinnors situation i Azerba
jdzjan, sade Pervana Mammadova.

Debattartikel om mineraler
På grund av det upptrappade våldet i DR 
Kongo skrev Kvinna till Kvinna tillsam
mans med Margot Wallström en debatt
artikel i Dagens Nyheter om kvinnornas 
situation. Där krävdes att handeln med 
de så kallade konfliktmineralerna måste 
upphöra. Kvinna till Kvinna höll även 
föreläsningar om DR Kongo samt genom

förde en manifestation tillsammans med 
andra organisationer. Politiker i Sverige 
och EU uppmanades att ta större ansvar 
för att få ett slut på konflikterna i regio
nen. 
 Kännedomen om DR Kongo gjorde att 
Kvinna till Kvinna tillfrågades som expert 
i media vid ett flertal tillfällen. Bland 
annat medverkade Kvinna till Kvinna i 
Aktuellt och Ekot.

Studie om hinder för kvinnor
Under hösten lanserades rapporten Equal 
Power – Lasting Peace i både Stockholm 
och Bryssel. Rapporten fick bland annat 
uppmärksamhet i SVT, som bjöd in både 
Lena Ag och fredsförhandlare Monica 
McWilliams för kommentarer, på EU
parlamentets hemsida, i tidningen Om
Världen samt i SR Studio Ett.

2012 syntes kvinna till kvinna i media i många 
sammanhang, bland annat som experter i tv  
om dR kongo och egypten. kvinna till kvinna 
lyckades även väcka debatt om kvinnors  
situation i azerbajdzjan genom samarbetet  
med schlagervinnaren Loreen.

antal mediainslag 2012: 327 
varav debattartiklar: 14

Lena ag, annika flensburg, 
dona hariri, anställda på 
kvinna till kvinna, tillsam-
mans med artisten Loreen 
och Pervana mammadova, 
aktiv i yUVa feminist Group 
in azerbaijan.
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Sociala medier har under 2012 fortsatt att vara en viktig kanal för att 
nå ut till politiker, journalister och allmänhet. Mest uppskattning i 
Facebookflödet fick inlägget Grattis Loreen som 370 personer  
”gillade”. Kvinna till Kvinna ville med inlägget rikta ett grattis till 
Loreen för segern i Eurovision Song Contest och tacka henne för att 
hon tog tillfället i akt att lyfta situationen för kvinnors rättigheter i 
Azerbajdzjan.
 Ett annat populärt inlägg handlade om Kvinna till Kvinnas  
personal som sprang Tjejmilen för kvinnor i krig. Det gillades av  
338 personer!

Ökad närvaro i sociala medier

ny hemsida
I början av december lanserade Kvinna till 
Kvinna en ny hemsida. Målet med den nya 
sajten är att få en mer effektiv digital kommu
nikation och att förenkla arbetet med webben 
inom organisationen. Tydligare struktur och 
mer renodlat innehåll ska göra det lättare för 
Kvinna till Kvinnas digitala besökare att hitta 
den information de söker.
 Erik Hedin och webbyrån Vinnovera har 
pro bono stått för design respektive byggandet 
av den nya sajten.Surfa in på www.kvinnatillkvinna.se

Sverige har missat 
målet i Afghanistan
trots löften om att skydda och stärka 
kvinnors rättigheter i Afghanistan 
har säkerhetssituationen snarare 
förändrats till det sämre. Det visar 
rapporten Missing the target.

Rapporten, som tagits fram av 
kvinna till kvinna, operation 1325 
och Svenska afghanistankommittén, 
granskar Sveriges insatser i afghani-
stan utifrån ett kvinnoperspektiv. 
den innehåller bland annat rekom-
mendationer om vad som bör göras 
för att målen som regeringen satt 
upp ska nås. 

Lanseringen av missing the target 
skedde på en konferens som de  
tre organisationerna arrangerade  
i Stockholm i november. 

Kaos i hemlandet
mahbouba Seraj, ordförande för 
afghan Women’s Network, var en 
av deltagarna på konferensen. hon 
återvände till afghanistan 2003 efter 
att ha bott 26 år utomlands. att 
komma till kabul var chockartat – 
hon mötte en stad söndertrasad av 
krig, där kvinnors rättigheter pres-
sats tillbaka markant. 

Krav till biståndsministern
för att skapa ännu mer debatt  
i frågan skrev kvinna till kvinna, 
Svenska afghanistankommittén och 
operation 1325 en debattartikel 
i expressen. där riktades krav till 
biståndsminister Gunilla carlsson på 
att biståndet till afghanistan måste 
villkoras. hon svarade att missing 
the target är ”ett mycket viktigt in-
lägg om det svenska engagemanget 
i afghanistan”.  

Etableringsplaner
kvinna till kvinna genomförde under 
2012 en skrivbordsstudie kring 
föru tsättningar och möjligheter att 
inleda arbete i afghanistan. 

kvinna till kvinnas rapport equal Power – Lasting Peace gav upphov till en rad artiklar, bland annat 
i omVärldens decembernummer.

kvinnorättsaktivisterna mahbouba Seraj och 
Jamila omar från afghanistan deltog vid lan-
seringen av rapporten missing the target. 

debattartikel om 
dR kongo i dagens 
Nyheter den 30 juli. 

 följare på facebook: 8 446 
 (2011: 6819. 2010: 3427)

 följare på twitter: 3 107 
 (2011: 1 348. 2010: 688)
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Årets projekt: Equal Power – Lasting Peace 

Equal Power – Lasting Peace bygger på in
tervjuer med 79 kvinnor i Armenien, Azer
bajdzjan, BosnienHercegovina, Irak, DR 
Kongo och Liberia. Trots att länderna och 
konflikterna skiljer sig åt är mönstren 
slående lika. Hinder som kvinnor möter är 
bland annat smutskastning, hot, våld och 
korruption. I samtliga regioner spelar kvin
nor och kvinnoorganisationer en viktig roll 
när det gäller att lösa konflikter på lokal 

nivå. Men när det är dags för formella beslut 
om fred och återuppbyggnad stängs dörrarna. 
Det går tvärs emot FN:s säkerhetsråds reso
lution 1325 som framhåller att kvinnor 
måste delta på samma villkor som män om 
freden ska bli hållbar.
 – Fredsprocesser som utestänger halva 
befolkningen är ofullkomliga. Det handlar 
inte bara om att kvinnors behov och erfaren
heter osynliggörs utan också om att freden 

hinder för kvinnors deltagande i fredsprocesser var huvudtemat när kvinna till kvinna presenterade rapporten equal Power – 
Lasting Peace på en eU-konferens i Bryssel i oktober 2012. 

Professor monica mcWilliams från 
Nordirland medverkade på kvinna 
till kvinnas konferens i Bryssel.

Under året har filmen Six days om 
kvinnorättsaktivister i Irak, Liberia och 
Södra kaukasien spelats in. Six days 
lanseras under 2013 och är en del av 
projektet Women and conflict Resolu-
tion. en antologi på samma tema har 
också tagits fram, liksom publikationen 
Peace journalism.  

Smutskastning, hot och korruption hindrar kvinnor 
i konfliktdrabbade regioner från att delta i freds-
processer på lika villkor som män. det visar kvinna 
till kvinnas rapport equal Power – Lasting Peace,  
kärnan i projektet Women and conflict Resolution.

