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Upplägg
Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid de olika delarna av mötet kan ta. Då kan man
kolla att man hinner med allt. Men självklart ska det bara vara ungefärliga hålltider och inget man måste
följa precist!

18.15 Först:
Kvällens mötestidsplan.

18.30 Hur mår du idag-runda med presentation.

18.45 Inledning:
Berätta lite mer om Kvinnofronten än ni gjorde på första mötet, hur Kvinnofronten
fungerar rent praktiskt. Berätta om våra sommarläger och om de centrala grupper
som den som har lust kan gå med i.
Info finns på hemsidan: www.kvinnofronten.nu. Ni kan också fråga efter aktuell info
via e-postadressen: kvinnofrontensverige.nu
Ta upp frågan om vad som ska hända nu, när er feministcirkel tar slut. Vad vill ni göra?

19.15 Diskussion.
Här kan ni använda er av diskussionsfrågorna här nedanför om ni vill.
Avsluta diskussionen med att alla fyller i utvärderingslappar (se nästa sida).

20.15 Avrundning. Sammanfatta vad ni bestämt om fortsättningen.
Avslutningsrunda (eventuellt med bilder).

Möte 7.

Samling med fika 18.00
Feministcirkeln startar 18.15

och slutar cirka 20.30
Servera gärna fika

till självkostnadspris.

Diskussionsfrågor:
Vad har varit bra på cirkeln, vad har varit dåligt? Vad saknades och borde ha varit med?
(inledningar, tider, upplägg, ämnen, diskussioner, vad som helst – kom gärna med tips till
nästa cirkel)

Vad vill du veta mer om Kvinnofronten?

Vad gillar du med Kvinnofronten, vad gillar du inte?

Om du bestämt dig för att gå med, och kanske vara aktiv i Kvinnofronten, vad vill du göra?
(Både realistiskt och fritt önskande!)

Finns det någon lokal grupp av Kvinnofronten på er ort? Vill ni tillsammans starta en ny
grupp? Vad vill ni i så fall göra?

utvärdering

om ni vill kan ni sen avsluta
cirkeln med en fest...
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k När vi har jobbat särskilt mycket med
något, brukar vi försöka sammanfatta våra
erfarenheter och det vi lärt oss i en bro-
schyr eller liknande. Vi har gjort broschy-
rer om bland annat 6 timmars arbetsdag,
pornografi, media, kvinnors villkor inom
EU, feministiskt självförsvar, och allt möj-
ligt.

På nästa sida kan du läsa vår politiska
plattform som den ser ut just nu. Den
kanske har ändrats något efter att det här
skrivs, men förhoppningsvis får du en bild
av hur brett vi jobbar. Även när vi jobbar
kring någon speciell del av kvinnoför-
trycket, utgår vi från den helhetssyn som
är Kvinnofrontens grund.

Bli medlem!
Vill du vara med i Kvinnofronten som
aktiv medlem, blir vi förstås glada, för ju
fler vi är desto mer kan vi göra! Men du är
självklart välkommen som medlem även
om du inte vill vara aktiv. Många vill vara
med för att få vårt nyhetsbrev för medlem-
mar ”Ordet är ditt, syster!”. Och det är
alltså helt okej att vara med bara för att
man vill hålla sig informerad och stödja
kvinnokampen.

Som medlem får du information om
saker som händer inom kvinnorörelsen,
du får inbjudan till Kvinnofrontens som-
marläger, och framför allt får du vårt nyhets-
brev hem i brevlådan.

Välkommen!

...feministisk, aktivistisk, envis och irriterande...

Illustration: ©Jacky Fleming. www.jackyfleming.co.uk

vinnofronten är en aktivistorgani-
sation, där alla vi medlemmar
mjobbar ideellt, alltså gratis

och på vår fritid. Alla som är med i Kvin-
nofronten är det utifrån sin egen lust och
sina behov, det finns inget krav på att man
måste vara aktiv som medlem.

Alla fungerar olika
Vi som är aktiva medlemmar i Kvinno-
fronten är ibland med i lokalgrupper där vi
bor, men oftare i grupper som arbetar med
något särskilt som vi i den gruppen vill
jobba för eller mot. Det kan vara en grupp
som den som har gjort den här cirkelmal-
len, en grupp som jobbar mot pornografi,
en medvetandehöjande "pratgrupp", en
grupp som jobbar för 6 timmars arbetsdag
eller vad som helst.

Det betyder förstås också att Kvinno-
fronten är en organisation som ser väldigt
olika ut beroende på vilken grupp du
möter. Vi som är med tycker att det är
spännande att vara med i en organisation
som är öppen för förändring hela tiden –
att den blir vad vi medlemmar gör den till.

Kvinnofrontens grund
Kvinnofronten är en feministisk kvinno-
organisation, utan partipolitiska eller reli-
giösa bindningar. Allt vi gör utgår från en
helhetssyn på kvinnors villkor i världen –
och vi jobbar mot allt kvinnoförtryck.
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Nej till kvinnan som arbetskraftsreserv – arbete åt alla
• Uppvärdera kvinnors arbete – lön efter arbete, inte efter kön

• 6 timmars arbetsdag åt alla med 8 timmars lön

• Synliggör kvinnliga pensionärers villkor – en folkpension att leva på

• Bra och gratis daghem och fritidshem åt alla barn

• Minst hälften av skolans tid och resurser åt flickorna

• Bygg ut den offentliga sektorn – stoppa nedskärningarna

• Vård och omsorg är en rättighet, inte en handelsvara

Kvinnors rätt till våra kroppar och våra liv
• Alla kvinnors rätt till sin egen sexualitet – heterosexuella liksom lesbiska

