8 MARS
Handledning

8 mars 2020 !
Nu är det dags för 8 mars och hela förbundet spritter med feministisk förväntan! Vad ska ni göra i er
klubb? I den här handlendingen följer tips, idéer och nyttig info för att maxa 8 mars-firandet. Internationella kvinnodagen är en viktig milstolpe i vårt förbunds verksamhetsår och en av de högtidsdagar
vi har som tradition att mobilisera runt. I Sverige och i världen lyfts kvinnors utsatthet och krav för
jämställdhet och kvinnokamp. Vi är en given del i den rörelsen och spelar en avgörande roll för att
slå mot strukturella problem och samla människor brett i systerskap och solidaritet, för en feministisk politik som gör skillnad. Det räcker inte bara med att snacka om jämställdhet, vi vet att det krävs
insatser och resurser för att ge mer makt åt kvinnor både i vardagen och över samhället. Vår feministiska praktik med Systrar på stan och feministiskt självförsvar gör skillnad i realiteten. Det finns inte
ett givet vis att uppmärksamma 8 mars på utan det utformar ni själva i klubbarna och distrikten, och
den här handledningen ges konkreta exempel på hur man kan göra. Nu kör vi!

TIPS PÅ ARRANGEMANG
Ordna en demonstration
Som vårt viktigaste feministiska datum är det
Som vårt viktigaste feministiska datum är det
perfekt att ordna en demonstration den 8 mars.
Börja planera i god tid, bestäm en eller flera paroller med feministiska krav som känns extra aktuella, lokalt, nationellt och/eller internationellt.
Affischera för att mobilisera och bjud in andra organisationer som kämpar för jämställdhet. Måla
banderoller utifrån de paroller som ni enats om.
Ha en megafonistutbildning inför demonstrationen och se till att minst hälften av de som går
är tjejer. Förutom talare kan det även vara kul att
ha musik, se även där till att det är kvinnliga artister. Hör av er till media i god tid innan och se till
att fota mycket under själva demonstrationen.
Styr upp feministiskt självförsvar
Internationella kvinnodagen är ett ypperligt tillfälle att fixa feministiskt självförsvar. Hör av er till
skolor och fritidsgårdar och erbjud självförsvar,
eller styr upp ett öppet pass i klubblokalen eller
på ABF. Sätt upp affischer så att många tjejer i
området får reda på att det är på gång, hör av
er till lokalmedia och berätta vad som händer.
Runt 8 mars brukar många tjejgrupper och fritidsgårdar på eget initiativ vilja ordna feministiskt
självförsvar, så var beredda att ta pass och fixa
instruktörer.
Om ni håller hos en annan organisation, skola
eller liknande: tänk på att ha avtal om betalning

färdigt innan ni åker dit. Det kan också vara bra
att anpassa eventuell avgift efter vilken organisation det är, till exempel har skolor ofta råd att
betala för passen, men det är inte säkert att fritidsgårdar och tjej- och kvinnojourer har det.
Bjud in till Kvinnohistorisk föreläsning
Det finns kvinnohistorisk masstidning att beställa från förbundscentralen, och en föredragsmall
att använda sig av. Kvinnor har osynliggjorts
genom historien och historieundervisningen i
skolan är otroligt snevriden. Vad vi lär oss av historien sätter ribban för vad vi tror är möjligt, bjud
in till en kvinnohistorisk föreläsning och snacka
om uråldriga eller halvmoderna historiska kvinnor eller viktiga händelser i kvinnokamp.
Tjej med gitarr, tjej på scen
Ordna en spelkväll där bara tjejer får stå på scen.
Välkomna alla men ha scenen tjejseparatistisk,
som ett motgift mot att killar alltid har mer plats.
Framför allt är festivaler ofta otroligt dåliga på att
ha en jämställd scen. Sätt upp lappar eller affischer på skolor så att tjejer som vill sjunga, spela,
läsa en dikt eller jonglera kan anmäla sig till er i
förväg. Kolla om ni kan vara på något café eller
en fritidsgård. Skicka pressmeddelanden om vad
ni ska göra och varför.

