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Rutin
Kvinnoforum
Vad är Kvinnoforum?
Kvinnoforum är en separatistisk verksamhet med fokus på att skapa tryggare rum för de som deltar. Att
en verksamhet är separatistisk innebär att den anpassas för personer med liknande erfarenheter eller
förutsättningar, så att de kan delta på ett jämlikare sätt. Separatistiska verksamheter kan drivas baserat
på exempelvis könsidentitet, funktionsvariationer, ålder eller andra grunder. Anpassningarna görs
utifrån gruppens behov, och syftet är att skapa tryggare rum som möjliggör att personer som annars inte
skulle deltagit i verksamheten kan vara med.
Kvinnoforum är en typ av verksamhet där deltagarna själva får påverka verksamhetens innehåll utifrån
behov och önskemål som den specifika gruppen har. Vad som görs i ett Kvinnoforum är alltså upp till
gruppen själv att bestämma, men det kan exempelvis vara samtalsgrupper, vattenträning,
föräldragrupper eller andra aktiviteter.
Varför ska Röda Korset arbeta med Kvinnoforum?
Grunden i Röda Korsets verksamheter är att vi är öppna och välkomnande för alla att delta i. Men för
att nå vissa grupper med särskilt stora behov krävs det ibland att verksamheten drivs separatistiskt för
att de ska känna sig trygga att delta. Utifrån Röda Korsets grundprinciper är det dock viktigt att vi inte
enbart riktar oss mot vissa grupper med vår verksamhet. Kvinnoforum, eller annan separatistisk
verksamhet, bör drivas parallellt med andra verksamheter som är öppna för fler grupper.
Hur drivs Kvinnoforum?
Kvinnoforum drivs av en grupp som samlas kring gemensamma behov och intressen. I forumet
genomförs olika aktiviteter beroende på deltagarnas önskemål och förutsättningar. Forumet drivs
gemensamt av de som engagerar sig i det. Det är viktigt att ett gemensamt ägandeskap finns för både
planering och genomförande av aktiviteter i forumet. Ett kvinnoforum kan utformas som en
samtalsgrupp eller en aktivitetsgrupp beroende på de behoven som gruppen har. Dessa steg kan vara bra
för att komma igång:
1. Börja med att utse eller rekrytera en eller flera frivilligledare ur gruppen.
2. Identifiera behoven tillsammans med gruppen. Vilka behov och intressen finns för aktiviteter?
Vilka behov och intressen finns för samtalsgrupper?
3. Bestäm var och när ni ska träffas. Hur ofta, och vilka tider funkar bäst för gruppen?
4. Hur ser arbetsfördelningen ut? Vem gör vad? Vilken budget har ni?
5. Bestäm er för hur ni utvärdera och dokumentera de aktiviteter som görs inom forumet.
Hur skapas tryggare rum i separatistisk verksamhet?
För att skapa tryggare rum behöver en fundera över att skapa trygghet inom gruppen tidigt i processen.
Börja med att tillsammans ta reda på vilka anpassningar eller förhållningssätt som behöver
implementeras för att alla i gruppen ska känna sig trygg att delta, ta plats och bli lyssnade till. Det finns
många olika anpassningar som kan vara relevanta, men här finns några förslag att utgå ifrån.
• Är det nödvändigt med fysiska anpassningar i lokalen eller det material som ska användas?
• Behöver ni tillsammans komma överens om en samtalskultur som gör att alla känner sig trygga
och välkomna? Vilken stämning, jargong och bemötande är viktig för hela gruppen?
• Finns det behov av barnpassning i anslutning till verksamheten för att exempelvis kvinnor ska
kunna delta utan sina barn?

Samverka lokalt
För att driva ett kvinnoforum är det ofta bra att samverka med andra aktörer. Börja gärna undersöka och
samtala med andra organisationer, föreningar, föräldragrupper eller familjecentraler för att se om ni kan
samverka på något sätt. Kan ni genomföra gemensamma aktiviteter eller dela lokaler? Vill ni bjuda in
föreläsare till forumet kan det vara aktuellt med något samarbete? Kan det finnas behov av ett
gemensamt påverkansarbete kring frågor som kommer upp i forumet?
Skapa engagemang
Bjud in kvinnor att delta redan i planeringen och utformningen för Kvinnoforumet. Det stärker egenmakt
att vara med och forma verksamheten från start och skapar ofta ett stort engagemang, och de som deltar
sprider ofta vidare informationen i sina egna nätverk. Med hjälp av samverkansorganisationer kan
informationen också spridas till fler personer som kanske vill delta. Ni kan också annonsera eller besöka
platser där kvinnor befinner sig, både digitalt och fysiskt.
Tips: jobba aktivt med att fånga upp nya förslag och behov i aktiviteterna! Detta kan göras på flera sätt,
exempelvis kan en frivillig ha ansvar för att samla in förslag och nya idéer. Det går också att anordna
en workshop och diskutera behov och önskemål.

Dokumentera och arbeta med röstförstärkning
I samband med vissa aktiviteter i forumet är det bra att samla in vittnesmål och röster om vad som kan
förändras eller förbättras för deltagarna. Framkommer det att det finns strukturer som bidrar till en utsatt
situation för deltagarna? Med godkännande från gruppen kan ni dokumentera dessa erfarenheter och
använda det i ett lokalt påverkansarbete.
Exempel: i början av corona-pandemin beskrev många föräldrar i våra verksamheter att de inte hade råd
att betala lunch till sina barn när skolorna stängdes och de inte fick skollunch. Detta innebar att barnens
matvanor, och förutsättningar att koncentrera sig under skoldagen försämrades. Detta lyftes i kontakt
med lokala politiker på flera platser i landet och av flera olika aktörer för att skapa förändring.
Material att använda
Beroende på vad ni planerar att göra i forumet behövs olika saker. Tänk igenom vad ni behöver till just
de aktiviteter ni planerar. Diskutera med er styrelse vad ni har för budget och planera era inköp utifrån
det. Ett bra startkit kan vara:
• Namnskyltar eller personkort
• Första hjälpen kit
• Material för att servera fika
Att tänka på:
• Är det aktuellt att bjuda in föreläsare eller experter till vissa tillfällen?
• Diskutera vilken kapacitet ni har att ställa om från vardag till kris. Om det uppstår en kris i
området, kan ni då göra en snabbinsatt aktivitet?
• Använd alltid grundprinciperna som kompass i ert arbete.