Jag känner 

igen mig på varenda 

sida i rapporten 

equal Power –  

Lasting Peace.

monica mcWilliams, 
fredsförhandlare och  
professor från Nordirland.
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Årets projekt: Equal Power – Lasting Peace 
förankras sämre, säger Lena Ag, general
sekreterare, Kvinna till Kvinna.
  I oktober presenterades rapporten vid en 
konferens i Europaparlamentet. En av talarna 
var professor Monica McWilliams med erfar
enhet av fredsförhandlingar på Nordirland. 
Cirka 120 deltagare, bland andra EU och Nato
tjänstemän, politiker och freds och kvinno
rätts aktivister, tog del av och diskuterade 
rapporten. 

På plats i Genève och Istanbul
Inom projektet Women and Conflict Resolu
tion ingick flera andra komponenter. Kvinna 
till Kvinna arrangerade ett rundabordssamtal 
i Genève om kvinnors medverkan i freds
förhandlingar. I samtalet deltog fredsförhand
lare, medlare, experter på kvinnor, fred och 
säkerhet samt kvinnor från det civila samhäl
let. Kvinna till Kvinna stod också värd för två 

seminarier om kvinnor i konflikter på Associa
tion for Women’s Rights in Development, 
AWID, i Istanbul. Dessutom ordnades utbild
ningar för kvinnor i Georgien, Abchazien, 
BosnienHercegovina och Egypten på teman 
som sociala medier och påverkan, fredsför
handlingar och konstitutionsförändring.

trespråkig kampanj på nätet
Tre nya hemsidor kring kvinnors rätt till lika 
deltagande i fredsarbete lanserades, på ara
biska, engelska och ryska. De fungerar som 
kunskapsbanker och nyhetssajter. En animer
ad film på de tre språken togs också fram – No 
Women No Lasting Peace. 
 Besök www.equalpowerlastingpeace.org

IRak I juni besökte aktivister från Bosnien-
hercegovina kvinnoorganisationer i Irak. 
Utbytet ägde rum i erbil i regionen kurd-
istan och fokuserade på våld mot kvinnor 
i postkonfliktområden. en slutsats som 
deltagarna drog var vikten av att kvinnor 
ser förbi sina olikheter under konflikten 
och arbetar tillsammans. 

LIBeRIa I februari befann sig aktivister 
från Georgien, armenien och azerbajdzjan 
i Liberia för att utbyta erfarenheter med 
liberianska aktivister. diskussionerna ledde 
till ett antal konkreta projektförslag som 
vidareutvecklades när aktivisterna från 
Södra kaukasien återvände hem. 

SödRa kaUkaSIeN Unga aktivister 
från Bosnien-hercegovina och Libanon 
besökte kvinnoorganisationer i Södra 
kaukasien i oktober. På bilden ser vi 
aynur mammadova och dragana Petric. 
mellan dem skymtar Pervin mamedova. 

InSPIRERAnDE MÖtEn
Utbyten mellan olika konfliktregioner 
stärker de organisationer som Kvinna till 
Kvinna samarbetar med. Inom ramen för 
projektet Women and Conflict Resolution 
genomfördes flera utbyten.

Projektet Women and conflict Resolution 
genomfördes av kvinna till kvinna och 
finansierades av eU-kommissionen.

”      Att alla dessa kvinnor delar samma 
kamp och möter samma utmaningar 
gör mig övertygad om att jag är på 
rätt spår, och det ger mig styrka att 
fortsätta kämpa.

minja damjanovic, 
aktivist från 
Bosnien- 
hercegovina, 
deltog i utbytet 
med Södra 
kaukasien. 
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Fredskämpar i Almedalen

debatt i almedalen mellan marwa Sharafeldin, egyptisk aktivist och forskare, hana al-khamri, journalist från yemen, biståndsminister Gunilla carlsson och 
fredrik Uggla från svenska ambassaden i kairo. modererade gjorde annika flensburg, pressekreterare på kvinna till kvinna (längst till vänster). 

Den stora satsningen på politikerveckan i 
Almedalen slog väl ut för Kvinna till Kvinna. 
Seminarierna var välbesökta och kampan-
jen Kärleksbomba! engagerade många. 

För att uppmärksamma frågan om kvin
nors säkerhet bjöd Kvinna till Kvinna in 
den liberianska kvinnorättskämpen och 
folkrättsexperten Lois Bruthus, till var
dags Liberias ambassa dör i Sydafrika. Hon 
deltog i ett seminarium om vägen till fred 
i Liberia samt i ett om hur straffrihet vid 
sexuellt våld i konflikt kan motarbetas.

Lagar räcker inte
Att ha en bra lagstiftning och ett 
fungerande rättsväsende är viktigt för att 
få ett slut på sexuellt våld i krig – bland 
annat genom sin avskräckande funktion, 
enligt Lois Bruthus. Men det räcker inte 

med lagstiftning. En insikt som hon bär 
med sig från Liberiakonflikten är att det 
krävs många olika åtgärder.
 – Det näst viktigaste är utbildning, 
för våld mot kvinnor är tabu. Trots att 
våldet alltid har existerat omges det av 
tystnad.

Livet efter den arabiska våren
Kvinnors problem i arabländerna lyftes 
genom seminarier på Säkerhetspolitiskt 
sommar torg. Där arrangerade Kvinna 
till Kvinna tillsammans med Sida och 
Amnesty seminariet The Arab Spring – 
backlash for women?
 Kvinna till Kvinna arrangerade även 
ett seminarium tillsammans med För
svarsmakten med titeln Män som krigare, 
kvinnor som offer – vad är mänsklig 
säker het?

Lois Bruthus var under inbördeskriget i 
Liberia en viktig fredsaktör. hon deltog 
på flera seminarier som kvinna till 
kvinna arrangerade i almedalen.
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En internationell utbildning om Fns säker-
hetsråds resolution 1325 arrangerades under 
2012 i Sverige och Colombia. 

Kvinna till Kvinna har tillsammans med 
Indevelop, en svensk konsultfirma med 
erfarenhet av utvecklingssamarbete, fått i 
uppdrag av Sida att anordna ett interna
tionellt utbildningsprogram, så kallat ITP, 
om FNs säkerhetsråds resolution 1325 om 
kvinnor, fred och säkerhet.
 Utbildningsprogrammet har två delar: 
MENAprogrammet (Mellanöstern och 
Nord afrika) och det Globala programmet. 
 I oktober arrangerades MENApro
grammet i Sverige. Deltog gjorde per
soner från civilsamhälle, myndigheter 
och media i Irak, Palestina, Libanon, 
Yemen och Libyen. 
 En av deltagarna var Parween Ameen 
från Irak. Till vardags är hon aktiv i 

Baghdad Women’s Association. För henne 
kändes det som en självklarhet att delta 
och lära sig mer om resolution 1325.
 – Förutom ett utökat socialt nätverk 
och ny kännedom om effektiva arbets
metoder så har utbildningen gett mig en 
bredare uppfattning om orsaker till kon
fliktbeteenden, nya perspektiv på inne
börden av jämställdhet och en djupare 
förståelse för vikten av kvinnligt politiskt 
deltagande.

