Feminismens fremtid i Norden og kvindebevægelsens organisering

Kvindebevægelsen har altid bestået af forskellige grupper af kvinder, som til forskellige tider har
fremhævet særlige spørgsmål af betydning for dem selv. Allerede for over hundrede år siden
kæmpede kvinder for stemmeret, sundhedsspørgsmål, bedre boliger, faglige krav, mediernes
fremstilling af kvinder, uddannelsesret, ret til ligeløn, fred og seksuelle rettigheder. Ja, de fleste
spørgsmål, som kvindebevægelsen stadig arbejder med.

Mange af de spørgsmål, som kvindebevægelsen tog op dengang, er i dag en del af det etablerede
samfund. Kvindebevægelsen er en stærk og vigtig stemme i samfundet, som har høstet enestående
fremgang gennem årene og ændret strukturer og forbedret livsvilkår for kvinder.

Det er stadig nødvendigt med forskellige stemmer og indsatser. Kvindebevægelsen har altid valgt
forskellige organisationsformer og metoder, fra udenomsparlamentariske aktioner til politiske
partier, men dens styrke har været, at enes og samarbejde om visse krav.

Et fortsat og stærkt samarbejde mellem forskellige generationer af feminister og mellem
kvindegrupper, som arbejder med specifikke samfundsspørgsmål, er afgørende for at opnå et
ligestillet samfund. For at opnå en progressiv udvikling af kvindebevægelsens organisering og
feminismens fremtid i Norden er det vigtigt, at forskellige grupper og interesser inkluderes og at
formulere fælles krav. Den feministiske bevægelse skal aktivt diskutere vore forskelle og solidarisk
stille op for hinanden.

Nordisk Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights er et bevis på den nordiske
kvindebevægelses beslutsomhed om ikke at acceptere forringelser i kvinders vilkår og at arbejde for
noget bedre. Det er et bevis på, at opbakningen omkring kvinders og mænds lige værd og
rettigheder er stor.

Den politiske enighed om ligestillingens betydning er ikke et problem, der sætter kvindebevægelsen
ud af spil, men er en mulighed for at aktivere græsrodsbevægelser og skabe grundlæggende
diskussioner om alternative samfundsløsninger. Ligestillingspolitik er et politikområde med fokus på
kvinder og mænd, piger og drenge. Det styres af landenes ligestillingspolitiske mål og internationale
forpligtelser som Kvindekonventionen og Handlingsplanen fra Peking.

Andre politikområder – alt fra integration, handikap- og socialpolitik til arbejdsmarked, erhvervsliv,
skole, miljø og skatter – problematiseres stadig ikke tilstrækkeligt ud fra køn. Forstærket
ligestillingsintegrering, mænds deltagelse i ligestillingsarbejdet og samarbejde mellem forskellige
områder er derfor nødvendigt.

Vejene til et fælles mål er mange og forskellige arbejdsformer og organisationer skal også fremover
opmuntres, men vi lægger også vægt på, at traditionelle kvindeorganisationer med et kvinderetsligt
perspektiv historisk set har været effektive i kampen for kvinders rettigheder. Sammen arbejder vi
for at opnå et ligestillet og feministisk samfund.

Nordisk Forum lægger vægt på, at internationale konventioner som FN’s Kvindekonvention og
Handlingsplanen fra Peking, Sikkerhedsrådets resolutioner om kvinder, fred og sikkerhed,
forpligtelser som Millennium-målene og de kommende mål for holdbar udvikling kun kan forbedre
kvinders plads i samfundet gennem støtte fra en stærk og handlekraftig kvindebevægelse og et
ligestillingsarbejde som gennemsyrer alle samfundets sektorer.

VI KRÆVER AT:

De nordiske regeringer garanterer, at kvindeorganisationer i højere grad inkluderes i
udviklingen af en transparent ligestillingspolitik med helhedssyn, som dialogpartnere,
kritiske undersøgere og forandringsaktører. Vi vil i højere grad deltage i et langsigtet arbejde
for holdbar udvikling bade på nationalt og globalt niveau.

De nordiske regeringer finansierer kvindebevægelsens organisationer og samarbejde på
nordisk niveau, mindst på samme niveau som andre organisationer i civilsamfundet, således
at feminismen får gennemslag og reel ligestilling kan opnås i samfundet.

Civilsamfundets kvindeorganisationer og netværk skal i overensstemmelse med
Kvindekonventionen og Handlingsplanen fra Peking gives økonomiske og samfundsmæssige
muligheder for at deltage i politisk udvalgsarbejde på lokalt, nationalt og internationalt
niveau.

De nordiske regeringer finansierer en opgave for kvindeorganisationerne lydende på at gøre
Kvindekonventionen og Handlingsplanen fra Peking kendt i offentligheden og synliggøre de
politiske konsekvenser.

Nordisk Forum pålægger os selv, vore medlemsorganisationer og samarbejdende netværk
og personer at skabe forudsætninger for solidaritet, således at alle kvinders rettigheder
tilgodeses. Det er en kamp for at synliggøre og forandre magtordninger – og systemer,
således at undertrykkelse og stereotypisering af kvinder ophører, og vi bliver frie.

