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Allmänt om verksamheten

2020 - året då Coronapandemin lamslog världen
2020 var året då så mycket blev så annorlunda. Året då Coronapandemin lade sig som en blöt filt
över världen och skakade om livet för så många människor i världen. Många liv har gått förlorade
i pandemin och i dess spår har bland annat följt försörjningssvårigheter och en markant ökning av
våld i nära relationer. Många organisationer har tvingats pausa sina program och ställa om sin
verksamhet. Så också MeSheWe. I början av 2020, innan Covid-19 hade spridits i världen och
retriktionerna gjort det omöjligt att resa och träffas, genomförde vi ett mycket lyckat Forum Civfinansierat projekt i Myanmar. Större delen av år 2020 blev dock året med fysisk distansering,
digitala möten och hemmaarbete och då flera av våra projekt fick pausas och sättas på vänt. Vi
har givitvis haft regelbunden kontakt med våra partnerorganisationer i Myanmar och i Kenya
liksom fortsatt stödja där verksamheter har kunnat pågå. Under året har mycket av verksamheten
varit koncentrerad på organisationsutveckling, nätverkande och projektansökningar, för att stå
redo när pandemi och restriktioner finns bakom oss.
När vi skrev verksamhetsberättelsen för 2019, kunde vi inte föreställa oss vad som faktiskt
väntade. Vi trodde då att pandemin skulle vara över efter sommaren och att vi sedan skulle
fortsätta våra inplanerade projekt. Hösten blev inte som tänkt och och Covid-19 fortsatte att hålla
världen i ett järngrepp. En månad in på det nya året, den 1:a februari 2021, blev allt än värre då
militären i Myanmar grep makten genom en kupp, fängslade statskansler Aung San Suu Kyi och
hennes ministrar och proklamerade undantagstillstånd. Det civila motståndet har varit massivt
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och uthålligt, men juntan har med våld slagit ner de fredliga protesterna och på tre månader har
mer än 700 civila demokratiförespråkare skjutits av militären och över har 4000 fängslats.

MeSheWe och hur vi arbetar
MeSheWe konstituerades i december 2016. Organisationen är en ideell, partipolitisk och religiöst
obunden förening som arbetar rättighetsbaserat och tar avstamp i alla människors lika värde.
Grundläggande är också att varje individ själv definiera sitt kön.
Med flickors och unga kvinnors rättigheter i fokus,
arbetar MeSheWe för en jämställd och jämlik framtid.
Vi arbetar internationellt och nationellt för att flickor och unga kvinnor, över etnicitet och
religionsbarriärer, ska ges möjlighet att bli aktiva och kreativa förändringsaktörer i det samhälle där
de bor och lever. Genom att stärka flickors självkänsla och ge dem kunskap och verktyg att förändra
sina liv tillsammans med andra, vill MeSheWe bidra till en värld som tar flickors perspektiv och
erfarenheter i beaktande. Vi vet vilken betydelse det har för ett lands samhällsförändring, att skapa
möjligheter och utrymme för flickor, en grupp som både i skolan, i hemmet och i civilsamhället

Det är i de tidiga tonåren som en flickas framtid avgörs. Kan vi förändra en flickas möjligheter så
förändrar du också hennes blivande barns framtidsutsikter. Förändringen går i arv!
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ofta trängs undan och blir osynliga. MeSheWe:s målgrupp är flickor cirka 12-18 år, därför att det är
under de åren som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas
ur skolan, gifts bort, blir omskuren, blir gravid, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba.
MeSheWe:s kärnvärden är: interfaith
för fredsbygge och systerskap, att driva
och informera om en rättighetsagenda
för flickor och unga kvinnor och att
utöka flickors ”civil space” genom
användandet av kreativa metoder för
träning i att skapa avtryck, ha en egen
röst och få självkänsla. MeSheWe har
grundats av mänskliga rättighets- och
biståndsvetare, journalister och
kommunikatörer, lärare och folkrättsjurister som erfarit hur flickor och deras intressen ofta tystas ner eller trängs ut av andra intressen.
Det finns ofta en lucka mellan kvinno- och barnorganisationer. Detta är vi fast beslutna att försöka
förändra.

Vårt ändamål och syfte:
• Att bryta patriarkala strukturer.
• 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 öka jämställdhet
och i förlängningen jämlikhet.
• Att också arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet.
• Att bidra till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna
bli framtidens ledare och förändringsaktörer.
• 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 initiera, stötta och driva ändamålsmässiga utvecklingsinsatser. Dessa kan fungera som
katalysator inom eller genom större sammanhang i civilsamhället.
• Att bedriva insamling samt opinions- och påverkansarbete i utvecklingsländer och Sverige
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”Educate a girl and she will change the world” är något vi tror på. Men utbildning innefattar
mycket och handlar också om att bygga självkänsla, att utveckla sin kreativitet och att skaffa
livserfarenhet. Att lära sig om rätten att bestämma över sin egen kropp och sitt eget liv och om
rätten att slippa våld. Det handlar om att lära sig att värdesätta sig själv och att våga ta plats.
Genom ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt bekräftar MeSheWe de många utmaningar som unga
kvinnor möter under sin uppväxt. Utmaningar många 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. Flickor behöver stärkas för att de ska ta sin
plats i civilsamhället. Många flickor och kvinnor hålls hemma för hushållsarbete och om de arbetar
tjänar de oftast en bråkdel av en mans lön.
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Om våra metoder
• Ledarskapsträning
Vi arbetar med små ”girl circles” eller moduler där flickor får prova på att ta ledarskapsroller,
uttrycka sig och ta plats. Modulerna/cirklarna utvecklas beroende på sammanhanget.

• Media
Vi ser media i alla former som en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social
förändring, men också som en plats flickor måste lära sig förstå. Att kunna tolka och styra media
är av stor vikt för unga flickor idag, varför detta ingår i vårt arbete där det är möjligt och relevant.
Vi ser media som både ett mål och ett medel.

• Delaktighet
Flickorna ska själva vara delaktiga i att driva projekten och sammanhanget anger metoden.
Vi är övertygade om att varaktig förändring sker när människor agerar tillsammans för att
uppnå resultat.

• Agera & driva egna frågor
Vi stöttar flickor i att driva frågor mot makthavare, som till exempel att mobilisera mot
genusbaserat våld (GVB) eller att arbeta för fler kvinnliga politiker.

Kan MeSheWe då rädda flickor från
barnäktenskap, trafficking eller
osynliggörande? Nej, vi
kan dessvärre inte ensamma rädda
dessa flickor – men med hjälp av
bidrag, insamlade medel samt vår
samlade kunskap och erfarenhet,
kan vi se till att det kommer stöd till
de som kan. MeSheWe sam- arbetar
med lokala organisationer där
arbetet sker på gräsrotsnivå för att
förändra kränkande normer,
traditioner och attityder och öka
flickors utrymme i det offentliga
rummet och öka jämställdheten. På
så sätt uppnås långsiktiga resultat
och bestående förändring.
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Vi stödjer och samarbeta med:
• Befintliga gräsrotsprojekt
Vi hittar projekt som drivs av och för flickor från en viss etnisk grupp, exempelvis rohingyas i
Rahkine (läs om Adolescent Rohingya Girls Rakhine Education & Empowerment Program).

• Nyskapande små organisationer
Vi stöttar organisationer som jobbar med tonårsflickor på nyskapande och intressanta sätt.
Ett sådant exempel är Girl Determined i Myanmar.

• Flickplattformar inom större NGO’s & CSO’s
Vi identifierar ”fickor” och plattformar inom större, befintliga organisationer där vi kan skapa en
plats för tonåriga flickor, och ge dem makt att påverka och ta plats. Ett exempel på det är Zinduka
Girls Empowerment Project, som ryms i en större verksamhet inom Pendo Amani Youth Organisation. Det kan också vara att finansiera ett projekt inom en stor NGO där flickor själva driver
kampanjer för att exempelvis få skolor att skapa säkra skolvägar för flickor.