Globalt möte i Colombia
Det Globala ITPprogrammet hade under 
2012 ett utbildningstillfälle i Medellin, 
Colombia. Deltagarna kom från Liberia, 
DR Kongo, Sydsudan, Georgien och  
Colombia. Under ett av utbildningspassen 
diskuterades hinder för kvinnors delta
gande utifrån Kvinna till Kvinnas rapport 
Equal Power – Lasting Peace. 

Succé för  
kärleksbrev
På temat Kärleksbomba! kunde 
besökare i Almedalen skicka 
kärleks hälsningar till kvinnorätts-
aktivister i konfliktområden. 

kvinna till kvinnas tält på donners-
gatan fick många besökare att stanna 
till och engagera sig i kampanjen 
kärleksbomba!

Rent praktiskt går kärleksbom-
bandet ut på att skriva brev och 
fotografera sig själv i en kärleks- 
ram. 

– I till exempel 
egypten börjar akti-
vister inom kvinno-
rörelsen bli rejält 
trötta. därför är det 
viktigt att de får känna 
att de ingår i ett 
större sammanhang. 
med kärleksbomba-
kampanjen försöker 
vi stödja dem på ett 
lättsamt sätt, säger christina hagner, 
kommunikationschef på kvinna till 
kvinna.

En kampanj som växer
kärleksbomba! levde vidare efter 
almedalen. kampanjen användes 
på mR-dagarna i Göteborg där 
kvinna till kvinna även arrangerade 
ett seminarium: Var är brudarna? 
där presenterades rapporten equal 
Power – Lasting Peace om hinder för 
kvinnors deltagande i fredsförhand-
lingar.

kärleksbomba! användes även i 
slutet av året för att stötta kvinno-
rättskämpar i Palestina och Israel.

kärleksbomba! fick 
uppmärksamhet i 
expressen.

kvinna till kvinnas praktikant moa Richter 
designade kampanjen kärleksbomba! Resolution 1325 på djupet

Pelagie ebeka mujangi från 
dR kongo diskuterade hinder 
för kvinnors deltagande på en 
ItP-kurs i colombia.

BLoGG om PRaktIk två sjuksköterskestudenter, cecilia ericsson och marlene ögren, har under året praktiserat hos 
kvinna till kvinnas samarbetsorganisation avangard i Gali, abchazien. Under sina veckor med avangard bloggade de 
om sina erfarenheter på kvinna till kvinnas blogg. Bilden visar när en ung gravid kvinna får information och rådgiv-
ning av gynekolog dr anetta caava genom avangard. Blogginläggen finnas att läsa på vipa.kvinnatillkvinna.se 
(under etiketten abchazien). foto: cecilia ericsson och marlene ögren/Röda korsets högskola
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Peppande kampanjarbete

Insamlingen för 2012 blev rekordhöga 8,6 mil
joner kronor. Den största delen av resultatet 
var utdelningen från Svenska PostkodLotteriet 
på sju miljoner kronor. Men även gåvorna 
från Kvinna till Kvinnavännerna, som skänker 
pengar via autogiro, ökade stort. Årets jul
kampanj gick också bra, liksom bloggkam
panjen Dubbelpepp. 

Kvinna till Kvinna-vänner 
Under 2012 ökade både antalet Kvinna till 
Kvinnavänner och gåvorna från dem, bland 
annat tack vare en ringkampanj under hösten. 
Att ha många regelbundna givare är oerhört 

viktigt då det skapar trygghet och gör det lät
tare att planera verksamheten. 

nya gåvokort
Kvinna till Kvinna tog fram nya gåvokort 
under året, som ska passa till olika slags 
personer och syften. Med de nya gåvokorten 
kan man gratulera, hedra eller uppvakta 
någon med en gåva till Kvinna till Kvinna. 
Gåvo korten finns att beställa på hemsidan. 
 Serieskaparen Nina Hemmingsson är  
en av de personer som har valt att stödja 
Kvinna till Kvinna genom att bidra med två 
bilder. 

Insamlingsverksamheten slog rekord under 2012. den 
största delen av resultatet var utdelningen från Svenska 
PostkodLotteriet på sju miljoner kronor.

Bloggkampanjen dubbelpepp fick draghjälp av kända bloggerskor som kakan hermansson och elsa Billgren. 
kampanjen startade i december och hann dra in nära 31 000 kronor innan årets slut. 

kvinna till kvinna säljer 
Gåvokort på hemsidan. 
dessa två är tecknade 
av serieskaparen Nina 
hemmingsson.

90 18 00-3
Konto för seriös insamling
kvinna till kvinna har ett 90-konto, 
vilket är ett plusgiro/bankgiro som 
börjar med siffran 90. kontot 
garan    terar att insamlingen bedrivs 
seriöst. Svensk Insamlingskon-
troll be va kar att alla innehavare 
av 90-konton använder sina 
insamlade medel på ett korrekt 
sätt. kvinna till kvinna är 
medlem i frivilligorganisa-
tionernas insamlingsråd, fRII, 
som arbetar för etiska och 
professionella insamlingar i 
Sverige.

Julkampanjen 2012 drog 
in 176 000 kronor.  
det var en ökning på 
30 procent från 2011.
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– Att få stödja Kvinna till Kvinna med bilderna 
är väldigt roligt och en ära, säger Nina Hem
mingsson.

Insamling på kvinnodagen
På internationella kvinnodagen 8 mars var 
Kvinna till Kvinnas frivilliga informatörer och 
personal ute på gatorna och hade bössinsam
ling, en tradition sedan tre år tillbaka. 

Mor till Mor-kampanj
I samband med Mors dag lanserades en Mor till 
Morkampanj där den som ville kunde skicka 
Mors dagsms och därigenom skänka 50 kro
nor, samt beställa gåvogram att ge bort. Kam
panjen kommer även att genomföras 2013. 

Julkampanj med rim 
Årets julkampanj var mycket uppskattad. Tre 
julklappar med olika teman – fred, mötesplat
ser och makt över kroppen – hade tagits fram. 
Själva klappen bestod av en liten ask med ett 
julrim på locket. Kampanjen gav 176 000 kro
nor, vilket var en ökning på 30 procent från 
2011. Drygt 150 julklappar beställdes. ”Fred på 
jorden” var den julklapp som gick bäst. 
 Utöver julklapparna så uppgick julgåvor 
från företag och organisationer till nästan 
30 000 kronor. 

Bloggkampanjen Dubbelpepp
I samarbete med reklambyrån Garbergs och 
produktionsbyrån Breel lanserade Kvinna till 
Kvinna i december en bloggkampanj vid 

namn Dubbelpepp. Den började med att fyra 
kända bloggare – Sandra Beijer, Elsa Billgren, 
Kakan Hermansson och Sanna Lundell – skrev 
varsitt inlägg på ett tema som skulle peppa 
tjejer. Samtidigt kunde läsarna stödja kvinnor 
i världen genom att skänkta tio kronor via 
sms för att kunna läsa ett inlägg. Kampanjen 
gick utmärkt och flera kända och okända 
bloggare ville ansluta sig. 
 Totalt lades 22 bloggtexter upp på kam
panjsidan och över 30 000 kronor skänktes. 
Kampanjen spreds och omtalades på bloggar 
och i sociala medier. 

