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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
MeSheWe konstituerades i december 2016 och registrerades i april 2017. Organisationen är en
ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar rättighetsbaserat och tar avstamp i
alla människors lika värde. MeSheWe låter varje individ själv definiera sitt kön.

MeSheWe har som ändamål:
•

Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de vertyg de behöver för att
kunna bli framtidens ledare och förändringsaktörer.

•

Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den röst och kraft som krävs för att de, både
enskilt och i grupp, ska kunna driva förändringsprocesser i civilsamhället som bidrar till ökad
jämställdhet och i förlängningen jämlikhet.

•

Att initiera, stötta och driva ändamålsmässiga utvecklingsinsatser som katalysator inom och
genom större sammanhang i civilsamhället.

•

Skydd av barn (childprotection) inklusive förebyggande av genderbaserat våld ska
genomsyra organisationen. Särskild hänsyn ska tas till möjligheter att informera unga
kvinnors om deras sexuella och reproduktiva rättigheter.

•

Att bryta patriarkala strukturer.

•

Att arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet.

•

Att arbeta i utvecklingsländer och Sverige.

•

Att bedriva insamling samt opinions- och påverkansarbete.
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Om MeSheWe och vårt syfte
”Educate a girl and she will change the world” är något vi verkligen tror på. Men utbildning är inte
bara räkna och skriva utan behövs på många områden, så som att bygga självkänsla för att lära sig att
en flicka också har ett liv värt att levas. Lära sig att en flicka också ska få utbilda sig och ta plats.
Lära sig om rätten att bestämma över sin kropp och om rätten att slippa våld.
Genom ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt bekräftar MeSheWe de många utmaningar som unga
kvinnor möter under sin uppväxt. Utmaningar som de tvingas kämpa med för att utöka sitt utrymme;
i familjen, i sina samhällen, i det civila samhället och i sista hand i sina egna liv. Genom att öppna
upp flickornas kreativitet och medvetenhet om sina rättigheter, stödjer MeSheWe tjejer i att ta
kommando över sina egna liv och hitta vägarna framåt.

Vill vill finnas där vi tror vi behövs. Burma är ett intressant land, och med ett skriande
behov av freds- och våldsfrämjande åtgärder. Dessutom råder det en sorglig brist på
mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.
Flickor behöver avsevärt stärkas för att ta sin plats i det burmesiska civilsamhället, där det normalt
sett bara finns plats för pojkar. Flickor slutar skolan i förtid, blir bortgifta, blir utsatta för våld, hålls
hemma för hushållsarbete eller om de arbetar tjänar en bråkdel av en manslön. Många faller offer för
trafficking. Kan MeSheWe då rädda flickor från barnäktenskap, trafficking eller osynliggörande?
Nej, MeSheWe kan dessvärre inte ensamma rädda dessa flickor – men med hjälp av bidrag och
insamlade medel, samt vår samlade kunskap och erfarenhet, kan vi se till att det kommer stöd till de
som kan. MeSheWe samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker på gräsrotsnivå för att
ändra attityder och därmed uppnå långsiktiga resultat.
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Styrelse och styrelsemöten – 2018
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande: Anna Widoff
Vice ordförande: Helena Thorfinn
Kassör: Erica Bäckman
Sekreterare: Magdalena Hasselquist
Ledamöter: Magdalena Vogd, Mia Hallenborg, Malin Arvidsson och Anders Jönsson
Suppleanter: Bo Wollinger och Sophie Arnö
Adjungerade till styrelsen: Saba Wallice och Lotta Schwarz
Föreningsrevisorer: Peter Stridh och revisorssuppleant Therese Lilliegren
Valberedning: Eunice Moon, Hilde Selander och Ann Persson

Årsmöte och styrelsemöten
MeSheWe genomförde sin årsstämma den 7 april 2018, och i samband med den, ett konstituerande
styrelsemöte. På årstämman valdes en ny ordförande. Styrelsen har under 2018 dessutom haft 4 ordinarie protokollförda styrelsemöten (varav ett innan årsmötet) – den 28/1, 19-20/7, 30/9 och 18/11.
Under dessa möten har de som kunnat närvarat fysisk, och de som geografiskt varit på annan plats,
närvarat via länk (Messenger). Under 2018 har två av styrelseledamötena varit bosatta i Burma/ Myanmar och en i Washington DC. Övriga bor i Stockholm, Lund och Malmö. Utöver styrelsemöten
har ett vi haft regelbundna arbetsgruppsmöten.
Styrelsen har under året haft ett gott samarbete och vi ser mycket positivt på framtiden.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Arbetet i Sverige
MeSheWe har under sitt andra verksamhetsår fortsatt arbetet med att få organisationen att stå på
stabil grund i Sverige för att vi ska kunna utvecklas och växa. Mycket arbete och tid här hemma har
också under 2018 lagts på arbetsmetodik och möjligheter till finansiering som fortsättningsvis grundligt undersökts genom bl.a. interaktion och samtal med andra likande svenska organisationer, som
exempelvis Svalorna Indien Bangladesh, Civil Right defenders, Svenska Burmakommitén, ALEF
m.fl. Vi har under året arbetat vidare på en Theory of Change/förändringsteori, och på olika policys ett pågående arbete i förändring.

