
rEsULTAT
 Över 100 unga har fått utbildning i kvinnors 

rättigheter och verktyg för att organisera och engagera 

sig för samhällsförändring.

 Nio fall av våld mot kvinnor har dokumenterats och använts 

i kampanjer och påverkansarbete på lokal, nationell och 

internationell nivå.

 Unga har tagit egna initiativ att skydda mark som hotas av 

konfiskering genom att skapa fysiska mötesplatser för unga. 

 En ungdomskonferens samlade 516 deltagare från 15 länder.

 50 beslutsfattare på nationell nivå har skrivit under en 

uppförandekod där de lovar att göra sitt yttersta föra att öka 

ungas deltagande i beslutsfattande på alla nivåer. 

STRENGTHENING 

YOuNG WOMeN TO BE 

CHANGE AGENTS IN THE 

PALESTINIAN SOCIETY 
ETT UTVECKLINGSSAMARBETE MELLAN 

KFUM SVERIGE OCH YWCA PALESTINA

UTMANING
Vardagen för unga kvinnor och ungdomar i allmänhet 
är präglad av förtryck, våld och brist på inflytande. 
Kvinnors marginalisering i det palestinska samhäl-
let gör att de drabbas extra hårt av den israeliska 
ockupationen. När det gäller tillgång till utbildning, 
arbetstillfällen, sjukvård etc. är det kvinnors möjlig-
heter som begränsas mest.

Genom stöd och nya kunskaper kan unga kvinnor  
i Palestina själva ta plats, engagera sig på olika  
beslutsnivåer och öka sin sociala inkludering. 

OM “STRENGTHENING YOUNG 
WOMEN IN PALESTINE”
Projektet stärker unga kvinnors delaktighet i det 
lokala samhället, i politiken och i fredsförhand-
lingarna. Projektet tar sitt avstamp i att motverka 
våld mot kvinnor genom att organisera unga kvinnor 
och i viss utsträckning unga män på lokal nivå. Där 
får de tillgång till ett tryggt rum, kunskap om sina 
rättigheter och hur de ska kunna kräva dem. Genom 
att motverka kvinnors marginalisering och ge dem 
verktyg för att ta plats och förändra skapar vi hopp 
och förutsättningar för framtiden.

DUaá SULEIMAN  
Duaa Suleiman är 29 år, genom projektet har hon 
byggt ett stort engagemang för våldsutsatta kvinnor 
och jämställdhet i Palestina. Hon blev nyligen utvald 
till representant för YWCA Palestina till ett NGO 
Forum för bekämpning av våld mot kvinnor. Hon 
berättar att vägen till att engagera sig för kvinnors 
rättigheter inte har varit lätt.

”My experience from the NGO Forum 
had a lot of impact on me, on the 
one hand, I witnessed a collaborative 
institutional effort to create and lobby 
for a system of protection for women and 
improving their status, but on the other 
hand I was exposed to the tragic reality of 

Palestinian women and the different types of 
violence imposed on them.”

Projektet med KFUM Sverige och YWCA Palestina  
har varit avgörande för hennes engagemang. Hon 
berättar att hon genom projektet fått mer kunskap 
om våld mot kvinnor, utvidgade tankesätt till att 
arbeta med kvinnor och mod att hävda kvinnors  
rätt att leva i värdighet och jämlikhet. 

Vill du vara med och stärka 
unga kvinnor i Palestina? 
Swisha valfritt belopp till 
123-9018557 och skriv 
”Palestina”. Eller starta en 
insamling med din förening! 
Sätt in ert bidrag på 
Plusgiro: 90 1855-7, märk 
betalningen med ”Palestina”. 

EmpowEring YoUng PEopLE

LÄS MER PÅ KFUM.SE