Förändringen ger ringar på vattnet. Flickor med utbildning och självkänsla och
skapar förändringar i samhällsmönstret och blir förebilder som banar väg för
andra flickor. Det minskar fattigdomen, ökar jämställdheten och föder
entreprenörskap och kreativitet. På kort tid sker stora förändringar.
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Styrelsen
MeSheWe styrelse leder arbetet mellan
föreningsstämmorna/årsmötena. Årsmötet
är det högst beslutande organet och väljer
en styrelse. Vid årsmötet behandlas också
det verksamhetsår som passerat.
MeShewe är en ideell förening, och som
sådan följer den centrala principen att
föreningen ska vara öppen. Personer som
delar föreningens intresse har möjlighet
att bli medlem, delta i och påverka
föreningens verksamhet.
MeSheWe årsmöte 2020 var planerat till
den 28 maj och på grund av coronaläget
skulle det genomföras via ett digitalt
mötesrum. Veckan innan tvingades vi
skjuta upp årsmötet på grund av den
allvarliga situationen. Flera i styrelsen var
förhindrade att närvara på grund av
Covid-19 och vår styrelsemedlem Magda Vogt i Myanmar fick ganska dramatiskt fly landet
till följd av lockdowns. Årsmötet beslutades av dessa anledningar skjutas på till hösten 2020.
MeSheWe genomförde sin årsstämma den 29 oktober, och i samband med den ett konstituerande styrelsemöte. Som mötesordförande tjänade Bo Wollinger. Flera kunniga styrelseledamöter hade varit med från starten i december 2017 och det var dags att välja in nya kompetenta krafter i styrelsen.
Styrelsemöten
Styrelsen har under 2020 haft fem protokollförda styrelsemöten, inklusive årsmöte och ett
konstituerande möte. Dessa hölls den 29/2, 29/10, 29/10, 17/11 och den 16/12. Styrelsemötena hade redan före Coronapandemins oftast skett via länk eller i digitala mötesrum då
flera ledamöter varit bosatta utomlands och övriga i olika delar av Sverige. Detta har också
sparat både pengar och miljö. Under försommaren flyttade Magdalena Vogt från Myanmar
och Helena Thorfinn hem från Washington DC. På grund av restriktioner har styrelsen resten
av året haft möten via zoom. Utöver styrelsemöten har vi haft regelbundna arbetsgruppsmöten
samt otaliga mejlkonversationer. Styrelsen har under året haft ett gott samarbete och ser
positivt på organisationens framtid!
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MeSheWe’s styrelse från och med årsmötet i oktober 2020
Anna Widoff, Ordförande
Har lång erfarenhet av påverkans- och opinionsbildning inom organisationer i civilsamhället, av
mänskliga rättigheter och genusfrågor, kommunikationsarbete och av bildjournalistik. Hon har suttit
i flera styrelser i civilsamhället och har jobbat med genusrättigheter och media i bl.a Myanmar. Har
en Master i Mänskliga Rättigheter från Uppsala universitet. Medgrundare till MeSheWe.
Helena Thorfinn, Vice ordförande
Grundare till MeSheWe och författare till böckerna “Innan Floden Tar Oss” och “Den som går på
Tigerstigar” som behandlar två stora teman inom biståndet – Fattigdomsbekämpning och Mänskliga
Rättigheter. Helena har arbetat över tio år på Sida, men också på Rädda Barnen, för Unicef och
suttit i en rad styrelser i civilsamhället. Hon har jobbat med genderfrågan i Bangladesh, Myanmar,
Tanzania och USA.
Jonatan Sundblad, Kassör
Har examen från Handelshögskolan. Arbetar som förbundskassör på SSU, tidigare Controller på
Praktisk Solidaritet. Han har ett stort intresse av civilsamhälles- och utvecklingsfrågor och av
Afrika och är ideellt aktiv i Tostan Sverige. Jonatan är även kassör i andra föreningar och har stor
vana vid styrelsearbete och ansökningsförfaranden.
Helen Lind, Sekreterare:
Har en Master i mänskliga rättigheter från Enskilda Högskolan för Mänskliga Rättigheter, även
genusvetenskap från Stockholms Universitet. Huvudfokus är kvinnors rättigheter och den
internationella rättens reglering om våld mot kvinnor. Har flerårig erfarenhet från ideellt arbete
från bl.a. Kvinna till Kvinna.
Magdalena Vogt
Gymnasielärare, kommunikatör och fotograf. Hon har en Master i pedagogiskt arbete
(Education). Bosatt i Myanmar (Burma) 2017- juni 2020.
Mikael Wiking
Master's degree in Humanitarian Assistance from Uppsala University. Arbetar nu som Program
Manager på Plan International, Sverige, tidigare Landrepresentant i Myanmar för ACT Svenska
Kyrkan. Har ett fokus på genusfrågor, etnicitet och interfaith, mäns våld mot kvinnor (genusbaserat våld). Mikael kan Myanmar och Rohyinga-frågan väl och satt tidigare i styrelsen för
Svenska Burmakommittén.
Anna-Aseé Almroth
Har en Master i Mänskliga rättigheter, Uppsala och har arbetat med mänskliga rättigheter och
genus med projekt i både Tanzania och Sydafrika. Har ett specialfokus på sexuella och
reproduktiva rättigheter (SRHR) och är aktiv och föreläser bl.a. för RFSU, Föreningen
Storasyster. Jobbar som SO-lärare, föreläser även ibland på gymnasiet i genushistoria.
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Agneta Nordin
Agneta är journalist, radioproducent och utbildare i radiojournalistik. Skriver för dags- och
fackpress, gör radioreportage, har moderator-uppdrag samt är redaktör/producent/ programledare
för Sveriges Radio. Agneta utbildar i radiojournalistik/ Journalism & Radio journalism och är
internationell kursledare på Fojo: ”Making creative radio”, arbetar också i Sydafrika, Zimbabwe,
Rwanda och Zambia bl.a. med Pop-up radio om sexuellt överförbara sjukdomar.
Johanna Wolff
Läser Global Utveckling på SU, med socialantropologi som breddningsämne. Även miljöstudier:
miljöetik, ekologisk ekonomi och miljökommunikation. Mycket erfarenhet av styrelsearbete och
av ideellt engagemang, i bl.a. FUF som skribent och podd-makare.
Johanna Kvist
Brinner för rätten till organisering och jämställdhetsfrågor på alla nivåer och har stor erfarenhet
från att jobba med kommunikation, påverkansarbete och organisationsutveckling inom
civilsamhället, både i Sverige och utomlands. Har bl.a. arbetat med organisationer som
Socialdemokraterna, Svenska Burmakommittén och Svenska Freds samt suttit i många styrelser.
—————————————————
Teddy Nakakeeto: Föreningsrevisor
Controller på Praktisk Solidaritet. Tidigare på bokföringsbyrå och Stockholms Internationella
Handelsskola. Lång erfarenhet av uppdrag som föreningsrevisor.
Mikael Arman: Revisorsuppleant
Projektledare på den värdedrivna PR-byrån Reform Act, tidigare projektledare på
Green Peace, Ekonomiexamen Lunds Universitet
Valberedning: Ann Persson, Olivia Villalba Svensson & Maria Vilhelmsson
Adjungerad: Viggo Widoff Odeholm - UX/ interaktionsdesigner
————————————————————

Styrelsen januari - oktober 2020
Anna Widoff (ordförande), Helena Thorfinn (vice ordförande), Magdalena Hasselquist
(sekreterare), Eva-Britt Nilsson (interimskassör)
Ledamöter: Magda Vogt, Mia Hallenborg, Malin Arvidson, Anders Jönsso
Suppleanter: Saba Wallace, Lotta Schwarz
Föreningsrevisor: Peter Stridh
Valberedning: Eunice Moon, Ann Persson och Hilde Selander
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2020 var året då många människors tillvaro drastiskt förändrades. Året då livet för många, inte
minst flickor och kvinnor, blev svårare än någon hade kunnat föreställa sig. Året då skolorna
stängde och när våld i nära relationer ökade lavinartat. Som redan nämnts var det Coronpandemin
som i särsklass mest påverkade verksamheten under 2020. Liksom de allra flesta länder i världen,
drabbades även våra verksamhetsländer hårt av pandemin, restriktioner och de konsekvenser som
följde i pandemins spår. Att pandemin slagit hårt mot de redan mest utsatta och lett till ett kraftigt
bakslag för flickors och kvinnors rättigheter världen över har det talats och skrivits mycket om.
Därför är också arbetet med att stärka flickor och unga kvinnor viktigare än någonsin. De risker de
utsätts för ökar ytterligare under kriser som konflikter, krig eller en pandemi, när många föräldrar
förlorar sin försörjning, skolor stängs och våld och fattigdom ökar.
Myanmar är det land där vi hitintills haft mest verksamhet. Ett land som flera av oss kan väl, har
arbetat i och som vi haft styrelsemedlemmar boende i. Detta har gjort det naturligt för oss att satsa
på samarbets- och utvecklingsprojekt just där. Den första februari 2021, när pandemin och
restriktioner fortfarande hade landet i sitt grepp, drabbades Myanmar av något som för många var
ännu allvarligare, nämligen en militärkupp. Läs mer om detta längre fram.