Burma är ett land vi kan väl, flera av oss har arbetat där och vi har styrelsemedlemmar boende där.
Detta har gjort det naturligt för oss att satsa på samarbets och utvecklingsprojekt i just Burma/ Myanmar. Vårt fortsatta arbeta med att hitta lämpliga samarbetsorganisationen och projekt som vi verkligen tror och vill satsa på har inneburit mycket research, otaliga mejl, telefonsamtal och många
inbokade möten.
Den 19-20 juli 2018 samlades större delen av styrelsen i Nybostrand, Skåne, för att under två hela
dagar diskutera strategi- och organisationsutveckling samt lämpliga samarbetspartners för dels en
Forum Sydansökan om ett utvecklingsprojekt i Burma/Myanmar, dels andra mindre civilsamhällesorganisationer som vi vill stödja med kommande insamlade medel samt bidrag. Under dessa två
dagar hade vi också ett längre protokollfört styrelsemöte då vi fick möjlighet att fatta många viktiga
beslut. Vid detta styrelsemöte besluatde vi att adjungera två personer till styrelsen, Lotta Schwarz
och Saba Wallice. Saba är jurist och kan och har bott i Myanmar, jobbar med engelska som språk,
kan Human Rights, Gender Rights, Report writing och Grants managements. Lotta är interaktionsdesigner (skapar digitala websidor, it-produkter och appar från ett användarperspektiv), har jobbat i
Myanmar samt är fotograf med erfarenhet av film/video produktion, något hon också undervisat i.
Under vårt två-dagars möte diskuterade vi MeSheWe ́s kärnverksamheter, vilka är:
•
•
•

Interfaith för fredsbygge och systerskap – dvs. unga, fred och säkerhet/Women,
Peace and Security (WPS) .
Driva och informera om en rättighetsagenda för flickor och unga kvinnor.
Utöka flickors ”civil space” –genom användandet av ’kreativa’ metoder för träning i
att skapa avtryck, en egen röst och självkänsla – både på det personliga planet och i det
offentliga rummet; genom t.ex teambuilding, normkritik, sociala media, foto, film,
podd, skrivande (dagbok, inlägg etc.) mm.
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Vi utvecklade då också strategier för olika former av samarbete/stöd och kom fram till att satsa på
tre olika kategorier av samarbeten: 1) Den organisation vi ansöker om bidrag för ett gemensamt
utvecklingsprojekt med (först ett förstöd) 2) De organisationer vars arbete vi planerar att stödja
finansiellt. 3) De organisationer som vi stöttar på andra sätt, ex på hemsidan och sociala medier eller
genom vår webshop.

Arbetsgrupper, arbetsflöde och medlemmar
Mycket tid går fortfarande åt till “pappersarbete”, formalia, research och att upprätta rutiner som
underlättar verksamheten. För att effektivisera flödet och engagera fler av styrelsemedlemmarna i det
löpande arbetet har vi under året haft flera arbetsgrupper. För att MeSheWe ska klara av att utvecklas
i den takt som vi har som målsättningen, ska vi nästa år se över hur arbetsstrukturen i verksamheten
kan förbättras ytterligare så att fler medlemmar engagerar sig i arbetsgrupper Vi bör också i större
utsträckning följa ett arbetsschema med avstämning, deadlines och uppföljning. Att bygga upp en
organisation är en utmaning. Det har varit slitsamt men väldigt roligt. Vi känner starkt att MeSheWe
har stor potential att växa betydligt inom loppet av ett par år. Till nästa år kommer vi därför fortsätta
med att rekrytera kvalificerade personer som vill aktivera sig i MeSheWe’s verksamhet.
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Målet under 2018 har varit att snarast få igång egna pågående verksamhetsområden, inte minst för att
ha intressanta projekt/bilder på hemsidan och som i sin tur, får igång donation och medlemsknapparna. Vi behöver få in medel, men måste då också satsa en mindre summa. Detta har varit lite
av ett moment 22. Ingen hemsida utan bra verksamhet att presentera, inga pengar till verksamhet
utan en hemsida där vi kan få in donationer, gåvor och medlemsavgifter.
Den tänkta kampanjen för att rekrytera medlemmar har skjutits på till kommande år, då hemsida och
social medier inte lanserats under 2018. Många har visat intresse för att bli betalande medlemmar
eller månadsgivare och när detta kommer igång under 2019, har vi en förhoppning om att få en
rekryteringsbas för styrelsearbete och dessutom medlemsintäkter. Mycket jobb måste alltså läggas på
att öka vår medlembas och söka nya krafter till styrelsen. Samt söka finansiering och anslag, inte
minst något typ av verksamhetsstöd. Processer tar tid men det håller inte i längden för oss att lägga
ner så här mycket tid helt ideellt.

Fundraising och finansiering genom myndigheter, fonder och stiftelser
Anslag från myndigheter som Sida/Forum Syd och Folke Bernadotte Akademien (FBA), tror vi på
sikt bygger MeSheWe, medan donerade pengar ger oss möjlighet att ge kontant stöd till organisationer som vi tycker gör stor skillnad, men är lite mindre. Det är också meningen att dessa två ska
samverka för att "bygga" MeSheWe, och som ska bli hållbart över tid. Förutom finansiering/ansökningar från Forum Syd/Sida och FBA, som har både projektanslag och verksamhetsstöd, planerar vi
också undersöka möjligheten för anslag från Penningstiftelsen, Stieg Larsson m.fl. Vi har även fortsatt undersöka stiftelser och mindre fonder, där vi kan söka pengar för att förverkliga våra visioner
och projekt.

