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Verksamhetsberättelse 

Kvinnosammanslutning År 2012 

 

 

 
 

 

Vi  har under det senaste året arbetet med tre huvudmål vi har arbetat med tidigare : 

 

1. Öka kvinnors deltagande i demokratiska processer. 

2. Öka kvinnors självständighet och underlätta inträde på den svenska arbetsmarknaden. 

3. Vidareutveckla formen och strukturen för kvinnors organisering. 

 

Och har lagt till ett mål till: 

 

4. Stödja de nyanlända kvinnor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=women&source=images&cd=&cad=rja&docid=yLufoZIk0a0VkM&tbnid=dfqH_ugj3H3HWM:&ved=&url=http://www.inc.com/articles/201104/women-in-technology-face-uphill-battle.html&ei=KsRnUeaMDaW74ATKm4C4Bg&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNF1Zcr8ttcCnYaRomW64LEPGTVcQw&ust=1365841322462303


 2 

 

Nyanlända kvinnor i Sverige 

Vi har ett stor antal nyanlända kvinnor i Sverige från Grekland pga av den ökade 

nyinvandringen. 

Dessa har väldigt ofta familj, små barn och söker jobb och en bättre framtid för familjen. 

Oftast är det kvinnor som väntar med att lära sig språket, med att hitta ett ordentlig jobb, de 

som har kontakt med skolan och stödjer barnen den första perioden. Vi försöker finnas tills 

stöd på olika nivåer och planer. Vi erbjuder praktiskt hjälp genom att informera, gå igenom 

praktiska saker, men även finnas där för att prata, stödja och ge råd när det behövs. Det är en 

stor omvandling för hela familjen och det är väldigt viktigt att ha stöd och hjälp när det 

behövs.  

 

Vi  gör även en kartläggning av kompetens och tidigare erfarenhet. Vi ger information om 

utbildningar som man skulle kanske kunna ha nytta av och kopplar till arbetsförmedlingen.  

 

Vi stödjer alla våra lokala sektioner som erbjuder kurs i svenska och ser till att de praktiska 

förutsättningar finns på plats också, i form av barnpassning och läxläsning för barnen (som 

går parallellt med språkurserna). Vårt mål är att hjälpa de och också familjen känna sig trygga 

i det nya landet. Vi kommer att fortsätta arbeta på det spåret och vidareutveckla den delen av 

verksamheten. 

 

Stöd till kvinnor som har startat eget 

Vi fortsätter att erbjuda stöd till kvinnliga företagare och framför allt de som deltog i projekt 

”kvinnor! Starta eget!”. Vi har kunnat genom kontakter i Sverige och i Grekland erbjuda 

rådgivning i olika branschpecifika frågor och vi anser att detta är en del av vår verksamhet 

som vi borde fortsätta med.  

 

Stöd till kvinnor som vill lära sig engelska eller svenska 

Då vi ansåg att språk är en viktig förutsättning för att kunna komma in ett samhälle men även 

för att kunna komma in på arbetsmarknaden har vi kunnat erbjuda de medlemmarna som 

intresserar sig kurser i engelska och/eller svenska. 

 

 

Kultur 

Vi har intresserat oss för kultur. Vi har både på central och på lokal nivå haft litteratur och 

poesi-circklar, Vi har ordnat bio-kvällar och sett till att välja filmer av kvinnliga författare, 

regissörer eller helt enkelt filmer som har med kvinnor eller jämställhdetsfrågor att göra. Vi 

har haft glädjen att ordna ett antal besök till museer här i Sverige och på det sättet sprida den 

svenska kulturen och informera om svensk historia och politik på ett roligt sätt.  

 

Internationella Kvinnodagen  

Internationella kvinnodagen har firats stort runt om i landet både lokalt och centralt. Vi anser 

att firandet av den dagen är mycket viktig. Den låter oss påminnas om kampen för 

jämställdhet och intresset att sätta nya mål för kommande perioden. Vi har haft seminarier och 

workshops kring jämställhdet, kvinnornas ställning i samhället. Vi har även kunnat samarbeta 

med ACTIONAID och informeras om kvinnornas ställning i andra värdsdelar. Det har varit 

mycket bra erfarenhet. 

 

 

Vidareutveckla kvinnororganisering 
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Vi har påbörjat vårt arbete med att ”modernisera” våra lokala kvinnosektioner. Vi tycker att 

det är väldigt viktigt om det är nu så att våra kvinnosektioner skall kunna spela en roll i 

framtiden ocksåvalt spännande nya aktiviteter som tex självförsvar, målning, dans för att 

kunna locka nya medlemmar. Det arbete avser vi fortsätta med under kommande period 

också.  

 

Stöd till lokala kvinnosektioner 

Det är viktigt att stödja arbetet som görs på lokal nivå. Vi har ofta skickat förslag till 

aktiviteter och även förberett material som kan lätt överföras och användas från lokal 

kvinnosektion till lokal kvinnosektion. Vi har även hjälpt medlemssektionerna att söka egna 

medel från kommunen eller andra organisationer och driva egna projekt. Det har varit 

populärt med nya spännande nya aktiviteter som tex självförsvar, målning, dans för att kunna 

locka nya medlemmar. Det arbete avser vi fortsätta med under kommande period också.  

Vi hjälper som vanligt med administrativa och andra frågor som berör föreningslive. 

 

Sios-kvinna 

Lena Aloutzanidou och Eleni Ioannidou är med och följer arbetet som pågår inom SIOS. 

Kvinnosammanslutningen och dess medlemmar informeras om det arbetet genom nyhetsbrev. 

 

Besökt våra lokala medlemssektioner.  

 

Vi fortsätter att upprätthålla kontakten med våra lokala kvinnosektioner. Det behövs både för 

att stödja och informera de nya engagerade i styrelsen men även för att stödja de som har varit 

aktiva länge och känner sig ibland trötta och omotiverade. Alla behövs! 

Genom att ordna regionala möten har representanter från våra lokala föreningar haft möjlighet 

att träffas och inspirera varandra.  

Vi har under våra besökt haft möjligheten att diskutera med dem som sitter i de lokala 

kvinnokommitéer, utbyta idéer och erfarenheter från verksamheten.  

 

 

Internationella Kvinnodagen  

Internationella kvinnodagen har firats stort runt om i landet både lokalt och centralt. Vi anser 

att firandet av den dagen är mycket viktig. Den låter oss påminnas om kampen för 

jämställdhet och intresset att sätta nya mål för kommande perioden. Vi har haft seminarier och 

workshops kring jämställhdet, kvinnornas ställning i samhället. Vi har diskuterat den 

ekonomiska krisen i Grekland och hur det påverkar kvinnorna samt hur nyinvandring 

påverkar kvinnornas ställning och möjlighet till organisering.  

 

 

 