Arbetet i våra projektländer
MeSheWe samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker på gräsrotsnivå för att ändra
attityder, värderingar och därmed uppnå långsiktiga resultat. Men året 2020 blev inte något vanligt
år för utvecklingsprojekt och partnersamarbeten. När livet blev som svårast för många i vår målgrupp, tvingades vi likt många andra organisationer pausa eller ställa in de projekt som var ämnade
att göra livet bättre för just flickor och unga kvinnor. Covid-19 har inneburit nya förhållningsregler
där fokus koncentrerats på överlevnad och smittspridning och därmed förhindrat både skolgång och
projektaktiviteter. Några projekt kunde genomföras medan andra tyvärr tvingades pausas eller
skjutas upp då aktiviteterna inte kunde genomföras smittsäkert.

Genomförda och planerade projekt under Covid-året 2020
Adolescent Girl’s Project och Amplifying Girls’ Voices - Girl Determined, Myanmar
För några år sedan inledde vi ett nära partnersamarbete med organisationen Girl Determined i
Myanmar, som uteslutande arbetar med flickor i tonåren. Efter årsskiftet 2020 genomförde vi ett
mycket lyckat Forum Civ/SIDA-finansierat projekt i Myanmar då vi reste runt i landet och besökte
tre av de fem regioner där vår partner har verksamheter för tonårsflickor. Girl Determined bygger
unga flickors självkänsla genom ledarskapsträning, sport och nu också media. Kärnan för Girl
Determined Program är ett 2-årigt studiecirkelprogram, “Colorful Girls’ circles”, där flickor ges
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plats samtidigt som de lär sig ämnen som
inte finns med i den vanliga, och mycket
strikta, skolplanen. Med på hela projektresan var från MeSheWe:s styrelse, Anna
Widoff och Magda Vogt. Vi var övertygade om att detta bara var början på ett
långsiktigt projektsamarbete mellan
MeSheWe och Girl Determined, och som
skulle komma att göra stor skillnad för
tusentals flickor i Myanmar. Efter godkänd slutrapport påbörjades en ny
ansökan för ett uppföljande större projekt
Amplifying Girls’ Voices. Denna lämnades
in till Forum Civ i april 2020 med planen
att påbörja det ettåriga projektet i september 2020. På grund av pandemin, blev
svarsprocessen fördröjd och först innan
jul 2020 fick vi de goda nyheterna om att
projektet beviljats. Detta projekt skulle
starta 1 mars 2021 och vara till februari
2022. Lyckan blev kort då militärkuppen den 1:a februari inte bara med våld krossade drömmen om
demokrati i Myanmar, med nyinstiftade lagar och stängda banker, men också i rådande läge sätter
stopp för möjligheten till utvecklingsinsatser i landet. Vi är fortfarande inställda på att fullfölja detta
projekt när säkerhetsläget är annorlunda och vägar att föra in projektbudgeten har öppnats.

Att ha Tanaka i
ansiktet är vida utbrett
i Myanmar och brukas
av både flickor/
kvinnor och pojkar/
män i hela landet,
oberoende av etniskeller religiös
tillhörighet.
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Om Girl Determined
Girl Determined är en organisation, i Myanmar oftast kallad Colorful Girls, som uteslutande arbetar
med tonåriga flickor (adolescent girls) i Myanmar. Deras arbete är mycket intressant och har visat
fantastiska resultat, inte minst i att nå flickor på avlägsna platser, och vi följt en längre tid med stort
intresse. Girl Determined bygger unga flickors självkänsla genom ledarskapsträning, sport och
media och har sedan 2010 verksamhet i stora delar av Myanmar med 5 lokala kontor från Kashin i
norr till Dawai i söder. Deras kärna är studiecirklar, så kallade Girl Circles, där flickorna får egen
plats samtidigt som de tar upp ämnen de aldrig annars fått beröra. Programmet innehåller också
sport, oftast utomhusvolleyboll, något som inte anses lämpligt för flickor och som de annars aldrig
skulle få möjlighet till. Dessa “Colorful Girls circles” och Sport sessions, pågår efter skolan, och är
veckovis återkommande och strukturerade. De sträcker sig över två akademiska år. Girl Determined
utbildar själv kvinnliga gruppledare från lokala samhällen som ledare.
Hittills har ca 10 000 flickor genomgått Colorful Girls-programmet och för närvarande deltar över
3000 flickor i hela landet. De arbetar även i många internflyktingläger (IDP-camps) som på grund
av inbördeskrigen finns i Myanmar, särskilt i de norra delarna. Girl Determined genomför också ett
årligt sommarläger i ledarskap, en årlig flicka-konferens, friidrottsprogram för flickor och
kampanjer arrangerade och ledda av flickor, vilka ger tonåriga flickor möjligheten att själva skapa
argument för förändringar i frågor som direkt påverkar dem.
Partnerskapsprojektet med Girl Determined i
Myanmar är finansierat av Forum Syd (SIDA)

Östafrika
Vi har från start varit öppna för möjligheterna till
samarbete med lokala organisationer även i andra länder,
då MeSheWe’s grund är tematisk och inte regional, och
har länge haft blickarna vänt mot Östafrika. Under 2019
påbörjades ett samarbete med den lokala organisationen
Pendo Amani Youth Organization i Juja, utanför Nairobi
och tillsammans med dem genomförde vi under 2019
projektet Zinduka Girls Empowerment Program. Under
2020 var det meningen att vi skulleortsätta samarbetet
men Covid-19 kom emellan. Vi har under året stöttat med
genom bl.a. insamling inför jul. Under 2020 arbetade vi
tillsammans fram en projektansökan från Creative Force/
Svenska Institutet som beviljats.
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”There is no tool for development more effective than empowerment of women” - Kofi Annan

Med vår samarbetspartner Pendo Amani Youth Organization i Kenya har vi projekten:
Zinduka Girls Empowerment Project & Vijama Tusema! Girls Leading Change
Zinduka Girls Empowerment är ett program för flickor och unga kvinnor inom Pendo Amani Youth
Organization i Kenya. Ett av programmets huvudsyfte är att minska det könsbaserade våldet och att
råda bot på de höga antalen tonårsgraviditeter och för tidiga äktenskapen, som nästan alltid resulterar i att flickan tvingas sluta skolan. Bristen på grundläggande utbildning försvårar avsevärt deras
framtidsutsikter och håller sedan både flickan och hennes blivande barn kvar i fattigdom.
Tillsammans med MeSheWe har en serie Zinduka-heldagar genomförts där mer än 70 flickor mellan
12-24 år deltagit. Fokus har legat på prevention av könsbaserat våld (GBV), reproduktiv hälsa och
riskbeteende, familjeplanering, och att förbättra tjejernas självförtroenden och ledarskapsförmågor.
Vi bidrar också med inköp av sanitetsprodukter för flickorna.
Vijama Tusema! Girls Leading Change
Vi nu beviljats ett ettårigt projektanslag från Svenska Institutet/Creative Force tillsammans med
Pendo Amani. Projektet Vijama Tusema! Girls Leading Change kommer att pågå under 2021 och
syftar till att med media och dans som verktyg, adressera könsbaserat våld och traditionella könsnormer, samt öka kunskaperna om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR). En
mindre grupp pojkar/unga män ska ingå i projektet, något vi vet behövs för att få varaktig
förändring.
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Med möjlighet för flickor att ta plats och ge
säkra utrymmen för dem att lära sig, bidrar
både Zinduka och Vijama Tusema-programmen
till FN’s globala utvecklingsmål
(SDG), Agenda 2030 som; jämställdhet mellan
könen och kvinnors och flickors egenmakt
(Mål 5), ett hälsosamt liv för alla (Mål 3) samt
inkluderande samhällen (Mål 16).