Andra finansieringskällor
Kvinna till Kvinna arbetar aktivt för att bredda 
finansieringsbasen. Under året fick verksam
heten generösa bidrag från Sida, Norska 
utrikesdepartementet, FLOW, Hivos, Radio
hjälpen, Svenska Institutet, Folke Bernadotte
akademien, Europeiska kommissionen och 
Forum Syd.

mikael ”Zifa” eriksson med musiker i en 
gala för dR kongo. foto: anders kronborg, 
kronborg Bild

Nina hemmingsson stöder kvinna till kvinna.
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Faktablad att ladda ned 
Nu finns det faktablad om frågor som 
kvinna till kvinna arbetar med. de kan 
beställas eller laddas ned på kvinna 
till kvinnas hemsida. exempel på teman 
är ”kvinnors säkerhet ignoreras” och 
”Sexuellt våld som vapen”.

Praktisk liten folder
kvinna till kvinnas verksamhet finns 
nu sammanfattad i en fin liten folder. 
Broschyren finns på både svenska och 
engelska. 

Säkerhet i fyra år till
kvinna till kvinnas arbete kring säker-
het har fått fortsatt stöd i fyra år från 
holländska staten. Projektet, som 
går under namnet WoLf, Women’s 
organisations for Leadership and fun-
damental Rights, fokuserar på kvinnors 
deltagande och kvinnorättsaktivisters 
säkerhet. de länder och regioner som 
berörs är dR kongo, Södra kaukasien, 
Israel och Palestina, Västra Balkan 
samt Liberia. 

Manifestation för DR Kongo 
På tredje advent arrangerade kvinna 
till kvinna, diakonia och PmU en kon-
sert i Norrmalmskyrkan, Stockholm, 
för att visa solidaritet med befolknin-
gen i det konflikthärjade dR kongo. 
flera tal hölls, bland annat av kvinna 
till kvinnas generalsekreterare Lena 
ag samt margot Wallström, tidigare 
fN:s särskilda sändebud mot sexuellt 
våld i väpnade konflikter. musik 
framfördes av anna eklund-tarantino 
och Zifa. konserten blev inledningen 
till en namninsamling med syfte att 
påverka Sveriges regering att agera 
för ett slut på kriget i dR kongo.

20122008 2009 20112010

80%
83%

90% 89%
83%

andel av kvinna till kvinnas totala intäkter som 
går direkt till verksamhet/ändamål, enligt Svensk 
Insamlingskontrolls kriterier.

150 kr
ett radioprogram som informerar om våld  
i hemmet kan produceras i Liberia.

500 kr
15 unga kvinnor i Serbien kan delta i en serie 
workshops som leder till ökad medvetenhet om 
kvinnors rättigheter, genus och jämställdhet.  

850 kr
Betalar domstolsavgift och advokat för en 
kvinna som väckt åtal i shariadomstolen  
i Gaza.

SÅ LÅnGt RäCKER En GÅVA

Insamling



32     verksamhetsberättelse 2012

En gång i månaden träffas kvin
nor som engagerar sig i Kvinna till 
Kvinna på frivillig basis på huvud
kontoret i Stockholm. Träffarna 
har under 2012 samlat i genom
snitt 18 personer per tillfälle, ett 
klart uppsving från tidigare år. 
Totalt finns det 50 informatörer i 
Stockholmsregionen. När Dona 
Hariri började som samordnare 
för informatörsgruppen 2011 kom 
i genomsnitt fem personer per 
träff. 
 – Informatörerna är en central 
del av vår verksamhet. De håller 
föredrag om oss, visar filmen Kvin
nornas krig, står vid bokbord och 
spelar stor roll för våra insam
lingar, berättar hon.
 Det finns även en liten infor
matörsgrupp i Skåne. 

Utbildning för alla
Under året har utbildning för in
formatörerna blivit obligatorisk.
 – De måste vara trygga med 
materialet de presenterar. Därför 
har vi infört en utbildningsdag 
som vi erbjuder en gång per år. Vi 
har dessutom en utbildningskväll 
per halvår.
 Efterfrågan på informations
insatser från Kvinna till Kvinna 

ökar och informatörsgruppen 
i Skåne har under 2012 blivit in
bjudna till flera evenemang där de 
gjort värdefulla insatser. 
 – Vi får förfrågningar från hela 
landet att komma och delta på 
olika aktiviteter. Det är därför 
glädjande att vi tagit de första ste
gen för att starta en informatörs
grupp även i Göteborg, säger Dona 
Hariri.
 En Facebookgrupp för infor
matörerna har under året startats 
för att underlätta kommunika
tionen.  

Hjälp på kontoret
Utöver informatörsgruppen finns 
även en frivilliggrupp som samlas 
på huvudkontoret cirka sex 
gånger per år. De hjälper till att 
packa nyhets och insamlingsbrev. 
Under 2012 bestod gruppen av ett 
tiotal personer och de gjorde en 
mycket uppskattad insats. 

Frivilliga insatser är guld värda

frivilligarbete och forskning

 

cilla månsson och Liberta mehmedi är med i informatörsgruppen. 
Under året har de bland annat bemannat ett informationsbord på  
aBf-huset i Stockholm.

Rekordmånga praktikanter 
antalet praktikanter på kvinna 
till kvinnas kontor i Stock-
holm var större än någonsin 
under 2012. Åtta personer 
gjorde praktik, de flesta ett 
halvår. en av dem var Sofie 
canderyd:

– Praktiken har varit en 
spännande och rolig tid med 
mycket nya intryck. Jag har 
fått inblick i hur en organisa-
tion bedrivs och fått testa på 
olika arbetsuppgifter.

Sofie canderyd, en av årets 
praktikanter.

Kvinna till Kvinnas ideella informatörer blir fler och fler. nytt för 
2012 var att alla som ska informera om verksamheten går en 
utbildning. ”Det är viktigt, så att informatörerna känner sig trygga 
i rollen”, säger Dona Hariri, samordnare.

HUR EnGAGERAR JAG MIG?
Gå in på Kvinna till Kvinnas 

hemsida och klicka på  
”Engagera dig”.  

Samarbete med forskare 
kvinna till kvinna har under 2012 närmat sig forskarvärlden och inlett 
samarbeten med både enskilda forskare och institut, till exempel Sipri. 
för att utveckla och konkretisera hur samarbeten mellan forskare och 
civilsamhällets organisationer kan se ut anordnade kvinna till kvinna 
tillsammans med folke Bernadotteakademin ett rundabordsamtal i 
november. Syftet med mötet var att få dessa skilda världar att närma 
sig varandra, dela kunskap och få en gemensam plattform.