Forum Syd finansierat projekt och partnerskap
Allt sedan MeSheWe grundades i december 2016 och sedan registrerades i april 2017, har vi velat
söka anslag från Forum Syd. Organisationen behövde dock ha bedrivit verksamhet under ett år innan
vi kunde söka. Efter årsmötet i april började därför de dokument förberedas som krävdes av Forum
Syd för att bli organisationsgranskade. Dessa måste skickas in för att kunna bli godkända som organisation, och om så, kunna söka Forum Syds projektanslag så fort nästa bidragsfönster öppnade. Vi
blev den 8 juni godkända som en organisation som Forum Syd bedömde ha “kapacitet att genomföra projekt finansierat via projektbidrag”, och var därmed beviljade att söka Forum Syd anslag på
nivå 1, dvs ett förstöd på max 100 000 kr följt av en ansökan på max 270 000 kr, efter att förstödsprojektet är avslutat, rapporterat och godkänt.
Under styrelsemötet i juli beslutades att söka med Smile Education and Development Foundation
(SEDF), som partner och som vi under ett och ett halvt år haft diskussioner om ett blivande samarbete med. Kontakten intensifierades och arbetet med ansökan påbörjades i september. Den 22
oktober skickades slutligen en ansökan in till Forum Syd om en förstudie till ett utvecklings-projekt
tillsammans med vår partnerorganisation SEDF. Den 16 november fick vi ett mejl från SEDF’s
grundare och Director, med information om att det förekommit ett fall av sexuella trakasserier inom
deras organisation, men att de vidtagit åtgärder i form av en internutredning samt nya policys och att
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vi skulle hållas underrättade om allt som skedde. Den 13 december kom det till vår kännedom, genom kontakter inom biståndsvärlden i Myanmar, att den som stod anklagad för dessa sexuella trakasserier var organisationens nyckelperson, grundare och verksamhetschef, tillika den person som vi haft
mycket nära kontakt med i snart två år. Detta föranledde att vi kontaktade den amerikanska firma
baserad i Yangon, Global Legal Myanmar, som hade fått uppdraget att göra internutredningen, och
krävde ett möte samt all tillgänglig information. Vi genomförde ochså en “action plan”, som innebar
möten och mejl med andra nationella CSO’s, NGO’s och de kontakter i Myanmar som eventuellt
kunde ge oss information om hur sanningshalten i anklagelserna, hur allvarligt skadat SEDF’s rykte
var, samt hur stabil organisationen skulle vara om personen i fråga skulle träda tillbaka.

Beviljad Forum Syd-ansökan, tillbakadragning av denna, samt avslutat partnerskap med Smile Education and Development Foundation (SEDF)
På andra sidan årsskiftet, den 8 januari 2019, fick vi besked från Forum Syd att vår ansökan om förstöd till projektet med SEDF hade beviljats. Efter möten i Yangon, den 15 januari med två kvinnliga
chefer inom SEDF, och den 18 januari med internutredaren i Yangon, tog vi trots beviljad ansökan,
ett styrelsebeslut om att dra tillbaka denna samt att avsluta allt samarbetet med SEDF. Vi skrev en
rapport om den “action plan” som vi vidtagit, skickade den till Forum Syd och begärde ett möte, där
MeSheWe´s ordförande meddelade vårt beslut. Forum Syd uppmuntrade oss att söka igen men ny
partner redan den 1-7 april 2019, vilket vi kommer att göra. SEDF underrättades därefter om beslutet
att dra tillbaka projektet och om att vi avslutade partnerskapet och allt samarbete.
Redan nu i april 2019 kommer vi att söka nytt Forum Syd anslag, men då med organisationen Girl
Determined som partner. Vi har stora förhoppningar om att även denna ansökan blir beviljad och
hoppas kunna sätta igång med förstudien till detta projekt redan under hösten 2019. Läs mer om detta
under Framtida utveckling.

Stiftelse-donationer
Under våren 2018 fick vi kontakt med bostadsbolaget Västerstaden i Göteborg, som då höll på att
starta en stiftelse, Västerstaden Foundation. Stiftelsen ändamål är att stödja utvalda projekt i bistånds-länder. Vi arbetade fram en powerpoint för att presentera MeSheWe, våra visioner, strategier
och vår målgrupp. Med denna powerpoint som underlag höll vår vice ordförande Helena, en presentation för stiftelsens styrelse i augusti, vilket resulterade i ett löfte om bidrag på 100 000 kronor till
MeSheWe. Styrelsebeslut togs om att ca 50% av dessa medel ska gå direkt till projektstöd till lokala
organisationer i Burma. Vi är väldigt måna om att dessa pengar ska komma till största möjliga nytta,
och kommer därför välja projekten noga. Ca 50% av pengarna ska vi använda för MeSheWe´s organisationsuppbyggnad - 90-konto, trycksaker och liknande, då vi är i stort behov av medel till organisationens administration. Eventuellt kommer bidrag från Västerstadens Foundation att upprepas under flera år om deras pengar visar på tillfredställande resultat. 100 000 SEK sattes in på vårt konto i
december 2018.
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Med pengarna från Västerstadens Foundation kommer vi troligtvis att främst stödja två lokala organisationer som gör ett fantastiskt arbete med små medel. A) Strong Flower undervisar flickor och
unga kvinnor i sexuell- och reproduktiv hälsa (SRHR), genderbasert våld, genusroller, jämställdhet
och självförsvar. B) Nat Py Yar Ma Institute (NPYMI) utbildar unga tjejer med olika etnisk och religiös tillhörighet i ”community peacebuilding, civic leadership och gender advocacy”. Dessa två organisationer arbetar båda med att stärka tonårstjejer så att de ska kunna ta plats i civilsamhället - och
därmed bli framtida aktörer i Burmas demokratiprocess, en process som tyvärr politiskt och människorättsligt sett snarare går kräftgång.

