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Utbildningshelg för kampanjstrategier 12 – 13 september
I mitten av september samlades deltagarna för en helg på
Kärsögården. Där gick vi igenom GAMMMA + modellen framtagen av Radicalization
Awareness Network. Genom övningar och workshops och med stöd av
kommunikationsbyrån
Mad Luck tog deltagarna fram kampanjidéer för sociala media riktade till andra
unga och påverkansarbete gentemot relevanta aktörer och beslutsfattare.

Projektet planerades under våren och anpassades efter situationen med Covid-19
pandemin.
Under den första träffen med deltagarna den 16:e augusti hölls en presentation
av Operation 1325 och ett utbildningspass om FN-resolutionerna 1325, 2250 och
2242. Störst fokus låg på att lära känna varandra, vilket till stor del kunde
göras med picknick, lekar och övningar ute i en park.

 
Utbildningskvällar om Våldsbejakande Extremism
Måndagskvällarna i augusti och september erbjöd
föreläsningar med Center mot Våldsbejakande extremism, Evin Ismail, Rädda
Barnen, Fryshuset Exit och Lisa Kaati från FOI. Olika extremistiska miljöer,
dess grogrunder, förebyggande arbete och digitala miljöer berördes och särskilt
fokus låg på att förstå dessa ur ett genusperspektiv. Efter varje föreläsning
hölls övningar och workshops där deltagarna relaterade vad de just hört till
sin vardag. Deltagarna kopplade tidigt normer och föreställningar om kön i
extremistiska miljöer till bredare strukturer i samhället. De lärde sig känna
igen symboler som de tidigare främst sett i sociala media men inte kopplat till
extremistiska miljöer och vissa av deltagare har även kunnat koppla hot och hat
som de själva utsätts för på grund av kön, etnicitet och trostillhörighet till
de olika ideologiska föreställningarna och miljöerna.

Några aktiviteter

Uppstart



Den 19:e september arrangerade deltagarna ett panelsamtal
under Bok och Biblioteksmässan. Seminariet som var digitalt kan ses här: Lärdomar
om könsroller inom extremistiska rörelser har utvecklats till
motkraftskampanjer - YouTube ). Livesändningen från Bokmässan på
facebook har över 800 visningar och fick fina kommentarer som exempelvis:
”Beundransvärt initiativ! Tjejer är nog bättre på att motverka den pågående
polariseringen i samhället”. 

Genom instagramkontot Motkraft_ har deltagarna under hösten
utformat inlägg på olika teman för att lyfta kopplingarna till bland annat
polarisering och vikten av att inkludera unga i förebyggande arbete. 
Den 18 oktober höll Operation 1325 tillsammans med Life
& Peace Institute och UNOCT Youth Empowerment Program i en heldagsworkshop
med Motkraftdeltagarna för att ta fram policyrekommendationer. Dessa
sammanställdes sedan i en rapport under tre teman; Tillhörighet och
Framtidstro, Tillgångar i samhället, Demokrati och Rättigheter. Rapporten har
delats med relevanta aktörer och beslutsfattare. I februari 2021 presenterar de
unga sina perspektiv och rekommendationer i möten med Utrikesdepartementet och
Justitiedepartementet på nationell nivå och i ett internationellt möte med
andra unga och FN-kontoret för terroristbekämpning (UNOCT).

Måluppfyllnad
Projektet Motkraft syftade till att stärka unga kvinnor som
aktörer i arbetet mot våldsbejakande extremism i sina närområden och i den
offentliga debatten samt att belysa genusperspektivet på våldsbejakande
extremism.

Under projektet har unga kvinnor tagit större plats i
debatten om våldsbejakande extremism och bidrar så med sina perspektiv, kunskap
och erfarenheter. De har även efterfrågats av nationella och internationella
aktörer som upplever en brist på dessa perspektiv. Deltagarna beskriver sig
stärkta att ta sig an liknande utmaningar, ta plats och uttrycka sina åsikter
inför både närstående och i offentligheten. Genusperspektivet på våldsbejakande
extremism och behovet av att arbeta nationellt utifrån UNSCR 2250 har lyfts och
konkretiserats i debatten.

