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Konferens om kvinnors kamp mot religiös fundamentalism 
 

Tid & plats: 4-6 september 2015, ABF Sveavägen 41, Stockholm                        
Arrangör:  Kvinnors Nätverk 
 
Kvinnors mänskliga rättigheter och säkerhet är hotad i delar av Mellanöstern och Nordafrika på 
grund av den växande religiösa fundamentalismen. Detta gäller även i Sverige och andra delar 
av Europa där fundamentalister i ökande omfattning använder sitt inflytande för att begränsa och 
kontrollera kvinnor i deras vardag. 
 
Enskilda organisationer och kvinnoaktivister kämpar på daglig basis för att värna kvinnors rättig-
heter och förbättra situationen för kvinnorna i Mellanöstern, Nordafrika och i övriga världen. När 
fundamentalismen sprider sig måste dock även motkrafterna stärkas och koordineras.  
 
Konferensens mål är att utveckla strategier och sprida information om arbetet mot religiös funda-
mentalism och för demokrati och kvinnors mänskliga rättigheter. Genom att arrangera konferen-
sen vill Kvinnors Nätverk erbjuda en plattform för kvinnoaktivister från Mellanöstern/Nordafrika 
och Europa att utbyta erfarenheter bland dem som bekämpar fundamentalism och diskriminering 
på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet. De som arbetar för demokrati och mänskliga 
rättigheter har viktiga erfarenheter att dela med sig av. På konferensen kommer det att hållas 
föreläsningar och workshops för att: 

 Diskutera och analysera rådande politik och säkerhetsåtgärder och hur detta påverkar kvin-
nors liv. 
 

 Diskutera och analysera fundamentalismen, varför och hur den uppstår och ökar i en del 
områden. Genom gemensamma krafter vill vi försöka identifiera faktorer och kanaler som 
fundamentalisterna använder för att växa och vad vi kan göra för att stänga dessa kanaler 
och förebygga uppkomsten på kort och lång sikt.  
 

 Dela erfarenheter om motståndsstrategier för att bekämpa uppkomsten och ökningen av reli-
giös fundamentalism och kränkningar av kvinnors rättigheter samt tillsammans utveckla nya 
strategier för fortsatt motstånd som kan spridas nationellt och internationellt. Vi kommer att 
använda kvinnoaktivisternas erfarenheter av att möta och bekämpa fundamentalismen i olika 
länder. 
 

 Stärka solidariteten mellan organisationer och kvinnoaktivister i den gemensamma strävan att 
bekämpa religiös fundamentalism. 

 
Kvinnors Nätverk som arrangerar konferensen är en organisation som verkar för kvinnors och 
barns universella mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och aldrig 
får kränkas med hänvisning till kön, kultur, tradition, heder eller religion är själva grunden för 
föreningens arbete. Utöver informationsspridning och opinionsbildning nationellt och 
internationellt erbjuder organisationen stöd och rådgivning till kvinnor och barn som blivit utsatta 
för våld och förtryck. 
 
 
För anmälan och mer information: konferens@kvinnonet.net  
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