Att bygga en organisation - hemsida, sociala medier och information
Under våren 2018 fortsatte arbetet med att bygga MeSheWe på en solid grund. Mycket tid fortsatte
att gå åt till domäntrassel, bankärenden och kontakten med byrån Consulence i Lund, som vi redan
under 2017 fick ett pro-bono avtal med. De skulle formge logga, arbeta fram hemsida och sociala
medier, producera informationsmaterial, visitkort mm. Vi fick en logga sent 2017 som vi var mycket nöjda med och under våren ordnades en extern och intern mailadress som kan användas för att nå
styrelsen - info@meshewe.org och styrelsen@meshewe.org. De flesta i styrelsen fick också egna
mailadresser kopplade till organisationen, förnamn.efternamn@meshewe.org, samt visitkort.
Mycket arbete kvarstod dock, och vi hade både mycket mejlkontakt och fysiska möten i Lund med
Consulense under våren. Det geografiska avståndet till Stockholm blev dock ett hinder i processen
och kontakten gick trögt. Det blev därför tydligt att vi behövde ha någon som kunde jobba närmare
organisationen, och där vi också hade större insikt och kontroll över arbetsflödet.
Vid styrelsemötet i juli adjungerade vi Lotta Schwartz till styrelsen, som förutom att vara interaktionsdesigner, dvs skapar digitala websidor, it-produkter och appar utifrån ett användarperspektiv,
också har både Burma- och biståndserfarenhet, samt är fotograf med erfarenhet av film- och videoproduktion. I gott samförstånd avslutade vi därför samarbetet med Consulence, för att låta Lotta ta
över på hösten 2018. Arbetet med hemsidan sattes i oktober igång av Lotta, och MeSheWe´s ordförande Anna. Formen sattes och en hel del material kom på plats. Vi hade inte velat launcha

10

MeSheWe på varken hemsida eller sociala media förrän visste exakt vilka som var våra framtida
partners resp. organisationer vi stöttade. Vi trodde att vi hade detta klart i oktober, men sen hände det
saker, och vi lyckades dra i handbromsen i tid före att hemsidan skulle launchas i december. En informationsfolder var då också nästan färdig för tryck. På grund av oklarheter med vad som hände i
vår samarbetsorganisation SEDF och vilka projekt som egentligen var på gång, kunde vi inte komma
vidare med hemsidan under hösten.
Webbsidan kom under hösten upp som en ”under construction-sida” och vi beslöt att ligga lågt till
dess att det fanns mer substantiell information att publicera. Viktigast var att de som gick in på vår
www-adress, som nu fanns tryckt på visitkort mm., kom till en existerande sida med grundinformationen om MeSheWe.
MeSheWe’s facebooksida www.facebook.com/me-she-we, har under året funnits uppe och får fler
och fler gillamarkeringar. Här har vi lagt upp läsvärda artiklar eller annat som rör frågor om vår
målgrupp. Planen är dock att facebooksidan ska lanseras ordentligt först samtidigt som hemsidan
kommer igång på riktigt. Så småningom ska vi också få igång både ett Instagram och ett Twitterkonto. Planen är att ha en presskonferens där både hemsida och MeSheWe lanseras när detta så
småningom är helt färdigt.

Kurser och kapacitetsutveckling
För att kapacitetsutveckla oss, ska alla i styrelsen försöka hinna gå Forum Syds kurser (särskilt de två
inledande onlinekurserna). Ordförande gick under hösten 2018 även en kvälls-kurs på Forum Syd i
Stockholm. Dessa kurser arrangeras med jämna mellanrum och är något vi ska fortsätta kapacitetsutveckla oss genom.