Påverkansarbete



Indikatorer för projektets 3 delmål

Delmål 1. Målgruppen har ökad kunskap om hur stereotypa
könsroller möjliggör rekrytering av VBE samt alternativa
förhållningssätt till kön och
genus.
Måluppfyllnad har mätts genom utvärdering efter
utbildningstillfällena samt workshopformatet som visat hur deltagarna kopplat
frågorna till sina sociala sammanhang och vardag. 
I utvärderingarna har ca 63% svarat att det lärt sig mycket
nytt om våldsbejakande extremism (5 av 5) av föreläsningarna. Resterande har
svarat en 4 av 5. Under projektet som helhet svarar 87,5% 5 av 5 på frågan om
de fått ökade kunskaper om våldbejakande extremism, resterande svarar 4 av 5.
På frågan om ökad förståelse för frågorna ur ett genusperspektiv är andelen
följande 5 av 5 (75%) och 4 av 5 (25%). 
Under workshops i samband med respektive föreläsning har
deltagarna bland annat kopplat normer och föreställningar om kön i
extremistiska miljöer till bredare strukturer i samhället. De har lärt sig
känna igen symboler i främst sociala media som de tidigare sett men inte
kopplat till extremistiska miljöer och vissa av deltagare har även kunnat
koppla hot och hat som de själva utsätts för på grund av kön, etnicitet och
trostillhörighet till de olika ideologiska föreställningarna och miljöerna.

Delmål 2. Målgruppen har ökad kunskap kring
påverkansarbete i sociala media
och den offentliga debatten.

 

Måluppfyllnad har mätts genom enkäterna efter
utbildningstillfällena, kvalitén på de utformade kampanjerna samt utvärderingar
från de framträdanden som deltagarna gjort. 
I enkäterna har deltagarna angett en stor ökad förmåga att
påverka det förebyggande arbetet (62,5% 5 av 5, övriga 4 av 5). De känner även
ett stort ökat intresse för att arbeta vidare med frågorna (75% 5 av 5, övriga
4 av 5. Efter utbildningsdelarna tog deltagarna fram 5 olika kampanjförslag
riktade till olika målgrupper och välgrundade i en förståelse av grogrunder för
extremism samt metoder för påverkan. De arbetade sedan vidare med ett
instagramkonto Motkraft_ samt med ett påverkansarbete genom en policyrapport i
samverkan med fler aktörer. De deltog även under bokmässan i digital form.



Måluppfyllnad har mätts genom utvärderingen av projektet,
antalet som nåtts och deltagit vid offentliga framträdanden, utvärderingar av
dessa framträdanden. 
I utvärderingen av projektet svarar deltagarna att de känner
sig mycket tryggare att prata om dessa frågor både med personer i sin närhet
(87,5% 5 av 5 och övriga 4 av 5) och i offentliga sammanhang (75% 5 av 5, 12,5%
4 av 5 samt 2 av 5). Livesändningen från bokmässan på facebook har över 800
visningar och fick fina kommentarer som exempelvis: ”Beundransvärt initiativ!
Tjejer är nog bättre på att motverka den pågående polariseringen i samhället”.
Instagramkontot har tyvärr begränsats av att sociala media som instagram och
facebook under hösten har nekat sponsring av inlägg med politiska budskap i
väldigt stor utsträckning. Trots de begränsningarna har kontot fått över 70
följare på bara några veckor. Under hösten har projektet samarbetet med en
mängd aktörer och Motkrafts deltagarna beröms och efterfrågas i olika
sammanhang.

Delmål 3. Målgruppen har ökad kapacitet att delta i samtal med
människor i
sitt närområde samt delta i den offentliga debatten vad gäller
motverkande av
VBE.

"Beundransvärt initiativ!"

"Heja initiativet!"


