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Projekt som gör skillnad 
för flickor och kvinnor 

Projekt som kan göras 
på lokal, nationell och 

internationell nivå

Vilket är er 
klubbs nästa 

projekt?

Stipendier till elev på gymnasiet, gör 
det gärna tillsammans med när- 
liggande klubbar eller vänklubbar.
Läxstöd, “klass-mormor” eller mentor-
skap: det finns många sätt att stödja. 
Många skolor har internationellt utbyte 
och kan t ex ta med sig material. Här 
kan man skapa ett insamlingsprojekt.

Skapa aktivitet kring Friendship Day  
3 oktober genom att dela ut/sälja rosor.  
Eller på internationella Kvinnodagen!  
Boka plats på badhuset för infodag om  
t ex “Solvatten” eller hyr för en “tjejkväll” 
/ lära-simma-kurs för tjejer.

Sätt samman en föreläsningsserie 
med ett tydligt insamlingssyfte: vi ska 
samla X kr -är ni med? Inspirerande 
föreläsningar: stress, coachning, juridik, 
pensionssparande osv. Det finns en 
existerande om Kvinnokonventionen.

Boka plats i god tid på bibliotek/folkets hus 
osv. för att kunna sprida olika Unions- 
initiativ. Exempelvis: 25 november börjar 
Orange the World-kampanjen från FN,  
för att uppmärksamma våldet mot kvinnor.  
En kampanj som även sker i digitala kanaler, 
så håll koll på vår sida på Facebook.

Vi som Unionsprogramledare vill gärna inspirera er mer!
Tveka inte utan ta kontakt med Sara Nilsson, info@jamsa.se

eller Sandra Gonzalez Sköld, sandragskold@gmail.com



Tillsammans kan vi skapa projekt 
som gör skillnad idag och för framtiden

Här får ni inspiration för att komma igång med ett nytt projekt 
eller ta ert nuvarande projekt till nästa nivå.

Skapa mötesplats genom t ex mat- 
lagning/bakning tillsammans i klubben 
men också med nysvenska kvinnor. 
Skriv och skapa en kokbok med era 
vänklubbar.

Eller gå tillsammans i naturen:  
“walk & talk” för att skapa en sam-
hörighet mellan olika nationaliteter.  
Kanske tipspromenad på nytt sätt?  
Här är en idé: www.digiquiz.se

För att uppmärksamma problematiken 
kring porr kan man t ex skicka vykort 
/e-post till politiker och tjänstemän inom 
skolan med uppmaning om att införa 
porrfilter. Och till tidningen: ett sätt att 
skapa debatt och synlighet.

Samarbeta med Tjej/Kvinnojouren. 
Bjud in till öppen föreläsning med stöd 
från t ex Länsstyrelsen. De har ansvar 
för “Våld i nära relationer” och bra 
informationsmaterial, utan kostnad.

Arrangera ett motionslopp och varför 
inte ta med det nya begreppet:  
plogging dvs springa/gå och samtidigt 
ta upp skräp. Samla skräp och plast är 
aktuellt, så skräpdagsaktivitet kanske?

Vi arbetar utifrån fem områden, 
som också ligger i linje med 

FN:s 17 globala mål 2030
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Tillsammans kan vi skapa projekt 
som gör skillnad idag och för framtiden

Här är en idé: xrundan.com