Konferenser, möten och nätverkande
Representanter från MeSheWe´s styrelse har under 2018 medverkade på flertalet konferenser,
mässor och arrangemang gällande bistånd, MR, genus etcetera - både i Sverige, i Myanmar och i
Washington DC. Förutom kapacitetsutveckling och research har detta syftat till att nätverka, möta
blivande eventuella samarbetspartners, representera MeSheWe, samt sprida information om vår
organisation och våra fokusfrågor.
I Stockholm, vårt huvudkontor, har exempel på konferenser och mässor varit den internationella
konferensen Stockholm Peace and Development Forum (Stockholm, maj 2018) och MR-dagarna
(Stockholm, 16-18 november 2018. Under året har vi här även haft diverse möten med andra civilsamhällsaktörer som arbetar med liknande frågor (Olof Palme Internationella Center, Svenska
Burmakommittén mfl.), liksom många möten om blivande samarbete och stöd till projekt i utvecklingsländer. Några av mötena var, med Wai Wai Nu, grundare av Executive Director om samarbete
med Women Peace Network i Myanmar (Stockholm, maj 2018), möte med Peg och Tomas Lindstrand om Alma Artur Walk in School for Girls i Jodhpur, Indien (Stockholm, oktober 2018), och
möte med Minou Fuglesang om Adolescent Girls School/Basecamp Foundation Kenya (Stockholm,
december 2018).
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I Myanmar (Yangon kontoret) har vi medverkat i många event och nätverksträffar, så som Valentine workshop – “Love and Feminism” - panelsamtal om kärlek och gender som hölls av Rainfall
(februari 2018), Nordic Day, där flera kvinnorättsorganisationer deltog, Yangon Pride Festival m.fl.
Yangonteamet har också haft otaliga möten, som exempelvis med Joanne Lauuterjung Kelly (februari 2018), som är facilitator och konsult inom media, freds- och konfliktsfrågor och med särskilt
fokus på interfaith, det kvinnliga filmteamet bakom filmen She, Dr. Thet, Sayalay Ketumala och
Kyal Yi Lin (maj 2018) och som belyser olika perspektiv på genderfrågans utmaningar ur religiösa
aspekter. Höstens möten präglades mycket av ansökan med Smile Education and Development
Foundation (SEDF) då vi skulle gå i partnerskap med dem.
MeSheWe har, genom sin styrelserepresentant i Washington DC, haft kontinuerliga kontakter med
bl.a. Girl Activism Project, en NGO som arbetar för att expandera flickors utrymme i USA och
Afrika och som i sin tur är uppkopplad mot ett nätverk av flickorganisationer. Genom dem har vi
bl.a. fått mycket metodmaterial som vi kommer att kunna nyttja framöver. Vi har också undersökt
möjligheterna att kunna fundraisa i USA. Det visar sig dock vara allt för komplicerat att starta en
NGO enkom för detta. I DC har vi också deltagit på seminarier om WASH-frågan från ett flickperspektiv (Water and Sanitation) på Save the Children, samt besökt Rohingyaföreningens informationskvällar. Några av många möten som ägt rum i DC har varit möten med representanter för
Burmesiska organisationer, så som MyoWin från SEDF och Wai Wai Nu från WPN.
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Framtida utveckling 2019 - 2020
När vi efter årskiftet 2018-2019 drog tillbaka vår beviljade Forum Syd ansökan, beslutade vi söka
nytt Forum Syd-anslag redan i april 2019, och då med organisationen Girl Determined som partner.
Girl Determined är en etablerad organisation i Burma, som sedan starten 2009 explicit har arbetat
med tonårsflickor - 12-17 år. Genom “Girls Circles”-utbildningar stärker de tonårsflickor i hela
landet, inklusive i interflyktingläger i Kashin- och Shan State. Med samtal om kropp och rättigheter
och genom sport, som fotboll och vollyboll, stärks flickornas människovärde och känsla av att få ta
plats i både familj och civilsamhälle. Girl Determined, som vi haft samtal med sedan innan
MeSheWe grundades, har länge varit vår ”drömpartner”. Organisationen har grundats och drivs av
en amerikansk kvinna som bott i Burma sedan 2008. De har mycket erfarenhet av vår målgrupp,
varit igång länge, är starkt förankrade i kommuner och byar runt om i Burma, men vi tror att vi
genom ett sam-arbete skulle kunna vidga och utveckla deras verksamhet för tonårflickor till något
som på riktigt gör stor skillnad för flickors rättigheter och plats i civilsamhället i Burma och som i
sin tur främjar fred och demokrati i landet.

Påbörjad organisationsutveckling som dragit in på 2019
Under 2018 beslutade vi att snarast möjligt ansöka om 90-konto. Processen är förenad med en avsevärd mängd tidskrävande pappersarbete och hanns tyvärr inte med under året, men planeras bli klart
under 2019. Som nämnts tidigare, har även lanseringen av hemssida, satsningen på sociala medier
och informationsbroshyr/er samt annat rörande MeSheWe´s organisitationsutveckling tvingats skjutas på till 2019. Anledning till detta har varit dels ovan nämnda avsaknad av 90-konto, vilket vi vill
ha när vi lanserar hemsida och trycker upp informationsmaterial, och dels brist på både tid och pengar, då MeSheWe under 2018 drivits helt ideelt och med väldigt lite medel att tillgå. Trots allt har den
främsta orsaken kanske ändå varit att vi vill ha samarbetsorganisationerna och projekt på plats innan
vi satsar på att lansera oss stort. Vi hoppas och tror att 2019-2020 blir åren då vi MeSheWe på kartan
ordentligt. Vi ska även, om vi har medel, vara med på Mänskliga Rättighetesdagarna i Uppsala 3-5
december 2020. Under senhösten beslutade vi ansöka om medlemsskap i Concord Sverige, en
medlemsplattform med 67 av Sveriges civilsamhällsorganisationer som medlemmar. Concord är
positiva, men kräver minst två årsberättelser, vilket gör att det kan bli aktuellt först efter årsmötet
2019. Likaså beslutade styrelsen att bli medlem i Forum Syd. Även detta kommer att ske först under
2019 av samma anledning. Vi ska om vi hinner söka verksamhetsstöd från Folke Bernadottesakademien (FBA) under hösten 2019, för verksamhetsåret 2020 och då söka medel för organisationsutveckling, resebidrag för att åka och undersöka/besöka lokala organisationer samt leta nya projekt.
Vi ska i så fall, även söka bidrag till en avlönad deltids-tjänst för en verksamhetsledare, något som vi
länge har behövt.
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Etablerade kontakter med samarbetspartners för projekt 2019-2020
Burma/Myanmar
Ett arbete för flickor i Burma/Myanmar är ett arbete för en möjlig demokratiutveckling i landet, för mänskliga rättigheter och för en framtida fred i ett krigshärjat land.
Även under 2018 pågick ett gediget arbete där med att utkristallisera vilka organisationer som varit
intresserade av samarbete med MeSheWe. Flera organisationer har uttryckt en tydlig önskan att stärka sin kapacitet genom ett samarbete med MeSheWe, vilket vi är stolta och glada över.
Våra två styrelserepresentanter i Myanmar/Burma, Magda och Mia har, liksom under 2017, träffat
många potentiella lokala gräsrotsorganisationer samt utforskat och prövat vår metodeologi under
workshops i fält med utvalda flickgruppe, bl.a. i Dala, ett mycket fattigt område söder om Yangon
med flickor som löper stor risk att försvinna i trafficking. Syftet med pilotprojekten är att de på sikt
ska fungera som MeSheWe´s metod gällande normkritik och media. Att arbeta interfaith, och att
sammanföra personer med olika religiös bakgrund i Myanmar, känns oerhört aktuellt efter att situationen i delstaten Rakhine med etnisk rensning av den muslimska Rohinga gruppen blev akut under
hösten 2017. Vår styrelsemedlem i Myanmar, Magda, har under 2018 getts möjlighet att intervjua
Rohingyas i norra Rachine state, dit få personer beviljas tillträde.

