
KVINNLIG KREATIV MÖTESPLATS I MOLKOM 

De flesta muslimska kvinnorna kommer från en kultur där det har naturliga utrymmen där de kan ta av sig sina 
hijabs, dansa, skratta och umgås på kvinnors villkor. En plats där de kan prata fritt om allting, vilket de inte kan 
med män närvarande. Den gemenskapen är viktig för kvinnor i alla kulturer, och extra viktig med tanke på 
den utsatta, begränsade och pressade situation som människor på flykt i en främmande kultur befinner sig i. 
Utan detta utrymme skapas en isolering och ett förstärkt utanförskap. Detta motverkar förutsättningar för 
integration och jämställdhet, då en allmän känsla av trygghet och att bli sedd är en grund för det ovan nämnda.

Vår målsättning med projektet ”Kvinnlig Kreativ Mötesplats i Molkom” är att:

• Skapa förutsättningar för umgänge och kulturellt utbyte på lika villkor mellan kvinnor från olika länder i 
Molkom.

• Utveckla goda förutsättningar för en otvungen och smidig integration, som också i alla avseenden verkar 
gynnsamt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

• Skapa ett utrymme där kvinnor från olika kulturer kan mötas, lära sig av varandra och umgås fritt på kvinnors 
villkor. En mötesplats för kvinnor, inkluderat de kvinnor som bor i Molkom med omnejd, som aktivt 
gynnar integration och möjligheter till utbyte mellan kulturer.

• Vi vill att verksamheten genomsyras av ömsesidig respekt, kunskapsutbyte och förståelse, vilket är nyckeln 
till en långsiktigt hållbar integration. Respekt och lyhördhet för andras kulturer behöver stå i ständigt fokus 
och frånvaron av ovanifrånperspektiv är essentiellt.

• Vi vill använda skapande verksamhet som ett verktyg och ett naturligt sätt att bygga en gemenskap som 
också bryter ner språkbarriärer.

Projektet på Camp Graninge är ett pilotprojekt och vår ambition är att den kunskap som byggs upp ska kunna 
överföras och återanvändas på andra platser. Vi kommer att samarbeta med olika organisationer och företag i 
Värmland för att kunna bedriva och finansiera verksamheten.

I de allra flesta större svenska städer finns någon form av kvinnoförening som arbetar utifrån liknande tankar 
och förutsättning, så även i Karlstad. Vi ämnar utveckla ett tätt och konstruktiv samarbete med Internationella 
Kvinnoföreningen/Tehuset i Karlstad och få ta del av deras omfattande erfarenhet av dylikt arbete kring kvinnor 
från olika kulturer, deras behov, samt integration och jämställdhet.

Våra primära samarbetspartners idag är Elvenite, Graninge Fastigheter och Graninge Kulturcenter, 
men vi har också en pågående dialog med flera olika intressenter. Om Du eller Ditt företag/organisation är 
intresserade av delta eller stödja projektet är ni välkomna att kontakta Refugees Welcome - Karlstad eller 
våra samarbetspartners.

SAMARBETSPARTNERS:


