
 
Vänsterpartiet 

Motion 

Till Kommunfullmäktige i Malmö 
  
Stöd den feministiska rörelsen i Malmö – inrätta ett bidrag för kvinnors organisering 
  
Det finns få saker som har större betydelse för förändring än att människor organiserar sig 
för sina rättigheter och driver på för rättvisa och förändring. Men precis som i samhället i 
övrigt ser det olika ut för kvinnor och mäns möjligheter till inflytande, organisering och 
ideellt arbete. 
  
 I SOU 2004:59 Kvinnors organisering. Betänkande av utredningen statligt stöd för kvinnors 
organisering konstateras att män i större utsträckning har möjlighet att stärka sina 
positioner och politiska resurser genom sitt civilsamhällesengagemang, medan kvinnors 
engagemang oftast inte innebär inflytande på motsvarande sätt (SOU 2004:223). 
  
Det finns en aktiv viktig feministisk rörelse i Malmö. En rörelse som är både mångskiftande 
och som arbetar på olika sätt. En rörelse som är viktig för Malmö och för det 
jämställdhetsarbete som staden vill göra. Under Nordiska forum, en stor kvinnokonferens 
som var i Malmö 2014, togs ett slutdokument. Slutdokumentet lyfter fram viktiga slutsatser 
och krav, bland annat behovet av en feministiskarörelse och att den får stöd. Detta var också 
något som det togs fasta på av den dåvarande kommunledningen, som skrev under ett 
dokument med punkter från slutdokumentet som man sa sig vilja genomföra. En av dessa 
punkter var: 
”Fortsätta att stötta och uppmuntra kvinnorörelsens organisationer och se dem som en 
viktig och aktiv part för en mer jämställd stad” 
  
Malmö jämställdhetsbyrå, en ideell organisation i Malmö, har haft ett brett projekt med 
många involverade för att titta på vilka hinder det finns för feministisk organisering på lokal 
nivå. Projektet resulterade bland annat i rapporten:  Organiserad eller oorganiserad 
feminism. Hinder för organisering. I denna lyfts fram att bland de största hinderna handlar 
om bristen på tid och pengar, och att de resurser som ges ofta är kortsiktiga och 
projektbaserade. Det saknas ett långsiktigt stöd. Det finns idag inget i Malmös bidragsystem 
som skulle uppfylla behovet av ett långsiktigt stöd till kvinnors organisering. 
  
Myndigheten för ungdoms och civilsamhälles frågor(MUCF) har ett nationellt bidrag för 
kvinnors organisering som vänder sig till organisationer som arbetar nationellt eller över 
minst fem län.  MUCF beskriver bidraget såhär: ”Bidraget ska hjälpa kvinnoorganisationer att 
organisera sig för att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. Det ska stödja kvinnor att 
delta i den demokratiska processen och i samhället./../ Bidraget kan till exempel gå till 
kostnader för opinionsbildande verksamhet, kansli, administration eller anställda.” 
Det finns idag inget motsvarande lokalt bidrag för att stötta lokala organisationer. Det borde 
det finnas. 
  

http://malmojamstalldhetsbyra.se/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-Organiserad-eller-oorganiserad-feminism.-Hinder-f%C3%B6r-organisering.pdf
http://malmojamstalldhetsbyra.se/wp-content/uploads/2014/10/Rapport-Organiserad-eller-oorganiserad-feminism.-Hinder-f%C3%B6r-organisering.pdf
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Malmö borde ta ansvar för att mer aktivt än idag stötta kvinnors organisering i Malmö, och 
ta ansvar för att göra det långsiktigt. Förutsättningarna för att göra detta behöver ses över 
och därefter bör ett bidrag riktat till kvinnors organisering inrättas.  
  
Vi yrkar därför  
att Malmö stad inrättar ett bidrag för kvinnors organisering i Malmö 
  
 
 
 
 
Malmö den 8 mars 2016 
 
 
Martina Skrak (V) 