• Lesbisk kamp – mot osynliggörande och diskriminering – uppvärdera kvinnors kärlek
till kvinnor

• Försvara rätten till självbestämd abort

• Kvinnors rätt till hälsa – synliggör kvinnor i medicin, arbetsliv och forskning

• Avslöja osynliggörandet av kvinnors och flickors utsatthet

• Stoppa mäns sexuella våld – våldtäkt, kvinnomisshandel, incest och andra sexuella
övergrepp är terrorhandlingar

• Krossa porrindustrin – för en sexualitet utan förnedring

• Bekämpa prostitutionen – mot all nationell och internationell könshandel

• Avslöja alla kvinnofientliga idéer i ett samhälle grundat på mäns makt och kvinnors
underordning

Internationell kvinnosolidaritet
• Synliggör flykting- och invandrarkvinnors situation

• Mot sexism, rasism, fascism och all makt/underordningsideologi

• Alla folks och staters rätt till frihet och nationellt självbestämmande

• Försvara våra demokratiska fri- och rättigheter

• Sverige ut ur EU

På väg mot en feministisk framtid
• Kvinnofrid

• Avskaffa patriarkatet

• Könskvotering – 50% kvinnor överallt där beslut fattas

• Kvinnoperspektiv på ekonomi och ekologi – mot kärnkraft och miljöförstöring

Kvinnofrontens

Systerskap ger styrka – kom med i Kvinnofronten!

plattform
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1. Vad tycker du om ferministcirkeln som helhet?

� � � � � �

Mycket bra Bra Varken/eller Dålig Mycket dålig                Vet inte

2. Jämfört med dina förväntningar, fick du det du tänkt dig av feministcirkeln?

� � � � � �

 Absolut Någorlunda Varken/eller                     Inte riktigt Inte alls                   Vet inte

3. Vad saknades, vad var onödigt, och vad är du särskilt glad att det fanns med?

4. Hur fungerade texterna ni fick att läsa inför mötena?

4. Hur fungerade inledningar/förpratet inför diskussionerna?

5. Hur fungerade diskussionerna?

9. Vad var bäst respektive sämst på feministcirkeln?

10. Har du tips till nästa feministcirkel?

utvärdering.

Lämna till den som höll i cirkeln eller skicka till: Kvinnofronten, Box 2007, 128 21 Skarpnäck.

namn (om du vill) ort datum

Skriv gärna på baksidan av pappret, så kan du svara lite utförligare!
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Hopplock från tidigare cirklar:

Presentation av oss själva
Om man vill kan man satsa ett helt möte på att presentera sig för varandra – förut har vi ofta gjort
det utifrån vad vi jobbar med.

Arbete & dagis
När fler i cirkeln haft barn i dagisåldern har vi haft möten om hur vi ska lyckas kombinera arbete
och barn.

6 timmars arbetsdag
Om många i cirkeln yrkesarbetat och haft barn har vi ibland satsat ett helt möte till prat om 6
timmars arbetsdag och hur vi har det på arbetsmarknaden. (Lästips: Kvinnofrontens 6 timmars-
broschyr + artiklar om arbetsmarknad på vår hemsida + remissvar om de nya jämställdhetsmålen – finns
på hemsidan)

Ideologiskt förtryck
Ibland har vi haft rubriken "Kvinnofientliga idéer". Vi har pratat om hur vi "skolas" till att bli
"kvinnor" på alla möjliga och omöjliga sätt, och hur vi kan lära oss genomskåda det.

Sexualiserat förtryck
Om våld mot kvinnor i form av incest, våldtäkt, misshandel, pornografi, prostitution – och hur vi
kan kämpa mot sexualiserat våld. Om hur kulturen blir till en våldtäktskultur – där reklamen
framställer kvinnan som en vara för män att konsumera.

Abort
Om hur abortmotståndare med ojämna mellanrum försöker ändra den svenska lagen och vad rätten
till abort innebär för kvinnor.

Queertänkande och feminism
Om hur den feministiska kampen för vår rätt att vara vad vi vill påverkats av att queerrörelsen växte
fram i Sverige och världen. (Lästips: artiklar från Kvinnofrontens nyhetsbrev – finns på nätet)

Kvinnor & EU
Hur kvinnors villkor ser ut i de olika EU-länderna och hur det påverkar våra villkor i Sverige att
Sverige är medlem i EU. (Lästips: Kvinnofrontens EU-broschyr)

Sociala nedskärningar
Om hur sociala nedskärningar i vård och omsorg slår mot kvinnor på flera sätt – dels som arbetare
inom offenlig sektor och dels som de som får göra jobbet när samhället skär ner på dagis, skola och
äldrevård.

Historia
Om förmödrar, kvinnor som kämpat genom historien. Likheter och olikheter med det arbete vi i
kvinnofronten gör idag. (Lästips: Kvinnofrontens förmödrar på nätet)

Internationell kvinnokamp
Hur kvinnors livsvillkor delvis kan se olika ut i olika länder, men hur förtrycket ändå måste ses som
globalt – samma förtryck tar sig olika uttryck. Även ur perspektivet kamp för fred.

tips på
fler ämnen...



Kvinnofrontens feministcirkel   •   46

Kvinnofronten, Box 2007, 128 21 Skarpnäck
e-post: kvinnofronten@sverige.nu
www.kvinnofronten.nu

Illustration: ©Jacky Fleming
www.jackyfleming.co.uk