– Vi börjar bli inbjudna till forskarseminarier utifrån vår egen 
kapacitet. Vi ses som en samtalspartner bland rapportskrivare och vi 
upp märksammar dem på vikten av ett genusperspektiv. att vi kopplar 
våra argument till forskningsrön stärker oss, och vi blir trovärdiga som 
experter, säger Lovisa Strand, projektledare för forskningsarbetet på 
kvinna till kvinna.
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medLemmaR  
I StyReLSeN

ordinarie:
Birgit Hansson, ordförande

Mari Mörth, vice ordförande 

Lennart Lindgren, sekreterare

Viola Furubjelke

Marianne Laxén

Clara Mannheimer

Sara Olsson

Ersättare:
Petra Tötterman Andorff

Maria Appelblom

Jesper Hansén

Lars Jalmert

delar av kvinna till kvinnas styrelse. Stående från vänster: Lennart Lindgren, Sara olsson, Viola furubjelke, maria appelblom, Jesper hansén. 
Sittande från vänster: clara mannheimer, Birgit hansson och marianne Laxén.
 

Styrelsefrivilligarbete och forskning

Styrelsens ordförande Birgit Hansson:
     Sedan två år tillbaka är jag ordförande för kvinna till kvinnas styrelse 
och jag är mycket stolt över mitt uppdrag. kvinna till kvinna gör ett viktigt 
arbete för kvinnors rättigheter och för kvinnors deltagande i fredsförhand-
lingar. Under året såg jag prov på detta såväl vid kvinna till kvinnas  
konferens equal Power – Lasting Peace i europaparlamentet, liksom ute 
bland de kvinnoorganisationer som kvinna till kvinna ger stöd till. 

I årsskiftet 2011–2012 besökte jag montenegro. där deltog jag i en ledar-
utbildning för kvinnor. Vårt engagemang på Balkan sträcker sig 20 år  
bakåt i tiden, och de ledargestalter som fanns då kommer att behöva  
välkomna en ny generation kvinnor.

Nuvarande och kommande ledare möttes under seminariet och var och en 
kan förstå att det finns många utmaningar i ledarskiftet! Jag blev själv 
mycket varmt mottagen och kunde dessutom ge ett och annat bidrag. 

det är fantastiskt att få leda en styrelse för en stiftelse som jobbar så brett 
med kvinnors fredsarbete, för det är tydligt att kvinnors kroppar och fred 
är sammanlänkade. att äga sin kropp och sig själv är grundläggande för 
demokrati och frihet – för såväl män som kvinnor. 

” 



kvinna till kvinna

ÅRSRedoVISNING 2012
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Allmänt om verksamheten

Verksamhet 
Kvinna till Kvinna arbetar utan att fästa avseende vid reli giös, 
politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Dessa krav gäller 
också Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer. Kvinna 
till Kvinnas instiftade ändamål är:
• 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 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. 

Vision 
Kvinna till Kvinnas vision är en värld där hållbar och rättvis 
fred råder, byggd på jämställdhet, mänskliga rättigheter och 
demokrati – det vill säga en positiv fred. En värld där vi han
terar konflikter med civila ickemiltära medel, där kvinnor 
har makt över beslut och är aktörer i konflikthantering och 
samhällsutvecklingen så att fred utformas som gagnar alla 
människor. I ett fredligt och rättvist samhälle lever kvinnor 
fritt från hot, rädsla och exploatering, deras mänskliga 
rättig heter respekteras och deras sociala, ekonomiska och 
politiska möjligheter är jämställda med mäns. 

Mål 
Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för 
att kvinnors makt och inflytande ska öka. En av grundpelarna 
i vår verksamhet är att människor som drabbas av väpnade 
konflikter själva bäst vet vilka behov som finns i samhället. 
Civilbefolkningen bör därför inneha makten att besluta om 
sin egen framtid. Kvinnor utgör en stor del av det civila 
samhället i områden som drabbas av krig och konflikter. 
Vi sam arbetar därför med kvinnoorganisationer som har 
verksamhet i olika faser av väpnade konflikter. 
 Kvinna till Kvinna arbetar långsiktigt med anställda på 
plats i konfliktområden och dessa har regelbunden kontakt 
med samarbetsorganisationerna. 
 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 kvin
nors deltagande för en fredlig och demokratisk utveckling. 
Vår kommunikation bygger till största del på information 
från personal och samarbetsorganisationer i konfliktom
råden. 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. 
 För att uppnå målet skall Kvinna till Kvinna utveckla 
organisationens expertroll genom att komplettera de erfaren
heter och den kunskap som redan finns,  både inom orga
nisa tionen och i de organisationer Kvinna till Kvinna samar
betar med, med relevanta forskningsresultat. 
 Kvinna till Kvinna ska samarbeta med relevanta forskare 
och forskningsinstitut. Syftet är både att påvisa forsknings
luckor och att öka genusmedvetenheten.
 Samarbetsorganisationernas kunskap är i detta samman
hang en viktig källa till information och Kvinna till Kvinna 
ska hitta metoder för insamling, arkivering och spridning av 
deras kunskap. Syftet är att samarbetsorganisationernas 
kunskap ska kunna användas som källmaterial, både av dem 
själva, av Kvinna till Kvinna och av forskare. 
 
Styrelse
Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna är instiftad av Inter
nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), svenska 
sektionen. Styrelsen utses vart fjärde år av  IKFF ( 6 ledamöter)  
och Svenska Freds och Skiljedomsföreningen (1 ledamot). 
Den nuvarande styrelsen tillträdde 1/5 2011.

Styrning, ledning och kontroll
Kvinna till Kvinnas styrelse består av 7 ordinarie ledamöter 
och 4 ersättare. 
 Lars Jalmert invaldes som ersättare 20 juni. Petra Tötter
man Andorff har bott utomlands hela året.
 Under året har sju styrelsemöten hållits. Det planerade 
åttonde fick ställas in pga snöstorm och vissa beslut fattades 
då per capsulam, i enlighet med arbetsordningen.

StyReLSemedLemmaR                    NäRVaRo

Birgit Hansson, ordförande    6 
Mari Mörth, vice ordförande   5
Viola Furubjelke     6
Marianne Laxén     7
Lennart Lindgren     6
Clara Mannheimer    4
Sara Olsson     7
Petra Tötterman Andorff, ersättare   0  
Maria Appelblom, ersättare   6
Jesper Hansén, ersättare    5
Lars Jalmert, ersättare    1

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.

Förvaltningsberättelse
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I arbetsordningen finns sedan tidigare beslut om att organi
sationen tillämpar ett delat ledarskap, vilket innebär att 
generalsekreterare och kanslichef tillsammans ska driva 
Kvinna till Kvinnas verksamhet. 
 Generalsekreterare och kanslichef har under året varit 
adjungerade till styrelsen. 
 Under året beslöt styrelsen att från och med den 1 januari 
2013 förändra ledningsstrukturen för Kvinna till Kvinna så 
att organisationen leds av en generalsekreterare.
  En personalrepresentant med personlig ersättare är 
adjungerade till styrelsen.
 Styrelsen har personalansvar gentemot ledningen och 
tillsätter och entledigar den. Arbetsordningen reglerar också 
frågor kring bokslut och budgetbeslut och att Kvinna till 
Kvinnas revisor/revisorer skall närvara vid minst ett styrelse
möte per år. Så har också skett under 2012.
  I årsplanen läggs fast vilka huvudfrågor som skall han
teras vid vilket ordinarie möte under verksamhetsåret. 
Styrel sen har att utse ett råd som på olika sätt bistår styrelsen. 

organisation 
Kvinna till Kvinna bildades inledningsvis som ett nätverk av 
kvinnoorganisationer 1993. Insamlingsstiftelsen Kvinna till 
Kvinna bildades 1995. Kvinna till Kvinnas roll är att ge 
ekono miskt stöd och bistå med rådgivning och stöd i 
samarbets organisationernas utveckling. 
 Totalt 68 personer var anställda vid utgången av 2012 
och korrigerat för tjänstledigheter, vikariat och tidsbegrän
sade uppdrag innebar det 62 heltidstjänster, 26 av dessa vid 
de regionala kontoren i Mellanöstern, Södra Kaukasien, 
Västra Balkan, Liberia och DR Kongo medan 36 fanns på hu
vudkontoret i Stockholm med samordning av stödet i krigs 
och konfliktområden, kommunikation och insamling,  
arbetsledning och metodutveckling, personalfrågor och 
ekonomi. 
 Dessutom var 15 personer med varierande sysselsätt
ningsgrad lokalt anställda vid våra regionala kontor.

