KVINNOAGENDA – EN DEL AV KVINNORÖRELSENS SAMTIDA
HISTORIA

Den ideella föreningen Kvinnoagenda startades år 2008 av en grupp kvinnliga jurister på
initiativ av Iva Parizkova Ryggeståhl.
Föreningens medlemmar brinner för arbetet med att försöka ändra förlegade uppfattningar om
kvinnans roll i dagens samhälle.
Kvinnoagenda har en nollvision mot kvinnovåld. I syfte att agera mot och förebygga våld och
mobbning arbetar Kvinnoagenda med att utbilda kvinnor och ungdomar i bland annat juridik
för att ge dem kunskap om deras rättigheter och skyldigheter. Kvinnoagenda anser även att
det är viktigt att arbeta med kvinnans egen syn på sig själv för att i förlängningen kunna ändra
olika samhällsattityder. Här arbetar Kvinnoagenda med projektet ”Agera mot kvinnovåld”
med utgångspunkt i ”3S” (Självinsikt, Självkänsla, Självförtroende). Föreningen ger kvinnor
och ungdomar redskap för att kunna lära känna sig själva sitt eget värde för att sedan våga
säga nej till våld, mobbning och trakasserier.
I början av år 2009 åkte två av Kvinnoagendas representanter till Kenya med projektet ”Agera
i Kenya” för att träffa Kamuga Women Organization och för att föreläsa om nolltolerans mot
kvinnovåld från projektet ”Agera mot kvinnovåld”. Kvinnoagenda fick här även möjligheten
att träffa representanter för olika afrikanska kvinnorörelser, lärare och ungdomar vilka alla är
viktiga för att sprida budskapet om nolltolerans mot kvinnovåld vidare.
Sedan år 2009 har Kvinnoagenda även samarbetat med The King Solomon Foundation i
Kenya i genomförandet av ett jämställdhets- och demokratiprojekt. Syftet är att därigenom
kunna stärka afrikanska kvinnor och informera dem om deras rättigheter som tyvärr alltför
ofta hamnar i skymundan. Kvinnoagenda har även varit i Nairobi för att utbilda ambassadörer
för att därigenom kunna nå ut till så många möjligt.
Trots att vi i dagens samhälle har kommit långt för att förändra djupt rotade attityder rörande
kvinnans ställning är det ett arbete som tar lång tid. Behovet av kvinnorörelser är därför
fortfarande stort. Genom att informera och på olika sätt driva aktuella kvinnofrågor utan
politisk färg tar Kvinnoagenda plats i den samhälleliga debatten för att göra kvinnans röst
hörd.