Feministisk bannerdrop
Ta tillfället i akt och smycka orten med feministiska budskap. Köp tyg och färg, bestäm ett par
olika krav eller paroller och måla snygga banderoller som syns bra på långt håll. För att det ska bli
proffsigt är det bra att använda mallar och skissa
med hjälp av till exempel en projektor. När banderollerna torkat ordentligt kan ni hänga dom
över motorvägen, på en husfasad som syns bra
eller högt upp i staketet runt en fotbollsplan. Ni
kan både hitta på egna slagkraftiga krav och paroller, eller välja från förslagslistan här i hand-ledningen.
Ljusmanifestation
Ha ett torgmöte med marschaller och ljus, som
ni tänder för alla kvinnor som utsätts för mäns
våld. Bjud in kvinnojouren på orten, tjejjouren,
religiösa organisationer och idrottsorganisationer. Måla en banderoll, tryck upp flygblad om
mäns våld mot kvinnor och skicka pressmeddelande med krav på feministiskt självförsvar i
skolan. Ha talare från klubben eller distriktet, och
bjud in andra bra feministiska organisationer att
tala också.

Skriv insändare
Förutom ett bra mediearbete kring de arrangemang ni ordnar kring internationella kvinnodagen är det bra att ta tillfället i akt att dra igång
andra feministiska debatter. Ha en insändarskri
varkväll i klubben ett par veckor innan 8 mars,
snacka om vilka feministiska frågor ni skulle vilja
lyfta. Hotas ungdomsmottagningen på orten att
lägga ner? Är det dålig belysning i parken som
ökar tjejers vardagsrädsla? Går det att skapa ett
brett motstånd mot den nyöppnade strippklubben? Har den lokala festivalen vansinnigt dålig
könsfördelning på scen? Spamma lokalmedia
med era feministiska insändare, och se till att
svara om ni får mothugg.
Ordna en insamling
Stötta någon lokal organisation eller något initiativ som organiserar tjejer eller på något sätt
arbetar för kvinnors rättigheter. Ni kan till exempel skramla pengar när ni håller manifestation,
låta inträdeskostnaden från en tjejseparatistisk
spelning gå till er insamling eller sälj fika i samband med den kvinnohistoriska föreläsningen.
På många orter finns det till exempel tjej- och
kvinnojourer, organisationer som stöttar asylsökande kvinnor eller jämställdhetsgrupper på
skolor.

AKTUELLA ÄMNEN
Stoppa nedskärningarna
Idag ser vi hur kommuner och regioner skär ned i
vermsamhet som är helt livsnödvändig för många i vårt samhälle. I sjukvården dör personer på
grund utav platsbristen, skolorna har inte resurser för elever med större behov och i hemtjänsten
betalar de anställda kvinnorna nedskänrningarna med slitna ryggar. Detta måste få ett slut. Vi
måste ha en välfärd vi kan lita på. Dags att sluta
med privatiseringar och nedskärningar. Dags att
upprusta välfärden!
Rätten till sin egen kropp
Idag ser vi hur lobbyn för surrogatmödraskap blir
allt mer offensiv i sin kamp för att kommersialisera kvinnors kroppar. De vill exploatera fattiga
kvinnor för att rika människor i Sverige och andra
länder i väst ska kunna köpa ett barn. Denna industri måste stoppas för att alla kvinnor har rätt
till sin egen kropp.
Våldet består och resurserna minskar
Våld i nära relationer är ett utbrett problem som
från alla instanser får för lite resurser. Kvinno- och
tjejoursrörelsen är de som drar det största lasset
med att förebygga våldet och hjälpa våldsutsatta
tjejer och kvinnor. Den nedmonterade välfärden
reflekteras även i att förvärra situationen för
våldsutsatta kvinnor. Hemlösheten bland kvinnor, och kvinnor med barn, har ökat som effekt
att behöva lämna en man som misshandlar utan
möjlighet till egen bostad, eller egen inkomst.
Mer resurser till kvinno- och tjejjourer och arbetet mot mäns våld mot kvinnor!