Adolescent Rohingya Girls Rakhine, Myanmar
Är ett unikt projekt i norra Rakhine staten i nordvästra Myanmar, så till vida att det drivs i samarbete med en lokal rohingyaorganisation, YAER. Vi har länge försökt stödja just rohingyer men det
är väldigt svårt att få tillstånd att verka i norra Rakhine regionen.
Adolescent Rohingya Girls Rakhine Education & Empowerment Program påbörjades i december
2019 och skulle pågått till sista juni 2020. Projektet fick dessvärre avbrytas redan under våren 2020
när Coronapandemin gjorde det omöjligt att träffas i grupp, matbristen blev kännbar och det
viktigaste var att klara sig genom dagen. Vi har dock regelbunden kontakt och planerar att återuppta
projektet när det är möjligt. YAER drivs av rohingyas för rohingyas med fokus på att möjliggöra
för flickor att få skolundervisning. Det är oerhört svårt att få tillstånd att arbeta med rohingyaminoriteten i norra Rakhine, men
MeSheWe har tillsammans med YAER
utformat detta utbildningsprojekt för
att stärka dessa flickor. Genom
projektet ges rohingya-flickor den
skolundervisning som de fråntagits på
grund av diskriminering och
förföljelse. Samtidigt stärks de både
enskilt och som grupp och tar del av
ämnen som mänskliga rättigheter och
sexuella och reproduktiva rättigheter
(SRHR). De får också möjlighet att
prata om frågor som berör dem.
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Den etniska gruppen rohingyas har ofta kallats världens mest förföljda folkgrupp, och har av
myndigheterna i Myanmar fråntagits de flesta av sina mänskliga rättigheter. Sedan 1982 är de även
fråntagna rätten till medborgarskap. Sedan hösten 2017 har över 800 000 rohingyas drivits på flykt
från sina byar till flyktingläger i Bangladesh. Myanmars militär har hållits ansvarig men också
Aung San Sui Kyi har kritiserats hårt av omvärlden. FN har kallat förföljelserna och folkmordet av
rohingyas 2017 i Rakhine för ett skolexempel på etnisk rensning.
Barn från rohingyagruppen tvingas, under apartheid liknande förhållanden, gå i särskilda klasser där
de får ytterst lite, om ens någon, undervisning av de statsanställda lärarna. Rohingyalärare är
förbjudna att undervisa i skolorna och den lilla undervisning som ges är på burmesiska eller
rakhinespråket, något som många rohingyas inte talar. Som ett resultat härav, tvingas rohingyaelever betala för extraundervisning utanför skolan. Något som många inte har råd med. Flickor är
särskilt drabbade, då dessutom sexuellt våld mot rohingyaflickor av icke-rohingyaelever och lärare
är vanligt förekommande i eller på väg till skolan.
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Youth SRHR Educator Training, Southern Shan State, Myanmar
Är ett projekt vars syfte är att unga kvinnor och män skall ges tre månaders utbildning i sexuell och
reproduktiv hälsa (SRHR) samt ledarskap, ”life skills”. Kunskaper som de sedan ska föra vidare till
sina hembyar där de ska sprida kunskap och utbilda tonårsflickor. I utbildningen ingår även träning i
genusnormer, genusroller och genusbaserat våld (GBV). Projektet genomfördes tillsammans med
Strong Flower Sexuality Education i Myanmar 2019 i södra Shan State och som gav väldigt bra
resultat och vi var därför överens om att fortsätta ett liknande projekt under 2020 med en ny grupp i
en annan region. Dessa planer fick också skjutas fram på grund av Covid-19 pandemin.
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Strong Flowers driver en interreligiös verksamhet för flickor och unga kvinnor med fokus på
undervisning om sexuell/reproduktiv hälsa (SRH), våld mot kvinnor, jämställdhet och självförsvar.
Organisationen leds av Dr Thet Su Htwe, en muslimsk läkare och som tar ett viktigt steg mot
jämställdhet och tolerans genom att i ett land där sex och samlevnad är tabubelagda ämnen, erbjuda
alternativa idéer om sexualitet och könsroller samt utbilda i kroppslig autonomi och rättigheter.