Lokala organisationer i Burma, med vilka vi diskuterat samarbete och stöd
Nat Py Yar Ma Institute (NPYMI)
NPYMI jobbar med flickor 16-22 år, från hela Myanmar med olika etniska och religiösa bakgrunder
(inkl. muslimska Rohingyas) - med målet att öka deras kunskaper om ”community peacebuilding,
civic leadership och gender advocacy”. De utbildar alltså flickor/-unga kvinnor i ledarskap, genusrättigheter och fredsarbete med målsättningen är att de ska bli framtida fredsbyggare och samhällsledare. Organisationen håller månadslånga utbildningsläger där flickor lär, stärks och får ta plats.
Utbildningen innehåller ett fältbesök i 10 dagar i byar där flickorna undervisar barn och tonåringar
om ”peace” och ”gender”. Flickorna blir utvalda enligt kriterier som att de är aktiva i sina ”communities” och på olika sätt har utmärkt sig för att vara goda ledare. NPYM gör uppföljning och återsamlingar för grupper (alumnis) som redan genomgått träningen för att följa upp och stötta. Organisationen vill mkt gärna arbeta med MeSheWe och är i behov av finansiering för att kunna fortsätta. NPYM vill med ett samarbete och bidrag från MeSheWe kunna utveckla sitt koncept. I nuläget
får de låna lokal och arbetar helt ideellt, och har haft det svårt att få det att gå runt. De unga kvinnorna som startat och faciliterar verksamheten, har tvingats ta projektanställningar hos andra NGO’s.
Khin, som är otroligt driven och den vi fört mest dialog med, har exempelvis arbetat med Rohingyafrågan i Rachine staten för engelska biståndsgiganden Oxfam. Khin är själv muslim. Med ett bidrag
från MeSheWe skulle NPYMI kunna utveckla sitt koncept och så småningom eventuellt kunna ta ut
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en liten lön, så att de slipper arbeta för andra. Under 2018 hade vi, särskilt vårt Yangon-team, återkommande dialog med NPYMI. Under sommaren gjorde de en budget för ett projekt som de ville
verkställa med vårt stöd. Detta alumniprojekt hade dessvärre en alltför hög budget, varför vi inväntar
en ny budget från dem för ett mindre projekt.

Strong Flowers Sexuality Education Services (Strong Flowers)
Strong Flowers driver en interreligiös verksamhet för flickor och unga kvinnor i Burma och som
undervisas i sexuell- och reproduktiv hälsa (SRHR), våld mot kvinnor, jämställdhet och självförsvar.
Nyckelpersonen är en kvinnlig muslimsk läkare, Dr Thet, som förutom att hon är mycket kunnig
också är otroligt entusiasmerande. Strong Flowers lyckas nå flickor med information och kunskap på
ett imponerande sätt och gör ett arbete som har gjort stort intryck på oss. De har planer att under
2019 implementera ett projekt, en tre månadersutbildning för ungdomare som i sin tur ska kunna
vidarutbilda andra ungdomar i sexuella rättigheter, SRHR, genusnormer, genusroller, MHM (Menstruation Hygien Management), familjeplanering, genusbaserat våld (GBV) prevention etc.
MeSheWe planerar att stödja detta projekt under 2019.
MeSheWe hade under 2018 inte några planer på direkta samarbeten med rohingatjejer på grund av
att den rådande politiska situationen gör det enormt svårt med direktstöd, tillstånd osv, men däremot
är vi övertygade om att arbetet indirekt påverkar. Både NPYMI och Strong Flowers arbetar fredsfrämjande genom att blanda tjejer från olika religioner (sk. interfaith) och minoriteter, och båda
nyckelpersonerna i resp. organisation är själv muslimer.
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Vaginamonologerna
Med syftet att stärka flickor/kvinnor, att uppmärksamma våld mot kvinnor och bejaka kvinnors rätt
att välja sitt liv sattes The Vagina Monologues i februari 2019 upp för andra året på Franska Institutet i Yangon, Burma. I år framfördes pjäsen också på burmesiska, ett språk som inte ens har ett ord
för vagina. Inträdet är fritt, men 2018 gick publikens insamling, över $ 3500, till organisationen
Strong Flowers som under ledning av Dr. Thet verkar för sexualundervisning i syfte att stärka unga
kvinnors självbild och kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). MeSheWe planerar att stödja uppsättningen av The Vagina Monologues i Yangon som söker arrangörerna organisationer som vill stödja uppsättningen för kommande år (2019 och 2020). Vilken summa det handlar
om, och vilken/vilka lokala organisationer de föreställningarna kommer att stödja är ännu inte bestämt. Förutom att det är i linje med vår verksamhet – att låta flickor och kvinnors bli synliga och ta
plats, att stävja genusbaserat sexuellt våld och att verka för kvinnor/flickors rätt till trygghet och säkerhet – så är det ett fantastiskt bra forum för oss att synas i. Här kan vi göra vår organisation och dess
namn synligt för en stor publik i Myanmar.

