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Montebello Girlfesto

“VI TÄNKER INTE 
KOMPROMISSA! VI SKA STOPPA 

GENUSRELATERAT VÅLD!”

Montebello Girlfesto togs fram under  Circles 
Within Circles: Transnational Perspectives 
on Youth-led Approaches to Addressing 
Gender-Based Violence, en sammankomst 
som hölls 8-11 juli, 2018, i Montebello, Kanada. 
Deltagarna tog gemensamt fram ’girlfestot’ 
under sammankomstens sista dag. Vid 
eventet deltog flickor och unga kvinnor, 
forskare, representanter från nationella och 
internationella NGO:s och beslutsfattare från 
Kanada, Sydafrika, Kenya, Sverige och Ryssland. 
Dagarna i Montebello innehöll bland annat 
presentationer som flickorna och kvinnorna höll 
om hur de arbetar mot genusrelaterat våld i 
sina samhällen, konst-workshops, seminarier 
och en internationell utställning, ’Speaking 
Back’, med bilder från sju länder. Syftet med 
att anordna en generationsöverskridande, 
internationell sammankomst med fokus på 
genusrelaterat våld var att få flickor och unga 
kvinnor från ursprungsbefolkning och övrig 
befolkning att mötas och dela med sig av 
kunskap och tillvägagångssätt för att adressera 
genusrelaterat våld. Även om genusrelaterat våld 
är ett universellt problem, och diskriminering och 
ojämlikhet understöds av globala, koloniala och 
patriarkala strukturer, så behövs också kontext-
specifika angreppssätt som tar hänsyn till faktorer 
såsom sexuell läggning och könsidentitet. 

Montebello Girlfesto skapades av deltagare från följande: Indigenous Young Women’s Utopia (Treaty 6 Saskatchewan, Kanada)  |  
Sisters’ Rising (British Columbia, Kanada)  |  Eskasoni (Nova Scotia, Kanada)  |  Girls Leading Change (Sydafrika)  |  Young Girls Leading 
Change (Sydafrika)  |  Gender Activists (Sydafrika)  |  Social Ills Fighters (Sydafrika)  |  Leaders for Young Women’s Success (Sydafrika)  
|  Ånge skola (Sverige)  |  McGill University (Kanada)  |  University of Victoria (Kanada)  |  Mount Saint Vincent University (Kanada)  |  
York University (Kanada)  |  Nelson Mandela University (Sydafrika)  |  University of KwaZulu-Natal (Sydafrika)  |  First Nations University  |  
G(irls)20  |  United Nations Girls Education Initiative  |  Canadian Women’s Foundation (Kanada)  |  Pauktuutit (Inuit Women of Canada)  |  
Gorbachev Foundation (Ryssland)  |  Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights  |  Trudeau Foundation Scholars (Kanada)

Konstverket ovan skapades under sammankomsten av gruppen flickor och unga kvinnor från Sisters Rising, för att belysa 
betydelsen av aktivt deltagande i programutveckling och framtagande av politiska riktlinjer. Konstverket betonar vikten av att 
skapa band till andra grupper av flickor, av systerskap, nationella och internationella förbindelser, av engagemang i det egna 
samhället och av att ta fram roliga metoder för kunskapsbyggande, samt att få möjlighet att utvecklas inom sina förmågor 
och lära sig nya saker. 



 ■ att skapa rum, särskilt för utbildning, 
där flickors och queerungdomars 
emotionella, psykiska, spirituella och 
fysiska hälsa är i centrum  

 ■ att bemöta  flickors och unga kvinnors 
berättelser om sårbarhet, och erbjuda 
stöd

 ■ att utforska metoder och hjälpmedel 
för att stötta flickor och unga kvinnor 
i att konstruera och kommunicera sina 
förståelser av genusrelaterat våld

 ■ att främja projekt som adresserar 
genusrelaterat våld i global kontext

 ■ att skapa fler vägar för att dela med sig 
av olika initiativ samt bistå/finansiera 
initiativ som syftar till att stötta 
flickor och unga kvinnor och skapa 
medvetenhet om frågor som rör dem 

 ■ att se till så att fler män och pojkar 
engagerar sig i frågor om genusrelaterat 
våld 

Vi vill ha frihet, inte bara trygghet

Montebello Girlfesto bygger på 
övertygelsen att inkludering av flickor och 
unga kvinnor—som kunskapsbärare och 
ledare, och med stöd från aktörer som 
jobbar med att bekämpa genusrelaterat 
våld—är central för att kunna driva 
igenom de förändringar som krävs för 
att förverkliga drömmen om tryggare 
samhällen, där flickor och kvinnor 
behandlas jämlikt och med respekt. 

“‘Vi vill ha frihet, inte bara trygghet.” 