Stort TACK till Västerstaden
Foundation som generöst
stöttar vår verksamhet.
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Arbetet i Sverige
Det som i särsklass mest påverkade verksamheten under 2020 var självklart Coronpandemin.
Konsekvenserna av Covid var kännbara i hela världen, men för redan utsatta människor som flickor
och unga kvinnor i våra projektländer, blev konsekvenserna stora. Vi oroade oss för vår målgrupp
och våra partners som på många sätt drabbades av virusets konsekvenser med
försörjningssvårigheter, matbrist, skolstängningar, utsatthet och och en märkbar ökning av det
genusbaserade våldet (GBV). Här hemma fick vi ställa om, hemma-arbeta, distansansera oss och
göra om planeringen, och som redan nämnts fick flera projektsammarbeten sättas på paus. Ett
projekt i Myanmar hann vi med innan människor och länder isolerade sig från varandra, resten av
året har vi ägnat året åt att utveckla MeSheWe som organisation - våra arbetsrutiner, våra sociala
mediekanaler, våra nätverk, våra kunskaper, vår styrelse och styrelsearbete, förbättrat vår hemsida
med ett nytt betalningssystem, skapat nya policy’s och inte minst skrivit projektansökningar.
Nytt säte och många nya krafter i styrelsen
Under 2020 bytte organisationen sitt säte till Stockholm, från att tidigare ha haft sätet i Lund. Sedan
2019 är postadressen: MeSheWe, Timmermansgatan 22, 118 55 Stockholm. Inom styrelsen har vi
diskuterat att arbetet skulle gynnas av att ha fler ledamöter i Stockholmsregionen som kunde arbeta
närmare ordföranden i Stockholm, ses oftare och på så sätt få ett mer aktivt och dynamiskt
arbetsflöde. Årsmötet 2020 valde in många nya krafter i styrelsen, flertalet baserade i Stockholm.
Kapacitetsutveckling, kunskapsutbyten och nätverkande
Under MeSheWe:s fjärde verksamhetsår, har vi liksom tidigare fortsätt att medverkade på otaliga
diskussionsforum, arbetsgrupper och möten, event och arrangemang om mänskliga rättigheter och
bistånd, utvecklingspolitik, genusrättvisa, organisationsutveckling mm. Under 2020 har i princip
samtliga större fysiska sammankomster varit inställda, så som Mänskliga Rättighetsdagarna,
konferenser, mässor och liknande. Det digitala mötesrummet har däremot slagit igenom stort,
särskilt efter sommaren. Under hösten 2020 har det snarare pågått fler arrangemang än tidigare år,
fast i formen av webbinar, digitala möten och digitala events. Många av dessa har MeSheWe
deltagit i. Förutom samarbeten och kunskapsutbyten, kapacitetsutveckling och research syftar detta
till att nätverka, att samarbeta med andra organisationer och kollegor i påverkansfrågor, kapacitetsutveckling i form av kurser och workshops, representera MeSheWe som organisation, söka nya
samarbetspartners, värva medlemmar och givare samt inte minst sprida information om våra
fokusfrågor.
Concord Sverige
I arbetet för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati, nätverkar vi med många nationella
och internationella organisationer. Sedan 2019 är MeSheWe medlem i Concord Sveriges, en
plattform för ett starkare civilsamhälle - nationellt, regionalt och internationellt. Concord Sverige är
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en medlemsorganisation för civilsamhällesorganisationer som samlar drygt 80 av Sveriges
organisationer för att tillsammans arbeta för en rättvis och hållbar världs genom att påverka Sverige
och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Det är också en viktig plattform för samverkan i
arbetsgrupper, gemensamt påverkansarbete i form av debattartiklar, upprop, skuggrapporter etc. Vi
organisationer kan nätverka i gemensamma frågor, får kapacitetsutveckling och kan dela kunskap.
MeSheWe är med i arbetsutskottet för jämställdhet. Vi har under året varit med i flera gemensamma
upprop bl.a. Visa Handlingskraft, som kräver en lag som förbinder företag att respektera mänskliga
rättigheter i Sverige och utomlands! Uppropet lämnades över till
regeringen undertecknat av 50 organisationer, 40 svenska företag och
18500 personerunderskrifter.
Ansökningar - Projekt och verksamhetsfinansiering
Att hitta vägar och sätt för att möjliggöra finansiering av vår verksamhet är en utmaning som vi
kämpar med. Under året ägnade vi därför en hel del tid åt att skriva ansökningar, något som har gett
god utdelning. Detta är vi väldigt glada och tacksamma för. Som nämnts hann vi i början av året
både börja och avsluta ett mindre ForumCiv/Sida-projekt i Myanmar. Detta var tänkt som en första
del av ett långsiktigt projekt tillsammans med vår partnerorganisation Girl Determined. Efter
inskickad narrativ-, och ekonomisk rapport var det i början på april dags att skicka in nästa
ansökning till Forum Civ. Efter lång väntan pga det allvarliga Covid-läget fick vi, Trots minskade
antal beviljade projekt p.g.a Covid-situationen fick vi efter lång väntan äntligen i december om att
ansökan beviljats. I slutet av året påbörjade vi även en större ansökan för ett Creativ Force/Svenska
Institutet-projekt i Kenya, tillsammans med vår partnerorganisation Pendo Amani Youth
Organization. Denna ansökan skickades in i januari 2021 och även den beviljades i hård
konkurrens.
Mycket tid har också lagts på att leta stiftelser och fonder. Vi har haft en arbetsgrupp i styrelsen för
detta, något som resulterat i att flera ansökningar skrevs under vintern 2020-21.
Verksamhetsstöd, donationer och finansiering
I april 2020 fick vi för andra gången en donation på 100.000 från Västerstaden Foundation. Dessa
pengar har vi under året sparat för att kunna satsa på projektverksamhet när Coronapandemin lättat.
Vi fick även i december 2018, 100.000 kronor av Västerstaden Foundation, pengarna som under
2019 uteslutande användes till utvecklingsprojekt (se sid 15-20) och som vi kunde finansierade tre
hela projekt med. Vi hade under året en dialog med Västerstaden Foundation och har lämnat en
rapport till dem om hur vi använde deras donation.
Inför ett projekt med Girl Determined 2020 fick vi 105.000 kr av ForumCiv som användes enligt
ansökt budget. Förutom medlemsavgifter och månadsgivarinbetalningar har vi inte haft andra
inkommande medel under 2020.
Vi har behov av mer pengar till verksamheten. Vi har inga löne- eller lokalkostnader eller utgifter
utanför bank och domänkostnader. Ändå har vi för lite medel till verksamheten. Vi har stor kunskap,
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stort kontaktnät, många ideér och insikter om hur vi bäst gör nytta. Men vi skulle behöva öka våra
intäkter till verksamheten för att kunna realisera dessa ideér som vi vet skulle göra skillnad för
flickor och unga kvinnor. Något som däremot är en önskan och ett mål är att få loss arbetskraft som
kan lägga mer tid och kraft på att söka pengar till verksamheten både genom stiftelser, företag och
privata givare. Detta arbete behöver intensifieras ytterligare.
Organisationsflöde
MeSheWe har under 2020 lagt ner tid och arbete på organisationsutveckling, sociala medier och
hemsida, och att få arbetsflöden att fungera. Mycket tid går till administrationsarbete, research och
att få rutiner på plats som underlättar verksamheten. Detta är en förutsättning för att organisationen
ska stå på stabil grund och kunna utvecklas och växa. Särskilt efter höstens årsmöte där många nya
ledamöter valdes in, har vi effektiviserat flödet för att lättare engagera fler styrelsemedlemmarna i
det löpande arbetet. Bla. har vi haft specifika arbetsgrupper, skaffat Google Workspace för lättare
åtkomst, och börjat med öppna digitala kalendrar. Vi har under året arbetat vidare på olika policy’s ett pågående arbete i ständig förändring. Senast i raden är en ny intigritets-policy och en bildpolicy.
Medlemmar och månadsgivare
I februari 2020 när vår hemsida lanserades kunde vi äntligen få medlemmar och månadsgivare
utanför styrelsen. Nu kunde vi via Facebooksidan leda folk in på hemsidan för att få information
och förhoppningsvis även bli medlem, donera eller bli månadgivare. Trots att vi anser att
medlemmar är grunden för vår organisation hade vi fram tills dess inga medlemmar utanför
styrelsen eftersom vi ansåg att det var nödvändigt med en hemsida innan vi kunde uppmuntra till
medlemskap eller månadsgivarskap. Vi hade av samma anledning också väntat med att ha andra
sociala medierkanaler än vår facebooksida.
Att våra givare är trygga är a och o.
Vi är helt beroende av de bidrag vi får in via medlemskap, månadsgivare och andra givare. Utan
dem skulle vi ha svårt att verka. MeSheWe har inga anställda och inga lokalkostnader. Vi arbetar
helt ideellt och så gott som alla insamlade medel går direkt till våra lokala samarbetsorganisationer
och till ändåmålet att förändra och förbättra livet för vår målgrupp. Men att ha 90-konto (Svensk
Insamlingsstiftelse) kostar mycket pengar i form av dyra arvoden till auktoriserade revisorer (ett
krav) och avgifter till Svensk Insamlingsstiftelse. Våra givare och medlemmar ska ändå kunna
känna sig helt trygga med att vi följer Svensk Insamlingsstiftelsers krav på att minst 75 % av
insamlade medel går direkt till ändamålet. Vi har sedan vi grundades följt dessa regler trots att vi
ännu inte har 90-konto. Det kommer vi att fortsätta med. Hitintills har vi snarare avsatt 90-95% av
inkomna medel direkt till ändamålet, dvs till projekt till stöd för flickor och unga kvinnor Vi har hög
moral och det är avgörande för oss att våra givare och medlemmar ska kunna känna sig helt trygga.
Troligtvis kommer vi därför att ansöka om 90-konto när vi har ekonomiska möjligheter.
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Hemsida
Som tidigare nämnts lanserade vi i februari 2020 äntligen vår fina hemsida. Det lades mycket arbete
på alla texter, bilder och design, liksom på tekniska lösningar för att betalningsfunktioner för
medlemsskap, månadsgivare och donatorer skulle fungera med automatiska fortlöpande
kortdragningar. Vi har varit nöjda med hemsidan men haft en hel del tekniska problem. Därför
gjordes hela sidan om under senhösten med stor hjälp av vår, till styrelsen adjungerade, QX
designer. Det blev helt ny design, nya flikar, uppdaterade texter och bilder och förbättrad
användarvänlighet. Framför allt gjordes ett helt nytt betalningssystem. Denna gång valde vi att ha
autogirodragningar med digitala medgivandeblanketter som kan godkännas direkt på skärmen.
Både omgörningen av sidan och det nya betalningssystemet var nödvändiga åtgärder för att det
skulle vara hållbart på sikt, men medförde mycket administativt arbete som involverade banken,
bankgirot, utformning av medgivarformulär, medlemsregister etc. I samband med detta skapade vi
även ett system för medlemsutskick och nyhetsbrev via get a newsletter. Arbetet gjordes i
arbetsgrupp med åtskilliga möten om rutiner för hanterandet av medgivande, tack- och
välkomsutskick och medlemsregister, innan allt fungerade som det skulle. När vi stängde ner
hemsidan för att starta upp den nya var vi tyvärr tvungna att avsluta medlems- och
månadsgivarskap. Vissa av dessa personer tappade vi, trots informationsutskick och lobbying, men
vi hoppas kunna få tillbaks framöver. Vi tror att många vill vara med oss och göra skillnad genom
att bli medlem eller givare, men vi vet också att konkurrensen är stor och att det finns många bra
och viktiga organisationer att stödja.
Sociala Medier, webbsida, kampanjer och information
Samtidigt med lanseringen av den nya hemsidan, ville vi göra en nysatsning av våra sociala
mediekanaler. Hitintills har vi bara haft en facebook sida, med startade nu också ett Instagram
konto. Senhösten 2020 kom vi på riktigt igång med
att synas på sociala medier genom både instagram
och facebook och fick därmed många nya följare.
Både på Instagram och Facebook producerade vi
informationsfilmer, och inlägg, ibland flera gånger i
veckan – om vår verksamhet, om hjärte- och
fokusfrågor. Innan jul gjorde vi en
insamlingskampanj på sociala medier för mat till
familjer i Juja i Kenya som drabbats av matbrist som
en följd av Covid19 restriktionerna. Inkomna bidrag
skickades oavkortat till vår partnerorganisation Pendo
Amani Youth Organization som distribuerade
matkassar till behövande familjer. Vi deltog också i
upprop, kampanjer och debattartiklar - initierade av
oss eller av något av de många nätverk som vi ingår i.

