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Sedan vår start 2013 har vi gjort en 
otrolig resa tillsammans.

Jag ser tillbaka och beundrar dem som gick
före, som organiserade sig, omvandlade sin
kraft till engagemang för att påverka
beslutsfattare och ta plats i de normativa
rummen, de vita rummen, med viljan och
målet att samhället skulle bli bättre. Tryggare.
Men också mer rättvist, mer jämlikt.

Vilka otroliga personer som år efter år orkade
och som växte från en grupp om ett tiotal
unga kvinnor och ickebinära till en förening
och ett nätverk med tio tusen medlemmar.

Nu står vi inför ett valår. Och vi vägrar
acceptera den allmänna politiska
diskursen. En som demoniserar,
avhumaniserar och tystar
marginaliserade grupper, eller grupper
som gör motstånd och kräver lika
rättigheter. 

Vår agenda är tydligare än någonsin. 2022 är
ett år då vi står hand i hand med så många
syskon som ser samma behov, som vill att
samhället ska förändras. Och det måste göras
genom att omfördela makten jämlikt.

I snart nio års tid har vi tagit kampen för ett
antirasistiskt och feministiskt samhälle. Och nu
fortsätter vi. StreetGäris står med sina syskon
och allierade redo med raka ryggar, stora
megafoner, vassa pennor och skarpa 
sinnen som verktyg.

Manel Rodrick
StreetGäris ordförande

Krönika: vår agenda är
tydligare än någonsin
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StreetGäris organisation

StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt
obunden ideell förening . Vi är en
intersektionell organisation för kvinnor och
ickebinära. Vårt uppdrag är att vara  en
demokratistärkande, folk- och
opinionsbildande organisation som 
verkar för att utmana och omfördela 
makten i samhället. 

StreetGäris är en medlemsstyrd
organisation vilket innebär att högsta
beslutande organ är årsmötet som
sammanträder årligen under mars månad. 

Under årsmötet fattar medlemmar beslut
om bland annat verksamhetsplanen,
budgeten och val till förtroendeposter. 

Till StreetGäris styrelse 2021-2022 valdes tre
ledamöter, en kassör, en sekreterare, en vice
ordförande och en ordförande. Styrelsen
har under året haft åtta styrelsemöten och
två arbetshelger.

ÅRSMÖTET

STYRELSEN

MEDLEMMAR

VERKSAMHET

ARBETSGRUPPER

StreetGäris styrelse 2021-2022 4



StreetGäris styrelse har
bestått av

Manel Rodrick, ordförande
Maliha Khan, vice ordförande
Fatema Vanat, kassör
Elena Ekström, sekreterare
Mona Nechma, ledamot
Azar Nikhbakht, ledamot
Anni Leon, ledamot (entledigad)

Övriga förtroendeposter

Katarina Andersson, valberedning
Seinab Hilowle, valberedning
Mimmi Grapebring, verksamhetsrevisor
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StreetGäris styrelse har under verksamhetsåret
lagt fokus på att fortsätta arbetet med den interna
strukturen så att organisationen har en stabil
grund att förvalta sitt engagemang och
verksamheter på ett hållbart sätt. 

Styrelsen har även jobbat med att rygga den
finansiella situationen för föreningen. 

Under året har underlag för strategier samt
policys tagits fram. 

Styrelsen tog beslut att skänka årets
medlemsintäkter på 16 400 kr till kampanjen 
"Nej Till Extremisering".

Styrelsens arbete

Detta verksamhetsår har dominerats av anpassning till och effekterna
av den pågående Covid-19 pandemin. 

Det har funnits mål i verksamhetsplanen som blivit svåra att
genomföra i och med aktuella restriktioner och risk för smittspridning. 

Den största påverkan från pandemin har varit medlemsträffar som vi
behövt planerat om. 

StreetGäris och Corona
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StreetGäris opinionsbildar för att belysa, utmana och
omfördela makten i samhället. Under året har vi syns
mer och mer. Vi växer dagligen i sociala medier och allt
fler följer det vi gör. Styrelsen har under
mandatperioden tagit stort krafttag i opinionsarbetet.
Det har varit allt från ställningstaganden, artiklar och
intervjuer i olika medier.

Under 2021 har vi tagit ställning i flera frågor:
 
11 maj: StreetGäris står i solidaritet i kampen för
Palestinas rättvisa!

14 maj: Att neka bidrag baserat på falska rykten är ett
hot mot vår demokrati

9 juli: De rasistiska utspelen är en del utav en större
förflyttning som StreetGäris ALDRIG kommer att
acceptera

20 juli: Kampen för frihet sover aldrig i Tigray

18 august: Den humanitära situationen i Afghanistan
är alarmerande

18 augusti: Sociala problem är inte en konsekvens av
invandringen, utan av bristande resursfördelning och
en nedmontering av det sociala skyddsnätet i samhället

17 september: Den färgblinda antirasisten är det
största hindret i kampen

28 september: Stå upp för aborträtten

4 oktober: StreetGäris donerar medlemsintäkterna till
rättegångskostnader, Nej till extemisering

23 december: StreetGäris backar barnmorskorna

StreetGäris opinion
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1.1.

2.2.
44..33..Undrat hur fan

hamnade vi här?
Eller vad grejen
med intersek-
tionalitet är? 
bell hooks ger en
historisk skildring
av intern
feministisk kamp.
Väldigt USA
fokuserad men vad
spelar det för roll
när allt annat i
världen 
också är det?

5.5.
Du som precis upptäckt

StreetGäris och inte vill

kalla dig feminist än. Här är

boken som ger alla svaren

på frågor som vad  betyder

feminism?? Och varför

finns det olika inriktningar

när alla har samma mål:

jämställdhet?!!
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T A L E T
Under sommaren släppte vi åtta tal medUnder sommaren släppte vi åtta tal med

eftersnack inom TALET podcast. Lyssna däreftersnack inom TALET podcast. Lyssna där
poddar finns!poddar finns!



StreetGäris och folkbildning
StreetGäris håller föreläsningar, workshops och utbildningar i bland annat

antirasism och intersektionalitet. Vi gör det både tillsammans med våra
medlemmar och på uppdrag av organisationer, skolor eller företag.

 
Under året har vi haft särskilda samtalsserier i samarbete med 

studieförbundet ABF.

Vad det är som händer i Palestina?
Mediabevakningen och pressfriheten
Barnrätten och barnen i ockupationen

Under maj och juni  anordnade vi en
serie av tre livesända samtal om
situationen i Palestina:

Hur vi kan påverka politiken?
Vilket ansvar bär media?

I december sände vi en till serie
samtal om Sveriges nationella kris -
dödsskjutningarna:

Vi har också haft en

bokcirkel med

medlemmar där vi läst

America Vera-Zavalas

bok Svartskalle: en

svensk historia
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förtryckets fem ansikten
den feministiska glädjedödaren
intersektionell feminism

Ibland kan det vara svårt att vara en bra
feminist. Hur vet vi vilka artister vi kan lyssna på
som inte är kvinnoförnedrande, rasistiska eller
sponsras av ett multinationella företag som
förstör livet för andra människor? Eller hur kan vi
älska våra kroppar när vissa feminister påstår att
en del kroppar inte är kvinnliga nog eller att en
äkta feminist inte kan förenas med vissa
klädesplagg?

I Feminism 101 får du följa med Seinab Hilowle
genom skarpa analyser och folkbildande
lektioner in i kampen för att krossa patriarkatet.

Under året släppte vi tre av fem lektioner som
fokuserar på olika teman.

Med antirasistisktsjälvförsvar menar viatt agera både närdu själv blir utsattför rasism eller närdu ser att någonannan blir det.

Även om de flesta människor i Sverige är
överens om att vi bör stå upp för alla
människors lika värde och ta ställning mot
rasism fortsätter rasismen att öka i
samhället. Varför?

Vi tror att många som förstår antirasism på
teoretisk nivå ofta saknar kunskap om hur vi ska
agera antirasistiskt i praktiken. Det behöver vi göra
något åt genom att lära oss om och träna oss i
antirasistiskt självförsvar. Därför har StreetGäris
tagit fram en helt ny kurs. 

Kursen ges på Färnebo folkhögskola och vänder
sig till personer som utsätts för rasism och
personer som vill vara allierade antirasister.
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Ord är makt. Men konsten att kunna förvalta ord och skriva, det är frihet. Hos
skrivarskolan utforskar deltagarna tillsammans med kursledaren Mariama Jobe, hur skrivande
förmår att libera, befria och ge makt till dess brukare och läsare.

Skrivarskolans syfte är att stärka deltagarnas inre röst och värna konstnären som slungas ut i en
värld där deras egenvärde mycket oftast förminskas och tvingas anpassa sig efter eliten.

Under skrivarskolan River me to freedom ges deltagarna ett tak högt nog där de uppmuntras till att
växa i sin roll som skribenter utan några tyglar. Vi kommer behandla skönlitteratur, poesi, samt få
verktygen som behövs för att skriva en bok och publicera den.