Vår vision om en perfekt värld, fri från 
genusrelaterat våld, kräver att principer 
om jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och alla 
människors lika värde tas på allvar. Denna 
vision bygger på åtgärder som värdesätter 
mångfald, och där öppen kommunikation 
och aktivt lyssnande är grundläggande. 
Konstverket på föregående sida, som 
skapats av  flickor och unga kvinnor som 
deltog i Circles Within Circles, föreställer 
deras vision om en sådan värld. 

Montebello Girlfesto belyser den nyckelroll 
som flickor och unga kvinnor kan spela i att 
konceptualisera, planera och underlätta 
event som relaterar till deras liv och olika 
frågor som berör dem. Framför allt så 
erkänner ’girlfestot’ vikten av att lyssna på 
flickor och unga kvinnor och betona värdet 
av dialog och utbildningstillfällen som leds 
av flickor och unga kvinnor. 

 ■ lära oss att vara obekväma
 ■ belysa den mångfald av upplevelser som 
finns

 ■ höra, inte bara lyssna—speciellt på det 
flickor och unga kvinnor har att säga

 ■ uppmärksamma makt och privilegier i 
våra samhällen

 ■ uppmärksamma och motverka 
härskartekniker och lateralt våld i våra 
samhällen

 ■ gå in i samtal med öppet hjärta och 
öppet sinne 

 ■ dela med oss av motnarrativ (t ex 
berättelser om framgång och mod)

 ■ kontinuerligt reflektera över hur 
praktiker och beteenden som möjliggör 
genusrelaterat våld kan förändras

 ■ älska och respektera varandra som 
individer, och hylla varandra, våra 
likheter och olikheter

 ■ anamma en Sisters’ Keeper-attityd där vi 
har varandras rygg och stöttar varandra 
för att försäkra oss om att vi tillåts växa 
som individer 

 ■ betona vikten av att pojkar och 
unga män deltar i konversationer om 
genusrelaterat våld

 ■ att vara nyfikna, omtänksamma, 
engagerade, öppna, stöttande, och 
generösa  när det kommer till att 
lyssna på flickor och unga kvinnor, 
och vara villiga att delta i flerspråkiga 
diskussioner

 ■ att avkolonisera land, kroppar, tankar 
och nationer, inklusive mestiser och 
deras förfäders land. Detta innebär 
både ett erkännande av att flickors och 
unga kvinnors erfarenheter är kopplade 
till land och vatten, och en strävan efter 
att återställa landområdens rättigheter 
och självständighet, samt naturens 
lagar och frihet, för att flickor och unga 
kvinnor ska kunna existera i sin egen rätt

 ■ att adressera koloniala berättelser, 
både gemensamma och specifika, och 
det inflytande de har i våra samhällen

 ■ att skapa trygga rum för flickor och 
kvinnor på samhällens olika nivåer och 
inom dess olika instanser 

 ■ att investera i resurser  (t ex 
konstbaserade metoder) för att stötta 
flickors och unga kvinnors engagemang 
i kulturskapande

 ■ att ifrågasätta och förändra orättvisa 
bestämmelser som möjl iggör 
genusrelaterat våld

 ■ att t i l lgängliggöra pol it iska 
bestämmelser (genom allmänna 
plattformar, både digitala och fysiska) 
och se till att använda ett lättillgängligt 
språk

 ■ att följa upp arbete och kollektiva 
insatser mot  genusrelaterat våld, samt 
de resultat det fått för individer, grupper 
och politiska riktlinjer/bestämmelser

 ■ att främja politiska initiativ mot 
genusrelaterat våld, uppifrån och ner 
och nerifrån och upp 

 ■ att främja program och politiska riktlinjer 
som underlättar arbete för samhällen 
fria från alkohol- och drogmissbruk

 ■ att se till så att kultur och politik som 
underbygger genusrelaterat våld inte 
tolereras

 ■ att stötta in i t iat iv  såsom 
#Imnotafraidtosay (I’m not afraid to say) 
och #MeToo, och inte bidra till att röster 
tystas ner  

 ■ att fortsätta betona vikten av värdighet
 ■ att stötta flickor och unga kvinnor i att 
agera

 ■ att betona vikten av initiativ såsom 
Circles Within Circles, som tar hänsyn till 
genusrelaterat våld i global kontext, och 
särskilt stötta flickor och unga kvinnor 
i att engagera sig i den här typen av 
initiativ 

 ■ att öka flickors och unga kvinnors 
deltagande i framtagandet av politiska 
riktlinjer

 ■ att inkludera pojkar och unga män i 
diskussioner och aktivism som syftar till 
att stoppa genusrelaterat våld

 ■ att se till så att nationella och 
internationella ledare hålls ansvariga 
för att adressera genusrelaterat våld 

startpunkt

vision

slutsats

för att förverkliga  
visionen måste vi

vi uppmanar alla aktörer

som delaktiga i våra 
respektive samhällen  

åtar vi oss

(Internationella, nationella, provinsiella 
och lokala beslutsfattare, samt ledare 
i våra respektive samhällen och för 
utomparlamentariska organisationer)

För mer information, kontakta Claudia Mitchell: claudia.mitchell@mcgill.ca