24

Både på vår hemsida och i våra social mediekanaler använder vi mycket bilder. Med bra material
kan vi både synas bättre och få fler att förstår varför det är så viktigt - både för den enskilda flickan
och ur ett större demokrati- freds- och människorättsligt perspektiv. Här har vi stor hjälp av att flera
i styrelsen är nuvarande eller f.d. yrkesfotografer och att vi har varit på plats i projektländerna.
MeSheWe’s representanter i Myanmar & USA
MeSheWe:s styrelseledamot Magdalena Vogt, och tidigare också Mia Hallonborg, har varit
bosatta i Myanmar. De har båda varit en fantastisk tillgång för verksamheten då det är ovärderlig
att kunna ha möten med intressanta lokala organisationer på plats, studera deras verksamhet,
metoder och resultat. De har också kunnat nätverka, testa metoder, och få tips om organisationer
som kan vara intressanta för MeSheWe att samarbeta med och/eller stödja. Magda Vogt lämnade
under försommaren 2020 Myanmar på grund av pandemi-restriktioner och lockdown efter flera
års boende i Yangon. Också Helena Thorfinn flyttade under sommaren 2020 tillbaks till Sverige
från Washington DC där hon arbetat, nätverkat och fått spännande perspektiv från många
nyskapande organisationer som riktar sig mot tonåriga flickor.
Under rådande omständigheter är det inte säkert att vi fortsättingsvis kan ha någon representant i
Myanmar, däremot ser vi oss om efter en styrelserepresentant i Östafrika.
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Framtida utveckling 2021-2022
Militärkuppen i Myanmar – 1:a februari 2021
En chockartad och allvarlig händelse inträffade en månad efter årsskiftet och som kommer att
påverka MeSheWe’s verksamhet framöver. Det är med stor oro vi nu följer händelserna i Myanmar.
Den 1 februari 2021 grep militären, under överbefälhavare Min Aung Hlang, makten genom en
kupp vid gryningen, frihetsberövade Aung San Suu Kyi och flertalet ur regeringspartiet och
proklamerade undantagstillstånd. Landet styrs nu av överbefälhavare Min Aung Hlaing, samma
man som FN:s utredare pekar ut som ansvarig för allvarliga krigsförbrytelser och etnisk rensning
gentemot rohingyas. Sedan dag ett har det civila motståndet varit starkt. Protesterna har involverat
miljontals människor i hela landet i det som kommit att kallas CDM, civilian obedience movement.
Efter ca en månad av fredliga massprotester och strejker hårdnade klimatet betydligt och fram till
nu (maj 2021) har mer än 700 civila skjutits ihjäl av polis och militär och många hundra har
skadats. Hitintills har cirka 4000 demokratiförespråkare gripits, vissa av dem har ”försvunnit”, och
många civilsamhällesorganisationer har tvingats under jorden eller i exil. Den fria pressen har
hindrats med förbud och många journalister har gripits. Juntan har av och till stängt ner internet och
telenätet, vilket isolerar folket från omvärlden och utgör ett ytterligare hot mot Covid-19 pandemin.