Att det i Burma är vanligt förekommande med våldtäkt som ett krigsvapen, samt att
våld mot kvinnor inom familjen är vardag, är något som uppmärksammats av många
rättighetsorganisationer i landet. De kräver nu att militär straffrihet upphör.
Vaginamonologerna av Eve Ensler, har blivit en global V-Day-rörelse som uppmuntrar kvinnor runt
om i världen att utföra monologerna för att samla in pengar och medvetenhet om att upphöra med
våld mot kvinnor. Monologerna handlar om kvinnors och flickors rätt till sina egna kroppar och till
sin sexualitet. Pjäsen hade urpremiär 1996 och har sedan dess spelats tusentals gånger i olika länder
över hela världen. Oprah Winfrey, Jane Fonda, Gudrun Schyman, Kim Anderzon och Europaparlamentarikern Cecilia Wikström är bara några av dem som har läst högt ur Vaginamonologerna.
Women Peace Network (WPN)
Women Peace Network (WPN) är en organisation som vi haft regelbunden kontakt med om samarbete både per mejl och fysiskt (Helena i Washington DC & Anna i Stockholm. Nyckelpersonen och
grundaren är en kvinna, WaiWai Nu, som själv är rohingya. Vi har gärna velat komma närmare
Rohingya-frågan genom ett samarbete med dem, men Wai Wai har bott i USA där hon studerat juridik. Meningen var att hon skulle återvända till Burma augusti 2018, men det visar sig nu att hon blir
kvar i USA, hur länge till vet vi inte. Tyvärr är WPN mindre aktivt när hon är borta. Därför ligger
detta samarbete på framtiden, men vi har en pågående dialog. Wai Wai Nu, har tillsammans med
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hela sin familj suttit 7 år i fängelse p.g.a hennes pappas frispråkighet om Rohingya-minoritetens brist
på rättigheter. Hon har de senaste åren fått stor uppmärksamhet, inte minst i USA och vunnit många
fredspriser.
WPN arbetar interfaith (bl.a. med Rohingyer), fredsbyggande, ungt ledarskap, mänskliga rättighetsinfo och träning. Organisation har flera underavdelningar och står på fyra ben - Yangon Youth Leadership Center, My Friend Campaign, Women training och Human Rights Rachine. Wai Wai Nu har
också startat organisationen Justice for Women.

Rainfall
Under 2018 har vi fortsatt haft en sporadisk kontakt med tidningen Rainfall, som har en uttalat feministisk profil, och där flera unga kvinnor arbetar med att föra ut tankar kring jämställdhet och demokrati. Rainfall har sin styrka i gender och behöver inget stöd där, men har däremot inget sätt att arbeta med flickor i åldrarna 15-21. Svenska Burmakommitén arbetar nu inte längre i partnerskap med
Rainfall, vilket gjort det möjligt för MeSheWe att återuppta kontakten med dem för samarbete.
Myanmar Penn Society
Vi hade under 2018 också fortsatt kontakt med Myanmar Penn Society, som har visat intresse av att
ha skrivarkurser för unga flickor och vill samtala med MeSheWe om hur detta skulle kunna se ut.

Lokala organisationer i Kenya och Indien som vi diskuterat samarbete/stöd med
Trots att det varit naturligt för oss att arbeta i Myanmar/Burma, är tanken med MeSheWe inte att vi
är hänvisade till att arbeta med tjejer och unga kvinnor bara där. Vi ska, som sagt, finnas där vi behövs och vi har långtgående planer även för andra områden.
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Två samarbeten och projektidéer utanför Burma och som vi under året fört diskussioner med är:

Adolescent Girls School Project Alma Artur Walk in School for Girls, Jodpurh, Indien.
Vi har diskuterat med AlmaArtur om möjligheten för ForumSyd/Sida-pengar, men kommit fram till
att det faller pga bristen på organisationsregistrering, indiskt regelverk osv. Alltså bättre att stödja
med donerade el insamlade medel. Den lilla organisationen Alma Artur driver Alma Artur Walk in
School for Girls. Skolan ligger i ett område där invånarna, framförallt kvinnor och barn, lever på att
plocka skräp, illegal alkohol-tillverkning, försäljning av droger och prostitution. 70% av flickorna i
området blir bortgifta före den lagliga gränsen för giftermål och flickorna i skolan droppar oftast ur
redan vid 15 års ålder, trots att många har enorm potential och skulle kunna gå långt.
Alma Artur Walk in School for Girls är en informell skola som har drivits helt via insamlade medel
av Alma Artur (bl.a. genom av försäljning av möbler på Österlen). Organisationen syftar helt till att
stärka flickor och kvinnors självförtroende (empowerment) för att skapa en grund för fortsatta studier
och utveckling. Flickorna är oftast daliter (kastlösa) och kommer alla från fattiga hemförhållande,
men får genom Alma Artur möjlighet till den skolgång de annars inte fått. Viktigt för flickorna är
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också att de får skolkläder och då känner sig som andra skolbarn i Jodhpur. Genom skolan får de
också vaccinationer och läkarundersökningar. De mammor som vill och har möjlighet, erbjuds att gå
i skolan. Detta har resulterat i att 20 kvinnor nu går i skola genom Alma Arthur, och lär sig läsa och
skriva samtidigt som de får tillfälle att komma bort från hemmet och gatan samt diskutera sorger och
glädjeämnen i sin vardag.
Vissa flickor visar en enorm utbidningspotential och har i tonåren så mycket kunskap att de skulle
kunna gå långt. Men när de blir tonåringar droppar flickorna ofta ur skolan. Anledningen är giftermål, graviditet, prostitution eller för att på annat sätt dra in pengar. Trots uppmuntran, har det visat
sig svårt att förändra mönstret. De som i många år outröttligt drivit Alma Arthur walk in school for
Girls, börjar komma till åren och tappa ork. Samtidigt har de inte hjärta att stänga skolan. Något
måste göras och nu vill Alma Artur samarbeta med MeSheWe i ett projekt för att både rädda skolan
och ha ett särskilt fokus på målgruppen tonårsflickor. Tillsammans skulle vi kunna förändra mönstret. Kan vi förändra för några av dessa flickor kan effekten på lite sikt bli enormt.

Förändringen ger ringar på vattnet, utbildade flickor kan skapa förändringar i samhällsmönstret och bli förebilder som drar med sig och banar väg för andra flickor.
Sådana förändringar går också i arv. Utbildning minskar fattigdom, ökar jämställdhet
och föder entrepenörskap och kreativitet. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn. På relativt kort tid sker stora förändringar.
The Bonga-Mazungumzo Project. Adolescent girls empowerment.
Utbildning och stöd till Masai-flickor i Massai Mara, Kenya.
Base Camp Foundation Kenya (BCFK) har arbetat i över femton år i Massai Mara, Kenya, där de
stöder och utbildar av Masai-flickor. Projektet Adolescent girls empowerment syftar till att stärka
flickor som har tvingats sluta skolan. Projektet utrustar tjejerna med livsförmåga som gör det möjligt
för dem att både klara sina dagliga sysslor i hemmet och ger yrkeskunskapet för att bli självförsörjande och skapa sina egna hållbara försörjningsformer. Basecamp Foundation Kenya kommer också
att driva Mara Girls’ Leadership School, ett projekt som fortfarande är på planeringsstadiet. Under
2019-20 kommer vi att utveckla kontakten med Basecamp Kenya och Adolescent Girls-skolan.
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Årsredovisning för

MeSheWe
802508-1053

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31
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MeSheWe
802508-1053

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för MeSheWe, 802508-1053, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018. Föreningens andra räkenskapsår.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Se verksamhetsberättelsen ovan sidan 3.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Se verksamhetsberättelsen ovan sidan 6.
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Flerårsöversikt
2018

2017

Belopp i kr

______________________________________________________
Netto omsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

5 500
102 276
99

5 000
4 266
95

Förändringar i eget kapital
2018-12-31

______________________________________________________
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

4 266
102 276
______
106 542

Resultatdisposition
Belopp i kr

______________________________________________________
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor xxx xxx,/disponeras enligt följande:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
Disponeras för/Balanseras i ny räkning
Summa

4 266
102 276
______
106 542
106 542
______
106 542

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
noter.
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Resultaträkning
__________________________________________________
Belopp i kr

Not

2018-01-012017-01-012018-12-31
2017-12-31
_________________________________________________________________
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2,3

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

5 500

5 000

100 500
__________
106 000

__________
5 000

-3 724
___________
-3 724
___________
102 276

-734
__________
-734
__________
4 266

----------------102 276

--------------4 266

____________
102 276

_________
4 266

____________

_________

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

102 276

4 266

________________________________________________________________________
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Balansräkning
_________________________________________________________
Belopp i kr
Not
2018-12-31
2017-12-31
__________________________________________________________________

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

107 615
___________
107 615
___________

4 500
_________
4 500
_________

107 615
___________

4 500
_________

107 615

4 500

__________________________________________________________________
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Balansräkning
__________________________________________________
Belopp i kr
Not
2018-12-31
2017-12-31
__________________________________________________________________

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 266
102 276
____________
106 542
____________
106 542

1 073
____________
1 073
____________
107 615

4 266
________
4 266
________
4 266

234
________
234
________
4 500

________________________________________________________________________
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Noter
Belopp i svenska kronor (SEK) om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren
Nettoomsättning per rörelsegren
2018-01-012017-01-012018-12-31
2017-12-31
__________________________________________________________________
Medlemsavgifter
5 500
5 000
Offentliga bidrag
Övriga erhållna bidrag
100 500
__________
__________
Summa
106 000
5 000

Not 3 övriga erhållna bidrag
2018-01-012017-01-012018-12-31
2017-12-31
__________________________________________________________________
Specifikation över erhållna bidrag
Privatperson
500
Ideela föreningen Västerstaden
100 000
_________
_________
Summa
100 500
_

Not 4 Personal
Personal
Föreningen har inte haft några anställda.
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KONTAKT:
www.meshewe.org
facebook: me-she-we
email: info@meshewe.org

Upphovsrätt till materialet i denna verksamhetsberättelse tillhör MeSheWe.
© Foto: Magdalena Vogt, Anna Widoff och Peg Lindström
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