Brett stöd från kvinno- och fredsrörelsen 
Kvinna till Kvinna får stöd från ett stort antal svenska organi
sationer. Stödorganisationerna (se nedan) åtar sig att sprida 
information om verksamheten till sina medlemmar.
1,6 miljonerklubben 
Centerkvinnorna 
Farmaciförbundet 
Feministiskt Initiativ 
Fredrika Bremerförbundet 
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 de Gröna 
Moderatkvinnorna  
Riksförbundet Internationella Föreningen för 

Invandrarkvinnor 
Riksorganisationen för Kvinnojourer i Sverige  
Rädda Barnen 
Skvinnor 
Socialistiska Partiets kvinnor 
Soroptimisterna  
Svenska FNförbundet  
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen 
Svenska Kvinnors Vänsterförbund  
Svenska UNIFEM 
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
TCO  
Tidskriften Bang 
Verdandi 
Vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott 

Väsentliga händelser

Resultat och ställning 
INSamLING och GÅVoR
2010 blev Kvinna till Kvinna en av förmånstagarna till Svens
ka PostkodLotteriet och under 2012 erhöll Kvinna till Kvinna 
7,0 miljoner kronor som insamlade medel.
 Totalt samlades 8,6 miljoner kronor in 2012. Av dessa 
och tidigare insamlade medel använde vi under 2012  8,4 mil
joner kronor. 40% gick till samarbetsorganisationer och 
aktivi teter på våra fält, 30% användes till aktiviteter inom 
vårt påverkansarbete och 10% användes för att bygga upp 
vårt forskningsarbete.  

aNSLaG och BIdRaG
Under året har arbetet med att bredda finansieringsbasen, 
framför allt för att reducera Sidaberoendet, fortsatt men 
trots detta minskade andelen något och orsaken till det var 
de nya anslagen (2011–2013/2015) för Irak och Liberia från 
Sida. 
 Det är vanskligt att snabbt matcha en stor ökning av 
Sidaanslag under ett par enskilda år med ökade anslag från 
andra givare, men arbetet med breddning fortsätter och 
andelen Sidamedel har minskat något under 2012.

2012 gavs stöd till 
sammanlagt 132 
kvinnoorganisationer 
i dR kongo, Liberia, 
mellanöstern, Södra 
kaukasien och Västra 
Balkan.

2008 2009 2010 2011 2012

25%

11%

33%

29%
30%

Andel från andra källor än Sida
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Verksamhetsområden 
VeRkSamhet I koNfLIktomRÅdeN
I slutet av 2012 hade Kvinna till Kvinna personal vid totalt 
tio kontor i olika konfliktområden; Västra Balkan: Sarajevo, 
Pristina, Belgrad och Tirana; Mellanöstern: Erbil, Jerusalem 
och Amman; Södra Kaukasien: Tbilisi och på den afrikanska 
kontinenten Monrovia, Liberia och Bukavo, DR Kongo. 
 Utöver detta hade vi en medarbetare som arbetar med 
fokus på Makedonien och en med fokus på Egypten, dock 
utan etablerade lokala kontor.
 Kontoren i Amman, Belgrad, Pristina, Sarajevo och Tbilisi 
är lokalt registrerade enheter med skyldighet att redovisa 
och betala lokala skatter. Övriga kontor är lokalt registrerade 
enligt där gällande regelverk för ickestatliga ideella organi
sationer. 
 Vår planerade etablering i Kairo har fått skjutas upp ytter
ligare då det fortfarande saknas ett legalt regelverk för att 
genomföra en lokal registrering. 

kommUNIkatIoNSaRBete
Under året har mycket arbete koncentrerats kring ett  EU
finansierat projekt för Kvinnor och konfliktlösning vars 
övergripande mål är att främja kvinnors deltagande i freds
processer genom att bland annat grundläggande analysera 
existerande hinder för sådant deltagande. Rapporten Equal 
Power – Lasting Peace presenterades vid en högnivåkonfe
rens  i Europaparlamentet och websidor med samma namn 
har tagits fram på såväl arabiska som ryska och engelska. 
 I slutet på året lanserades rapporten Missing the target 
genom ett samarbete med Svenska  Afghanistankommittén 
och Operation 1325 och det är den största studie som gjorts 
på Sveriges insatser inom FNresolutionen 1325 i Afghanistan.

Övrigt 
IdeeLLt aRBete
Kvinna till Kvinnas frivilligarbetare består dels av  infor
matörer och dels av en kontorsgrupp och dessa träffas regel
bundet på huvudkontoret i Stockholm. Totalt fanns det 2012 
drygt 50 informatörer och ett 10tal i kontorsgruppen.

Informatörerna har stor betydelse för att Kvinna till Kvinna 
syns vid olika publika evenemang. De håller föredrag, visar 
film, håller i bokbord och deltar vid bössinsamlingar. 
 Kontorsgruppen gör också en stor insats då de packar 
alla nyhets och insamlingsbrev som går ut.
 Efterfrågan på informationsinsatser från Kvinna till 
Kvinna ökar och obligatorisk utbildning för informatörerna 
har införts under året. 

kVaLItetSSäkRINGSaRBete 
Från och med 2009 lämnar Kvinna till Kvinna en separat 
kodrapport i enlighet med riktlinjerna i den av FRIIs (Frivillig
organisationernas Insamlingsråd) medlemsorganisationer 
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 FRIIs medlemsorgani
sationer. 
 Kodrapporten för 2012 visar att Kvinna till Kvinna följer 
samtliga tillämpbara riktlinjer. 

LokaLeR
Under året fick Kvinna till Kvinna möjlighet att expandera 
på Slakthusplan och utökade sin förhyrda kontorsyta  
med ungefär 30 %. Extra arbetsplatser innebar inte bara 
bättre arbetsmiljö utan möjliggjorde också att det  
planerade praktikantprogrammet kunde introduceras  
och sedan hösten 2012 erbjuds praktik för 56 studenter  
per termin.

Uppfyllande av ändamålet 
Kvinna till Kvinnas verksamhet har bedrivits enligt stadgarna, 
såväl stödet till kvinnoorganisationer i krigsdrabbade om
råden som det opinionsbildande arbetet.
 Sedan mitten av 1993 har vi förmedlat konkret stöd till 
ett värde av 769,1 miljoner kronor. Av detta uppgår stödet 
för 2012 till 95,9 miljoner kronor.
 För detaljerad ekonomisk redovisning, se följande resultat 
och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Direkt
projektstöd

TSEK 48 927

Fältverksamhetens kostnader
TSEK 76 921

Koordinering / rådgivning
TSEK 16 341

21%

64%

Nätverkande m.m.