SKRIVARSKOLANSKRIVARSKOLAN

Mariama Jobe har uppträtt på RaoulMariama Jobe har uppträtt på Raoul
Wallenbergs galan, KungligaWallenbergs galan, Kungliga
Dramaten, Riksteatern, Ortens bästaDramaten, Riksteatern, Ortens bästa
poet, Almedalen och Nobelmuseet.poet, Almedalen och Nobelmuseet.
Hon är en social entreprenör,Hon är en social entreprenör,
författare, och projektledare.författare, och projektledare.
Hennes texter pryder pappersarken iHennes texter pryder pappersarken i
tidskrifter som Mana, Ponton ochtidskrifter som Mana, Ponton och
den nordiska tidskriften Provins.den nordiska tidskriften Provins.

Jobe har skrivit böckerna Sannu,Jobe har skrivit böckerna Sannu,
Imane, antologin En Svart FlickasImane, antologin En Svart Flickas
Handbok. 2021 tilldelades JobeHandbok. 2021 tilldelades Jobe
Diakité och Sachs stipendium 2020Diakité och Sachs stipendium 2020
för att hon slår sprickor iför att hon slår sprickor i
exkluderande murar och låter ljusetexkluderande murar och låter ljuset
skina på erfarenheter och människorskina på erfarenheter och människor
som annars lämnas i skuggorna.som annars lämnas i skuggorna.

KursledareKursledare
Mariama JobeMariama Jobe



ÅRETSÅRETS
Under året har StreetGäris instiftat ett helt eget
stipendium! Årets kraft tilldelas årligen en person eller en
grupp som uthålligt, modigt och engagerat flyttat fram
positionerna inom den feministiska och antirasistiska kampen.

Stipendiet utgörs av 10 000 kr och ska ses som ett stöd till
kampen som drivs.

Stipendiaten ska vara verksam inom Sverige och vem som helst
kan nominera en kandidat. Stipendiet delas årligen ut i
samband med StreetGäris födelsedag den 8 mars. StreetGäris
styrelse utser vem/vilka som mottar stipendiet baserat på
inkomna nomineringar.
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Medlemmar och näverket

200200 3030
MEDLEMMAR I
FÖRENINGEN

STÖD-
MEDLEMMAR

8 februari, digital medlemsträff inför valet 2022: ”Vilka är StreetGäris
viktigaste valfrågor”
14 februari, digital medlemsträff: ”Dejt med StreetGäris – Kärleken för
kampen”
8 mars bjöd StreetGäris in till föreningens 9 årsjubileum! 

StreetGäris har vuxit en hel del under 2021. Nya medlemmar har värvats
genom våra verksamheter och genom insamlingen till Nej till
extemisering. Under året har digitala medlemsträffar anordnats på
grund av pandemin.

StreetGäris nätverk finns på facebook är nationellt och öppet för kvinnor och
icke-binära. Våra medlemmar är allt från 13-80 år och kommer från alla
samhällsskikt och ursprung. De bor och kommer från orten, innerstan och
landsbygden. Även nätverket har vuxit och vi har fem admins som administrerar
och håller igång nätverket!

95009500
MEDLEMMAR I
NÄTVERKET
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9 mars deltog styrelseledamot Mona Nechma i
ABFs samtal om hur folkbildar vi framtidens
feminister?

26 maj deltog styrelseledamot Mona Nechma i
Arena opinions samtal om trender om
medlemmar och medlemskap

22 juni arrangerade StreetGäris i samarbete
med ABF ett digitalt samtal inför premiären av
TALET podcast: ”Delar du kampen”

21 september deltog ordförande Manel
Rodrick i en intervju av en doktorand vid
Linköpings univeritet om forskning om
antirasism och feminism

21 september deltog ledamot Mona Nechma i
en panel hos Svenska turistföreningen om
ideellt engagemang.

16 oktober föreläste Manel Rodrick på
Flickadagen: "Aktivism och organisering i
praktiken"

30 oktober StreetGäris deltog i ABF Botkyrka-
Salems evenemang: Demokratin 100 år genom
att arrangera ett samtal om kraften i
separatism

27 november deltog ordförande Manel
Rodrick i panelsamtalet “Hållplats Sverige” på
Icke-vålds konferensen 

6 december deltog ledamot Fatema Vanat vid
KFUMs panelsamtal under MR-dagarna
“Aktivism som demokratiskola? Ungas
engagemang för förändring

Samverkan och
andra aktiviteter
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StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt
obunden ideell förening. Vi är en intersektionell

organisation för kvinnor och icke-binära. Vårt
uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk-

och opinionsbildande organisation som 
verkar för att utmana och omfördela 

makten i samhället. 