Feministiskt självförsvar i skolan
Var tionde tjejer har blivit utsatt för sexuelt
våld och unga tjejer är de som är mest otrygga
i skolan. Regeringen ifrågasätter separatistisk
verksamhet i skolan men gör inga krafftag för att
driva en progressiv feministisk politik för att ta
itu med problemen. Vårt arbete med feministiskt
självförsvar ger tjejer ett eget rum för att bygga
självkänsla och ger verktyg att bemöta det sexualiserade våldet. Feministiskt självfösvar är alltid
aktuellt så länge som vi lever med vardagsrädsla
och ett mindre livsutrymme.

ÅRETS FEMINISTER
För sextonde året i rad delar Ung Vänster ut pris till årets feminister. Priset går till personer eller organisationer som har gjort något viktigt under året för att lyfta en feministisk
debatt, eller drivit fram förändringar som gjort skillnad i kampen för jämställdhet. Tidigare år har priset gått till Fotbollslandslaget (2004), Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige (2005), Sveriges ungdomsmottagningar (2006), Umeåuppropet
(2007), okejsex.nu (2008), Vårdförbundet (2009), Riksorganisationen Popkollo (2010),
#prataomdet (2011), Dotterbolaget (2012), Astrid Johansson (2013), Sveriges Kvinnolobby (2014), Göteborgs stad (2015), Byggnadsarbetareförbundet (2016), Systerskap och
Religionsmöte (2017), Ockupanterna på Sollefteå Sjukhus (2018), Female Legends (2019)
Ung Vänsters feministpris 2020 kommer avslöjas 8 mars!

Checklistan Inför eventet
Några viktiga, och några roliga, grejer att
göra inför ert event!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läs 8 mars-handledningen
Skapa ett facebook-event
Skicka ett pressmedelande till
lokalmedia
Rapportera in arrangemanget till förbundscentralen
Bjud in andra organisationer
Utse en ansvarig för sociala medier
Sprid infon på alla skolor och fritidsgårdar
Bjud in distriktets fadder
Peppa i eventet på facebook
Gör en fet feminist playlist

FÖRSLAG PÅ APELLTAL
Vi samlas för att vi alla här är feminister som vill kämpa för en jämställd värld. Vi kan inte veta
hur framtiden ser ut, men vi vet att vi inte accepterar något annat än en progressiv feministisk politik. Vi som inte går med på att splittras, att tryckas ner och att leva i otrygghet, vi som
inte har makt över vår vardag har bara ett val. Det är att tillsammans organisera oss för kamp.
Vi har sett hur det sexualiserade våldet mot kvinnor har fått stort utrymme i debatten de senate åren.
Till en början med den stora branschorganiseringen och uppropen genom #metoo. Kvinnors samlade berättelser och organisering mot det sexualiserade våldet vi ser i alla delar av samhället. Nu har
debatten svängt och diskussion handlar om ifall metoo gick för långt och personer som berättade
om övergreppen de utsatts för döms till böter. Jag tror att vi som feminister kan förstå efter det här
att det är kvinnors självorganisering som är enda vägen framåt. Att våra praktiker som feministiskt
självförsvar är slagkraftiga är för att det är kvinnor som ger sig själva verktyg, som mobiliserar sig för
att ta plats och makt i deras egen vardag. Det är den kollektiva styrkan i den feministiska rörelsen
som gör att vi kan ta kliv framåt. Makt är inget som ges utan något som tas tillbaka. Den feministiska
rörelsen har aldrig fått något gratis utan alla rättigheter har vunnits genom kamp. Och det är genom
kamp vi krossar det sexualiserade våldet.
En av de viktigaste lärdomarna som den feministiska rörelsen kan lära oss är att det personliga är
politiskt. Att alla dina upplevelser är politiska. Din verklighet är politisk, din vardag är politisk. Det
här är en lärdom jag hoppas alla progressiva rörelser lär sig av feminismen, för det är en praktik och
en förståelse som både agerar mobiliserande och skuldbefriande. Att inte behöva bära skuld för skit
man utsätts för är viktigt. Det är när vi knyter an till människor och deras liv vi kan organisera dem.
Hur kan inte välfärden ha kollapsat än? Hur sjukhus och vårdhem fortfarande är i bruk trots decennier av nedskärningar? Det är på brutna ryggar och med slitna händer som kvinnor håller den här
välfärden vid liv. Idag är välfärdsjobben de mest underbetalda och slitsammaste i det här samhället
och det är ingen slump utan det är ett systematisk utnyttjande av kvinnors arbete. Nedskärningar
är antifeminism som får enorma konsekvenser för de kvinnor som arbetar där men också alla kvinnor som behöver förskola, vård och omsorg. Hur kan politiker höja sina löner samtidigt som man
ständigt år efter år försämrar välfärdsarbetares arbetsvillkor? Men vi ska inte heller glömma alla de
kvinnor idag som får handel och restauranger att gå runt. Personer som har bland de mest otrygga
anställningar i det här samhället, daglönare som är bundna vid sin telefon för att veta om man har
arbete för dagen. Det är ovärdigt att det får vara på det här sättet! LÅt löfvén få gå på delade turer,
sätt HMs Stefan Persson på ring och spring jobb, låt överklassens män få skura dassen på skolor och
vårdhem. Det är dags att de får betala tillbaka.
Kampen för ett annat samhälle, ett jämställt samhälle är inte över. Vi alla feminister som kämpar
vet att vi alla behövs i kampen framåt. Vi feminister är med överallt, i uppropen för bättre välfärd,
i kampen för en upprustad LSS, i demonstrationerna mot rasism, i kampen för rätten till sin egen
kropp. Tillsammans kämpar vi för mer makt till oss som inte har den. Vi vinner när vi organiserar oss
tillsammans, tillsammans för ett annat samhälle.

FÖRSLAG PÅ PAROLLER
Makten över våra liv
Ett nej är ett nej är ett nej
Lika lön för lika arbete
Stoppa nedskärningarna!
Systerskap för förändring
Feminism för förändring
Rätten till våra kroppar
Stoppa sexismen – förbjud retuscherad reklam!
Vi har rätt att försvara oss – feministiskt självförsvar i skolan
Halva makten hela lönen

STATISTIK PÅ KVINNOFÖRTRYCKET
Makt och politik
- 76.7% av världens parlamentariker är män (ipu.org)
- 76% av Sveriges professorer är män (2014, SCB)
Ekonomi
- Kvinnor utgör 70% av världens fattiga (UN Women)
- Kvinnors genomsnittliga månadslön var 86,8 % av männens 2014 (Medlingsinstitutet, SCB)
- Hälften av alla arbetarkvinnor tvingas jobba deltid 2019 (Jämställdhetsbarometern, LO)
- En tredjedel av arbetande kvinnor har jobb som riskerar att leda till både fysisk och psykisk ohälsa
(LO)
Våld mot kvinnor
- 22 000 sexualbrott anmäldes 2017 (bland vuxna är 97 % av offren kvinnor, bland barn är 92 % av
offren flickor, BRÅ)
- Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäls bara en femtedel av alla fall av våld mot kvinnor i
Sverige
- En kvinna dör varannan vecka till följd att ha blivit misshandlad av sin man (ROKS)
- År 2013 gjordes 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år (ROKS)
För fler siffror
- Statistiska centralbyrån, scb.se
- Landsorganisationen, lo.se
- ROKS, roks.se
- Statistik kring våld finns på Brottsförebyggande rådet, bra.se