Det är med stor oro vi nu följer händelserna i Myanmar. För majoriteten av Myanmars invånarna
riskerar militärkuppen få både allvarliga människorättsliga och politiska konsekvenser. Högst
sannolikt kommer den att backa den utveckling som skett sedan demokratiprocessen inleddes, inte
minst gällande kvinnors rättigheter. Coronapandemin har redan gjort livet svårt för många med
bland annat ökad fattigdom och särskilt svårt har det varit för flickor och kvinnor då pandemin lett
till att det könsbaserade våldet har ökat och flickors möjlighet att gå i skolan har hotats.
MeSheWe har flera projekt och partnerorganisationer i Myanmar. Flera av oss har också bott och
arbetat där och har både vänner och arbetskontakter i landet. Det var också i Myanmar som
planerna på att grunda MeSheWe började. Vi är fast beslutna att göra allt för att de partnerskap vi
har i Myanmar ska kunna fortsätta. Med den pågående pandemin som påverkat särskilt flickor och
kvinnor hårt och militärkuppen som nu krossar drömmen om demokrati behövs vi mer än
någonsin.
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Verksamhets- och organisationsutveckling under 2021-2022
Artiklar, nyhetsinslag och nätverk om Myanmar
Sedan den första februari, dagen för militärkuppen i Myanmar (Burma), har vi lagt mycket tid på att
följa händelserna där. Vi håller ständig koll på Twitterinlägg, nyheter och uppdatering och försöker
hålla kontakt med våra partners och kollegor. Vi hade just skrivit på avtalen från Forum Civ för det
ettåriga projekt som vi skulle påbörja 1:a mars och hade initialt mycket kontakt med Forum Civ om
situationen. Vice ordförande Helena medverkade i nyhetssändningar som Aktuellt och Nyhetsmorgon samt medverkade i flera svenska och internationella nyhetsartiklar gällande situationen i
Myanmar. Ordförande Anna undertecknade bl.a. en internationell uppmaning till FN:s säkerhetsråd
och medlemsländer om att införa ett globalt vapenembargo mot Myanmar som svar på militärens
maktövertagande och hårda tillslag mot demokratiaktivister och för att avskräcka juntan från att
begå ytterligare övergrepp. Hon ingår också i Burmanätverket, där svenska organisationer med
verksamhet i Burma bedriver gemensamt påverkansarbete samt delar information och kunskap.
I detta nätverk ingår också Svenska Burmakommittén, Amnesty, Diakonia, Civil Right Defenders,
MR-Fonden, Act Svenska Kyrkan och flera andra. En gemensamt skriven debattartiklar, med krav
på att Sverige och EU omedelbart bör införa riktade sanktioner mot den burmesiska militären och
företag som ägs och kontrolleras av militären, var införd i Sydsvenskan och HD. Vi kommer
fortsättningsvis göra vad vi kan för att påverka regeringen och EU att agera till hjälp för folket i
Myanmar, strypa handeln med statliga företag eller företag ägda av militären, införa vapenembargo
mot militären samt verka för att ställa militären inför domstol (ICC, ICJ) för dess brott mot
rohingyabefolkningen 2017 och nu också den burmesiska civilbefolkningen.
ForumCiv projekt – Amplifying Girls’ Voices - med Girl Determined i Myanmar
Vi har beviljats ett ettårigt projekt av Forum Civ tillsammans med vår samarbetspartners Girl
Determined. Projektet skulle starta mars 2021 men då militärkuppen ställt alla planer om
utvecklings- och demokratiarbete på ända, måste vi skjuta fram detta projekt. Under rådande
omständigheter är allt oerhört osäkert gällande Myanmar så vi vet inte när vi kan sätta igång.
Samhället är just nu helt disfunktionellt och banksystemet ligger nere. Med en illegitim juntaregim
som åter begår våld mot civilbefolkningen vet vi just nu inte när det kommer att bli möjligt att
återuppta vår verksamhet och projekt i landet. Vi hoppas givetvis att vi under perioden 2021-2022
kan fortsätta arbeta med våra partners i Myanmar. När och om detta blir möjligt, är projektet
Amplifying Girls’ Voices det första vi sätter igång med.
Creative Force projekt – Vijama Tusema! Girls Leading Change
Vi ser fram emot att i maj 2021 köra igång det ettårigt projekt som vi beviljats anslag för av
Svenska Institutet/Creative Force. Vi jobbade med ansökan vintern 2020-21 och fick positivt besked
i april. Jätteroligt! Projektet Vijama Tusema! Girls Leading Change tillsammans med Pendo Amani
Youth Organization kommer att pågå i Juja, Kenya mellan maj och december 2021 och syftar till att
med media och dans som verktyg adressera genusbaserat våld, traditionella könsnormer och
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problemet med tonårsgraviditeter, samt öka kunskaperna om sexuella och reproduktiva rättigheter
och hälsa (SRHR). En mindre grupp pojkar/unga män ska ingå i projektet, något vi vet behövs för
att få varaktig förändring. Detta är ett sk. Såddfinansierings-projekt (Seed funding) med syftet att
lägga grunden för ett ytterligare och längre projekt, ett sk. Samarbetsprojekt (Collaboration project).
Detta innebär att det finns chans att få en långsiktighet och kontinuitet genom
att som fortsättning söka ett ett- eller tvåårigt projekt. Budget för ett sådant
projekt är 1/2 respekive 1 miljon kronor, beroende på längd. Vi kommer redan i
slutet av 2021 påbörja ansökan som ska vara Svenska Institutet tillhanda den 27
januari 2022. För att ansökan ska godkännas måste en projektrapportering för
2021-års projekt vara inlämnad och godkänd.
Vikten av lokala gräsrotsprojekt
Under 2021-2022 kommer vi förutom ovanstående projekt också söka nya samarbeten. Vi har haft
diskussioner med flera intressanta organisationer under slutet av 2020, främst i Öst- och Sydafrika.
Vi är noga i våra val av partners och mycket ska stämma, men högst troligt kommer vi att knyta nya
partnerskapsband under 2021-22.
Ofta uppmanas organisationer i civilsamhället att bli bättre på att arbeta tillsammans. Debatten
handlar inte sällan om hur vi bygger en gemensam berättelse om det civila samhället. Utmanar vi
oss själva tillräckligt för att verkligen arbeta för att ingen ska lämnas utanför så som Agenda 2030
stipulerar (Leave no one behind) och vad händer när vi lämnar vår bekvämlighetszon för att hitta
nya former av partnerskap? Här ligger MeSheWe som organisation helt rätt med vårt syfte att
samarbeta och stötta små nyskapande organisationer och lokala gräsrotsprojekt. MeSheWe’s
grundidé är att söka partnerskap med mindre lokala gräsrotsorganisationer, inte minst intiativ från
de unga i civilsamhället. Ett exempel är det samarbete vi har med Young Action for Education
Rakhine (YAER) – en liten gräsrotsorganisation i staten Rakhine i västra Myanmar som drivs av
unga rohingyas för unga rohingyas. Vi har tidigt insett vikten av att gå direkt på de små gräsrotsorganisationerna i sökande efter lokala samarbetspartners. Detta kommer vi att fortsätta med under
2021-2022. Utmaningen kan vara att små organisationer ofta inte har den ekonomiska och/eller
organisatoriska rustning som biståndsgivare som exempelvis Sida, ForumCiv, Folke Bernadotte
Akademien (FBA) och liknande institutioner kräver i form av registrering av nationella myndigheter, bankkonton, kapacitet att rapportera, lokala revisorer osv. Här finns ett område att påverka så
att det öppnas upp för samverkan med fler mindre gräsrotsorganisation.
Girl Talk – Projekt för flickor i Sverige
vårt ändamål riktar sig också mot flickor här hemma i Sverige. Vi har därför planerat för att under
2021-22 starta upp ett projekt för flickor i Sverige. ”GirlTalk” är tänkt som ett projekt där
MeSheWe vill skapa ett forum för flickor att dela erfarenheter med varandra kring hur det är att
vara ung flicka i Sverige. Projektet har två huvudsyften: 1) Att skapa en trygg plattform för
flickor att engaera sig, ta del av, samt påverka det förändringsarbete som MeSheWe står för. 2)
Att verka som en typ av referensgrupp och juniorstyrelse bestående av flickor från Sverige
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mellan 12-18 år för att säkerhetsställa att MeSheWe:s arbete och projekt grundar sig i flickors
egna erfarenheter och liv.
Detta gör vi mot bakgrund av att MeSheWe som svensk organisation har visionen att; möjliggöra
för flickor och unga kvinnor över etniska och religiösa hinder att vara aktiva förändringsaktörer i
sina samhällen och att genom lokala samarbeten och kreativa metoder stärka flickor med
självkänsla och kunskaper för att förändra sina liv. MeSheWe vill verka för 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. Vi bidra också till att flickor och unga kvinnor får den kunskap och de verktyg de
behöver för att kunna bli framtidens ledare och förändringsaktörer.
Sociala Medier, kampanjer och information
Vi ska fortsätta den inslagna vägen med att vara mer aktiva i våra sociala mediekanaler. Vi ska där
satsa på informativa och engagerande kampanjer för att både nå ut med vår agenda och våra hjärtefrågor, men också för att sätta MeSheWe ”på kartan” och göra så många så möjligt uppmärksamma
på vem vi är, vad vi arbetar med och vad vi står för. Vi ska ha kampanjer kopplade till vissa dagar,
så som exempelvis internationella flickadagen och internationella kvinnodagen. Senaste kvinnodagen 2021 hade vi en kampanj som startade 8 mars och varade i en hel vecka. Vi ska också fortsätta producera egna mindre filmer att lägga ut. Detta har vi gjort vid flera tillfällen under vintern/
våren 20-21. Vi ska också fortsätta vara med i gemensamma upprop för att påverka debatten. Ett
exempel är #Kvinnostrejk där vi ställde krav som exempelvis att stoppa mäns våld mot flickor och
kvinnor och att skapa utrymmen för flickor att ta plats på. Vi gjorde nyligen en egen annons
”Solidarity Through Sisterhood” som redan varit publicerad i tidningen Ordfron vid flera tillfällen
med syfte att uppmärksamma vad som händer i
Myanmar och hur vi arbetar där. Liknande
annonser kommer vi att fortsätta med – både
med specifika budskap och mål och för att
uppmärksamma MeSheWe och vårt arbete mer
generellt.
Redan nu har vi ett ökat antal människor som
gillar och följer oss och vi hoppas att det ska
fortsätta öka. Vi strävar efter att engagera
människor i våra inlägg så att de vill gå in på
vår hemsida och läsa mer och helst också bli
medlemmar eller månadsgivare. Det är viktigt
för att ge oss bättre ekonomi så att vi kan
investera i nya utvecklingsprojekt.
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Arbetsstruktur
För att MeSheWe ska klara att utvecklas utifrån vår målsättningen, ska vi de kommande åren
fortsätta att jobba med arbetsstrukturen i verksamheten för att få alla i styrelsen, och helst också
medlemmar, att engagerar sig i arbetsgrupper. Vi har redan vintern 2020-2021 påbörjat detta arbete
och lagt mycket tid på att förenkla och förbättra rutiner och på att öka tillgängligheten genom att
arbeta i Google Workspace. Vi ska också i större utsträckning följa en verksamhetskalender med
avstämningar, deadlines och uppföljningar. Det börjar också bli dags att planera mer för helt egna
program och våga satsa mer på vår egen ”in-house-kapacitet” utan att nödvändigtvis vara i
partnerskap med en lokala organisationer.
Arbetskraft och praktikanter
Att bygga upp en organisation är en utmaning. Det har varit slitsamt och väldigt roligt. Vi känner
starkt att MeSheWe har stor potential att växa betydligt inom loppet av ett par år. Om så, kommer
det inte räcka med styrelsens arbetsinsatser utan troligen behöver vi anställa kvalificerade personer
till MeSheWe’s verksamhet. Kunde vi få in medel att arvodera eller anställa skulle det gynna verksamheten som då skulle stå på stabilare grund. Då det är hög arbetsbelastning på några i styrelsen
och allt arbete utförs helt ideellt, finns en osäkerhetsfaktor i hur vi ska hinna med att sköta såväl det
löpande arbetet, ansökningar och projekt, liksom kommunikationsarbete och de löpande uppdateringarna av våra social mediekonton och hemsida.
Som ett svar på detta, fick vi under hösten en praktikantförfrågan som vi accepterade, till skillnad
från flera tidigare förfrågningar. Det visade sig vara ett lyckoskott då praktikanten, Johanna som
läste Globala Utvecklingsstudier, var ett kunnigt och effektivt kraftpaket och dessutom en duktig
sociala medier-kommunikatör. Hon påbörjade sin heltidspraktik först i januari-21, men redan i
oktober blev hon suppleant i styrelsen, satte sig fort in i verksamheten, och var redan under nov-dec
igång med arbetet. När praktikenperioden började intensifierade hon arbetet ytterliggare. Denna
positiva erfarenhet har gjort att vi sannolikt kommer att välkomna nya praktikanter som kan bistå
oss i arbetet.
Medlemsvärvning och fler månadsgivare
Vi är mycket positiva till medlemmar som vi anser vara basen för föreningens legitimitet och
väsentliga både ur demokratiska, juridiska och finansiella aspekter. Under de kommande åren
strävar vi att öka både antalet medlemmar och antalet månadsgivare. Vi öppnade upp för medlemmar utanför styrelsen först i början på 2020. Tyvärr tappade vi en del av dem när vi i slutet på
samma år tvingades avsluta alla månadsmedlemskap för att byta betalningssystem. Dessa ska vi
anstränga oss för att få tillbaka, när vi under kommande år vill intensifiera medlemsvärvningen.
Organisationsmedlemskap, nätverk och kurser
Inom ramen för Concord Sverige kommer vi att fortsätta med påverkansarbete, nätverkande med
andra svenska organisationer där vi har gemensamma frågor, engagera oss i arbetsgruppen
Jämnställdhet och engagera oss i Concords arbete för nya infallsvinklar och ny kompetens.
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Förmodligen kommer vi snart att söka medlemskap även i Forum Civ, då detta kommer att bli
tvingande för kommande anslag. Vi kommer också att delta i deras kompetenshöjande kurser när de
är relevanta för oss.
MR-dagarna
MeSheWe planerar för att medverka på MR-dagarna i Göteborg 6-7 december 2021, såvida Corona
har släppt greppet tills dess. MR-dagarna 2020 skjöts upp för att i stället hållas digitalt i april 2021.
Därför blir det extra roligt att närvara i Göteborg 2021 (och i Örebro 2022). Vi undersöker
möjligheten till monter men har annars alternativet att vara med på Internationella torget. Tills dess
ska vi ha producerat och tryckt upp informationsfoldrar, nya visitkort och beställt rolle-ups.
Informationsmaterial
Att ha bra informationsmaterial i form av såväl text som bilder är hög prioritet. Det är viktigt för att
belysa frågan om den verklighet av utsatthet, våld och krossade drömmar som miljoner flickor lever
i och den bortkastad samhällspotential som blir resultatet när flickor fråntas rätten till jämställd
skolgång, till sin egen kropp och till sin hälsa. Med bra informationsmaterial kan vi få fler att förstår
varför det är så viktigt - både för den enskilda flickan och ur ett större demokrati-, freds- och
människorättsligt perspektiv.
Vi har behov av både tryckta informationsfolders och av PR-material såsom tygväskor, pins mm.
Vi ser också behovet av en animerad kortfilm (ca 2 min.) för social medier som förklarar ”flickfrågans” orsak och konsekvenser och som kan förmedla angelägenheten på liknande sätt som den
vitt spridda animerade filmen ”The Clock is Ticking”. En ytterligare önskan är att göra en ca 10-20
minuter lång dokumentär film, filmad på plats i våra projektländer. Förutom att informera är syftet
med en sådan film att inspirera till engagemang och öppna upp för nya givare. Tanken är att den
länkas till youtube via hemsida och sociala medier men också visas på föreläsningar, event och för
potentiella givare och sponsorer. Med erfarna fotografer i styrelsen bör vi ha tillräcklig ”in-house”kapacitet att filma själv, men vi behöver kunna avsätta medel för produktionen dvs. utrustning,
klippning, resor och omkostnader.
Ansökningar - Projekt- och Informationsbidrag och Verksamhetsstöd
Vi behöver under 2020-2021 lägga ännu större vikt vid hur vi kan finansiera verksamheten. Vi har
fått både stiftelsedonationer och projektstöd men dessa har varit ”öronmärkta” till våra projekt för
flickor i Myanmar resp. Kenya. Vi har inga anställda eller hyrt kontor, men behöver ändå medel till
administrativa kostnader, informationsmaterial, IT-kostnader mm., Vi är i stort behov av ökade
intäkter för att kunna förverkliga våra ändamål. Förutom fortsatta ansökningar om projektstöd från
Creative Force/Svenska Institutet och Forum Civ ska vi intensifiera arbetet med att söka finansiella
medel från annat håll så som stiftelser, fonder och företagssponsorer. Vi behöver också ansöka hos
andra myndigheter för medel till vår verksamhet. Exempel på detta är Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUSF) och Folke Bernadottes Akademien (FBA). Vi ska också på allvar
planera för att söka verksamhetsstöd från FBA och informationsbidrag från Forum Civ. Vi ska även
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söka andra bidrag om de är lämpliga, så som Penningstiftelsen, Stieg Larsson stiftelsen, ACT
Foundation Grant (Afrikanska kontinenten) m.fl. Vi har fört samtal med en ansökningsagent, LJG
Konsult, om att hitta och söka anslag hos lämpliga fonder och stiftelser. Detta arvoderas enbart vid
beviljade ansökningar.
Donationer, sponsorer och fundraising
Vi har vid två tillfällen, i december 2018 och i april 2020, fått 100 000 av Västerstaden Foundation
men det är osäkert om vi får fortsatt stöd av dem under perioden 2021-2022. Vi har planerat att
lägga tid och kraft på fundraising och att söka mer pengar till verksamheten genom stiftelser,
företag och privata givare. Vi har redan diskuterat om kontellationer av arbetsgrupper för detta
ändamål. Här har vi påbörjat research kring hur andra organisationer arbetar med företagssamarbeten och sponsring och deltagit i gått flera webinarium hos Giva och med Brakeley, en
konsultfirma specialiserad på företagssponsring mot ideella oranisationer. Vi planerar att utforma
särskilt material just för företagssponsring. Dessutom har vi sökt efter en person till styrelsen som
är en duktig och vass säljare/lobbyist, men ännu inte hittat den rätta.

Media & mediaträning
2021 har vi två beviljade ansökningar som till stor del bygger på media, mediaträning och
mediaförståelse som metod för att stärka flickor till att ta rollen som förändringsaktörer i sina
respektive samhällen (läs om dessa på sid. 13-17 & sid 28-29). Till båda dess ska vi utveckla
lärarplaner för mediaträningen. Att kunna tolka och styra media är av största vikt för unga idag,
varför detta ingår i vårt arbete när det är möjligt och relevant. Som vi ser det är media både ett mål
och ett medel. Media i alla former är en viktig väg för att ge röst åt tonåriga flickor och driva social
förändring. Media, och kanske särskilt sociala medier, är också en plats flickor måste förstå, hantera
och kunna skydda sig inom. Många av oss har erfarenhet av att undervisa inom media och
kommunikation, och då också ur ett genusperspektiv. Vi arbetar vidare på våra strategier för mediaträning, ett arbete i ständig utveckling, och ska också utveckla lärarplaner för mediaträning på olika
nivåer och inom fler mediaområden (fotografi, radio, podd, social medier osv).
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Årsbokslut
för

MESHEWE
802508-1053

Räkenskapsåret

2020
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MeSheWe
Org nr 802508-1053

1(5)

Resultaträkning
Not

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter

7 500

2 400

Gåvor

2

107 200

0

Bidrag

2

90 757

0

205 457

2 400

−23 040

−40 133

Övriga externa kostnader

−112 822

−7 477

Summa föreningens kostnader

−135 862

−47 610

RÖRELSERESULTAT

69 595

−45 210

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

69 595

−45 210

RESULTAT FÖRE SKATT

69 595

−45 210

ÅRETS RESULTAT

69 595

−45 210

Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Lämnade bidrag
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Org nr 802508-1053

2(5)

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

1 105

0

Summa kortfristiga fordringar

1 105

0

Kassa och bank

130 776

166 332

Summa kassa och bank

130 776

166 332

Summa omsättningstillgångar

131 881

166 332

SUMMA TILLGÅNGAR

131 881

166 332

Kassa och bank
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3(5)

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

61 332

106 542

Årets resultat

69 595

−45 210

130 926

61 332

130 926

61 332

955

0

0

105 000

955

105 000

131 881

166 332

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Mottagna ej använda bidrag
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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4(5)

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

7 200

0

Företag

100 000

0

Summa

107 200

0

Allmänheten

Bidrag som redovisats som intäkt
Offentliga bidrag
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

ForumCiv

90 757

0

Summa

90 757

0
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Stockholm, 2020-05-03

Anna Widoff

Helena Thorfinn

Ordförande

Vice ordförande

Jonatan Sundblad

Helen Lind

Johanna Kvist

Mikael Wiking

Anna-Aseé Almroth

Agneta Nordin

Kassör

suppleant

Magdalena Vogt

Sekreterare

Johanna Wolff
suppleant
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KONTAKT:

email: info@meshewe.org
Adress: Timmermansgatan 22, 118 55, Stockholm
Hemsida: www.meshewe.org
Instagram: meshewe_sweden
Facebook: Me-She-We

Stockholm maj 2021.
Upphovsrätten till material och foto i denna verksamhetsberättelse tillhör MeSheWe.
© Foto: Magdalena Vogt, Anna Widoff, Helena Thorfinn, Pendo Amani Youth
Organization och Irrawaddy News
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