TSEK 11 653 15%

Fältverksamhetens kostnader
TSEK 76 921

Information och påverkan
TSEK 18 361

Verksamhetskostnader
TSEK 95 932

Studier och forskning
TSEK 650

19,1% 0,7%

80,2%
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Fördelning av medel per region
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Resultaträkning
  2012 2011 

  1/1-31/12 1/1-31/12

 Not tSek tSek

Verksamhetsintäkter 1 120 154 84 329

ändamålskostnader 2 -95 932 -75 383

Insamlingskostnader 3 -1 135 -1 220

administrationskostnader 4 -10 427 -8 512

Verksamhetsresultat  12 660 -786

   

finansiella intäkter och liknande resultatposter 6 27 162

finansiella kostnader och liknande resultatposter  -125 -70

Resultat efter finansiella poster  12 562  -694

   

Årets resultat före fördelning  12 562 -694

   

Fördelning av årets resultat 9  

Årets resultat före fördelning  12 562 -694

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år  12 458 13 013

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året  -24 991 -12 754

   

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital  29 -435
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Balansräkning
  2012 2011 

  1/1-31/12 1/1-31/12

tILLGÅnGAR Not tSek tSek 

Anläggningstillgångar

Inventarier 7 715 363

Summa anläggningstillgångar  715 363

   

omsättningstillgångar   

kundfordringar  1 088 31

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 4 427 2 582

kassa och bank  31 747 22 442

Summa omsättningstillgångar  37 262 25 055

SUMMA tILLGÅnGAR  37 977 25 418

   

änDAMÅLSBEStäMDA MEDEL, EGEt KAPItAL oCH SKULDER  

ändamålsbestämda medel 9  

egenfinansierad verksamhet  -115 49

Sidaanslag; Södra kaukasien   2 296 841

Sidaanslag; europa/Västra Balkan  2 662 615

Sidaanslag; mellanöstern  4 708 1 750

Sidaanslag; Liberia  4 547 3 486

övriga anslag  11 083 6 491

Summa ändamålsbestämda medel  25 181 13 232

   

Eget kapital 9  

egna fondmedel  496 951

Summa eget kapital  496 951

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  2 820 1 628

Skuld till Sida och andra myndigheter  159 412

övriga skulder  807 548

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 8514 8 647

Summa kortfristiga skulder  12 300 11 235

  

SUMMA änDAMÅLSBEStäMDA MEDEL, EGEt KAPItAL oCH SKULDER  37 977 25 418

Ställda säkerheter  247 inga

Ansvarsförbindelser  inga inga
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten  

Resultat efter finansiella poster  12 562 -695

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  266 156

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  12 828 -539

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

ökning av kundfordringar  -1 057 -16

ökning av övriga fordringar  -1 845 1 256

ökning av leverantörsskulder  1 192 1 046

minskning av kortfristiga skulder  -432 -14 148

Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 686 -11 862

  

Investeringsverksamheten  

förvärv av materiella anläggningstillgångar  -618 -236

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -618 -236

  

Finansieringsverksamheten  

Återbetalda ej nyttjade medel  -278 -1 520

Nyttjade egna insamlade medel  -485 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -763 -1 520

  

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel  9 305 -14 157

Likvida medel vid årets början  -22 442 36 599

Likvida medel vid årets slut  31 747 22 442

2012-01-01– 
2012-12-31  

2011-01-01–
2011-12-31
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Kvinna till Kvinnas redovisnings och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföring
snämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs 
Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen 
har även lämnats de upplysningar som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.
 Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Samtliga bidrag från 
Sida och andra offentligrättsliga organ redovisas i enlighet 
med BFN R5 om statligt stöd, dvs. de intäktsförs endast om 
det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet 
inte kommer att återkrävas, dvs. att Kvinna till Kvinna haft 
utgifter för ändamålet. Intäktsföringen sker i enlighet med 
av Sida godkänd plan för när bidragen används/förbrukas på 
respektive fält.
 Andra bidrag än sådana som inte är till för att täcka ett 
ändamål, t.ex. administrationsbidrag, kvittas inte mot ad
ministrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag 
och särredovisas i not.
 Intäktsföringen sker i enlighet med av Sida/annan 
bidragsgivare godkänd plan för när anslagen förbrukas.
 Gåvor i form av kontanter från i första hand privatper
soner redovisas enligt kontantprincipen.
 Även gåvor från företag och organisationer redovisas i 
den period då gåvan inbetalats. Gåvor som beror på organi
serade insamlingsaktiviteter hos företag redovisas i den 
period aktivitet ägde rum. Bidrag från PostkodLotteriet 
redovisas under den period de utlovats.
 Som ändamålskostnader avses sådana kostnader som 
har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte 
och stadgar, nämligen:
• stöd till projekt som främjar kvinnors självtillit och 

självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa 
eller på annat sätt medverkar till att främja kvinnors del
tagande i uppbyggandet av ett demokratiskt samhälle.

• föra ut fakta och informera kring krigets effekter och ska
pa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

• främja studier och forskning kring effekterna av krig och 
väpnade konflikter för kvinnor.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas inflyta.
 Fordringar i utländsk valuta i svenska banker värderas 
till balansdagens avistakurs.
 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 valu
tor förbrukas på respektive fält och avsikten är inte att de 
skall återföras till Sverige.
 Vissa inventarieinköp redovisas som verksamhetskost
nader. Detta sker när årsanslag beviljats för inköpet eller när 
inventarien pga. stöldrisk vid arbete i fält likställs med kort

tidsinventarie. Under året har inventarieinköp för 608 TSEK 
redovisats som verksamhetskostnader.
 Anläggningstillgångar i övrigt värderas till anskaffnings
värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskriv
ningar i inventarier görs med 20% per år. Avskrivningar och 
nedskrivningar framgår av not för balansposten.

Samtliga belopp är redovisade i TSEK.

noter
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not 2. ändamålskostnader

 2012 2011

Använt i projekten

albanien 3 750 3 790

Bosnien-hercegovina 4 081 5 369

kosovo 4 880 5 029

makedonien 611 501

montenegro 604 700

Serbien 4 499 6 478

Georgien 6 149 6 328

armenien 3 515 2 568

azerbajdzjan 3 377 2 330

Israel/Palestina 8 676 6 580

Jordanien 3 735 3 558

Libanon 3 661 3 392

egypten 2 429 1 452

Irak 5 385 3 440

dR kongo 3 055 1 656

Liberia 6 861 4 135

Nätverk och utvärdering, studiebesök 11 653 8 253

övriga studier, information o opinionsbildn. 5 019 4 538

ItP 1325 1 385 389

Women and conflict Resolution 9 049 2 174

Särskilt mR-arbete 2 908 2 478

forskning 650 245

SUMMA 95 932 75 383

not 3. Insamlingskostnader 2012 2011

Insamlingskostnader 1 135 1 220

SUMMA 1 135 1 220

not 4. Administrationskostnader 2012 2011

administrationskostnaderna fördelar  

sig enligt följande:

Personalkostnader 4 996 4 753

Lokalkostnader 2 829 1 939

övriga administrativa kostnader 2 337 1 664

avskrivningar 265 156

SUMMA 10 427 8 512

not 1. Verksamhetsintäkter

 2012 2011

Verksamhetsintäkterna fördelar sig  
enligt följande:

Insamlade medel, gåvor 1 586 1 326

Bidrag från PostkodLotteriet 7 000 0

föreläsningar och föredrag och dyligt 25 48

externa bidrag 108 678 82 126

övriga 2 865 829

SUMMA 120 154 84 329

Insamlade medel, bidrag och gåvor  

fördelar sig enligt följande: 

av beloppet har: 2012 2011

Insamlats via 90-konton 1 586 1 326

Postkodlotteriet; 90-konto 2012 7 000 

SUMMA 8 586 1 326

Externa bidrag fördelar sig  

enligt följande:

Sidaanslag för projekt och verksamhet  

Västra Balkan 22 489 19 371

Södra kaukasien 6 082 5 861

mellanöstern, Jerusalem 8 331 6 690

mellanöstern, amman 13 174 8 982

mellanöstern, Irak 8 977 5 221

dR kongo, Liberia 11 021 7 822

Ict4d 140 0

Sidaanslag för administration 6 035 6 453

Delsumma  76 248 60 400

Övriga anslag för projekt  

och verksamhet

Norska Ud 9 405 4 652

mdG3 fund 52 3 318

fLoW 5 469 

hivos 213 1 135

Radiohjälpen 1 198 611

Svenska Institutet 293 37

folke Bernadotteakademin 1 865 1 588

europeiska kommissionen 5 495 8 562

forum Syd 1 457 1 823

Postkodstiftelsen 6 983 0

Delsumma 32 431 21 726

SUMMA 108 679 82 126
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not 6. Finansiella intäkter

 2012 2011

Ränteintäkter 26 25

kursvinster 0 135

Utdelningar 1 2

SUMMA 27 162

not 7. Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 929 988

Inköp 618 236

försäljningar och utrangeringar -128 -295

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 419 929

  

Ingående avskrivningar -566 -705

försäljningar och utrangeringar 128 295

Årets avskrivningar -265 -156

Utgående ackumulerade avskrivningar 704 -566

  

totALt 715 363

not 8. Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
 2012 2011

förutbetalda hyror:  

I Sverige 545 396

På de olika fälten 400 242

förutbetalda försäkringar 324 389

övriga fordringar 109 76

övriga kostnader 115 234

SUMMA 1 492 1 337

  

Upplupna intäkter:  

tillgodo Svenska Institutet 29 

tillgodo, mdG3 0 601

tillgodo, ePNk 397 158

tillgodo, alert dRk 994 199

tillgodo, ItP 1325 0 191

tillgodo ec 1 237 

tillgodo, försäljning kvartal 4 2011 0 10

tillgodo, räntor föregående år 247 52

Personalfordran 17 18

Skattefordran 13 16

SUmma 2 934 1 245

  

totALt 4 427 2 582

not 5. Löner och sociala kostnader, löner  
fördelade per land samt medelantal anställda

 2012 2011

Löner, generalsekreterare och kanslichef 1 286 1 215

Löner, övriga anställda 21 116 17 018

  

Sociala kostnader 9 393 7 162

(varav pensionskostnader) (1 840) (1 379)

Sociala kostnader betalade i fält 456 264

Lokalt anlitad personal; ej i Sverige 1 418 907

av pensionskostnaderna avser 358 tSek (2012) samt 232 tSek 
(2011) organisationens generalsekreterare och kanslichef.

Under året har ett varierande antal personer arbetat ideellt för 
organisationen, bl.a. med packning av utskick och information 
och bössinsamling. Värdet av dessa ideella insatser har inte 
redovisats i resultaträkningen.

Löner fördelade per fält: 2012 2011

Sverige 13 136 9 134

albanien 608 1 079

Bosnien-hercegovina 437 850

kosovo 517 554

makedonien 198 99

Serbien 541 1 306

Södra kaukasien 1 187 1 289

dR kongo 643 429

Liberia 1 215 859

Palestina/Israel 825 758

Jordanien/Libanon/egypten 1 947 976

Irak 1 148 900

SUMMA 22 402 18 233

Medeltal anställda:

Samtlig personal, alla kvinnor

Sverige 36,0 27,0

albanien 1,5 2,5

Bosnien-hercegovina 1,5 2,5

kosovo 1,5 1,5

makedonien 0,5 0,3

Serbien 1,5 3,0

Södra kaukasien 5,0 2,8

Liberia/dR kongo 5,0 2,4

Palestina/Israel 2,0 2,0

Jordanien/Libanon/egypten 5,0 2,7

Irak 2,5 2,5

SUMMA 62,0 49,20
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not 9. Eget kapital

   

Ingående balans 13 232 951 14 183

Reserverat 24 992  24 992

Utnyttjat -12 458 -485 -12 943

Återbetalt -278  -278

att disponera 2013 av -307  -307

tidigare skuldfört

Årets resultat  29 29

Utgående Balans 25 181 496 25 677

 ändamåls- Balanserat totalt eget
 bestämda medel kapital kapital

not 10. Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 2012 2011

Upplupna sociala avgifter 885 628

Semesterlöneskuld 1 346 1 073

övriga 283 396

SUmma 2 514 2 097

förutbetalt anslag Sida Georgien för 2012 6 000 6 550

SUmma 6 000 6 550

  

totALt 8 514 8 647

Stockholm 13 mars 2013
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Vi på Kvinna till Kvinna vet av erfarenhet att stöd som riktas direkt till kvinnor 
gör skillnad och är effektivt. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood Award 2002 
för det framgångsrika stödet till kvinnors freds- och försoningsarbete. 

hjälp oss att 
förändra världen! 
kvinna till kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors  
makt och inflytande ska öka. Vi stödjer fler än 130 kvinnoorganisationer  
i fem konflikt områden i deras kamp för kvinnors rättig heter och fred.

BLI kVINNa tILL kVINNa-VäN

Som vän ger du regelbundet stöd 
via autogiro. det innebär att ett 
valfritt belopp varje månad över - 
 f örs från ditt konto till kvinna till 
kvinna. du får ett välkomst paket 
följt av regelbunden information 
om vad dina pengar går till.

Ge eN SmS-GÅVa

Sms:a ordet makt till 72980 så 
skänker du 50 kronor till vårt 
viktiga arbete!

Stöd VIa VÅR hemSIda

Ge en gåva med ditt betalkort 
direkt på vår hemsida. du kan 
också sätta in ditt bidrag till 
kvinna till kvinnas plusgiro 
90 18 00–3 eller bankgiro  
901–8003.

Ge BoRt GÅVoBReV

Skicka grattiskort eller ge bort  
ett gåvobrev till förmån för 
kvinnor i krig och konflikter.  
På www.kvinnatillkvinna.se finns 
all information du behöver.

Kvinna till Kvinna | www.kvinnatillkvinna.se | tel: 08-588 891 00 | e-post: info@kvinnatillkvinna.se


