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FEMInISTISKA  
öVEREnSKoMMELSER  

ocH KRAV
nordiskt Forum Malmö. Tre ord som sammanfattar 2014. Inte en dag 
under året har gått utan tankar på och arbete för det största som den 
svenska kvinnorörelsen gjort. Under några dagar kulminerade våra 
gemensamma ansträngningar. Tre års arbete för att inte acceptera 

tillbakarullning av kvinnors rättigheter, att sätta det öppna mötet före 
det slutna, att visa och få syn på alternativ. Vi tänkte att den rätta tiden 

är nu och att vi var de rätta personerna. och vi lyckades.

gertrud åström, ordförande, 
Sveriges Kvinnolobby

Foto: Tobias Björkgren
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När vi snavade fram mellan Arenan och Mässan, genom en byggar-
betsplats, på väg till tågstrejkens ersättningsbussar, när registrerings-
kön inte gick framåt, när den nordiska styrgruppen skrev fram vårt 
gemensamma dokument Feministiska överenskommelser och krav, då 
visade alla vår styrka och goda vilja. Beslutsamhet, upphetsat lugn 
och glädje. Tre känslor att hålla fast vid. 

Att våra frågor är burna av många och har brett stöd har vi lärt oss 
under året. Reklamera fick stöd genom crowdfunding och Etiska rikt-
linjer fick pris. Under hösten har vi i Sveriges Kvinnolobbys styrelse 
arbetat med att ta hand om den respekt som vårt arbete får från olika 
håll i samhället genom önskan om samarbete, i Sverige och interna-
tionellt, och därigenom på bästa sätt förvalta det uppdrag som vi i 
kvinnorörelsen gett oss själva. 

Tre perioder har jag valts till ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Det 
har varit sex år av intensivt arbete tillsammans med medlemsorgani-
sationer, styrelsen och kansliet. Eldsjälar, experter och arbetshästar, 
alla har vi på våra olika sätt arbetat för rimligare liv för kvinnor.  Att 
göra livet bättre för kvinnor är att förbättra hela samhället. Kvinnors 
fulla rättigheter i ett jämställt samhälle är vårt löfte till oss själva och 
vårt uppdrag. Håll fast vid det. 

Tack!

Gertrud Åström
Ordförande



SVERIgES KVInnoLoBByS 
UPPdRAg ocH VISIon 

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och 
ideellt verk sam paraplyorganisation för den svenska 
kvinnorörelsen. Organisationen vilar på feministisk 
grund och verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter 
i ett jämställt samhälle. Verksamheten utgår från FN:s 
Kvinnokonvention, Handlingsplanen från Peking, samt 
EU:s regelverk och soft law rörande kvinnors rättigheter 
och jämställdhet. Feministiska överenskommelser och krav 
konkretiserar uppdraget. Sveriges Kvinnolobby arbetar för 
att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i 
alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl 
lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
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MEdLEMS- 
oRgAnISATIonER 

Sveriges Kvinnolobby har 44 medlemsorganisationer som alla arbetar 
för att, inom olika områden, stärka kvinnors position i samhället. 
Bland medlemmarna finns nationella kvinnoorganisationer, fören-
ingar,  sektioner och andra grupper. Under 2014 blev Makt salongen, 
TRIS – tjejers rätt i samhället, Ladyfest Göteborg och Kvinnors Bygg-
forum nya medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.

1.6 miljonerklubben
Allt är möjligt
Bosnien och Hercegovinas 

Kvinnoriksförbund i Sverige 
(BHKRF)

Business and Professional  
Women Sweden, BPW

dea-föreningen för 
kvinnohistoriskt museum

doris Film  
Female Integrity
Forum – Kvinnor och 

funktionshinder
Fredrika-Bremer-Förbundet
gröna kvinnor
Internationella Kvinnoförbundet, 

IKF
Internationella Kvinnoförbundet 

för Fred och Frihet, IKFF
Kristen & Kvinna
Kvinnoorganisationernas 

Samarbetsråd i Alkohol- och 
narkotikafrågor, KSAn

Kurdistans Kvinnoförbund i 
Sverige

Kvinna Skaraborg
Kvinnliga Akademikers Förening
Kvinnofronten
KvinnorKan
Kvinnor i Svenska Kyrkan
Kvinnors Byggforum
Kvinnorättsförbundet, KRF
Ladyfest göteborg
Maktsalongen
Malmö jämställdhetsbyrå
Mälardalens Kvinnolobby
Riksförbundet Internationella 

Föreningen för 
Invandrarkvinnor, RIFFI

Riksföreningen Stödcentrum 
mot incest och andra sexuella 
övergrepp, RScI

Riksorganisationen för 
Kvinnojourer och Tjejjourer  
i Sverige, Roks

Svenska Kvinnors Europa 
nätverk, SKEn

Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund

Svenska Riksföreningen av  
delta Kappa gamma

Sverigefinskt Kvinnoforum
Sveriges Ekumeniska  

Kvinnoråd, SEK
Sveriges Kvinnliga Läkares 

Förening
Sveriges Kvinno- och Tjej - 

jourers Riksförbund, SKR
Sverigeunionen av 

Soroptimistklubbar
Sveriges Quinnoråd, SweQ
TRIS – tjejers rätt i samhället
Un Women Sverige
Varken hora eller kuvad, VHEK
VästSvenska Quinnors Lobby, 

VSQL
Winnet Sverige
örebro Läns Kvinnolobby

http://kristenochkvinna.se/
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oRgAnISATIon 
Styrelsen

Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av representanter från våra 
medlemsorganisationer. Ledamöterna väljs för två år på årsmötet. 
Styrelsen står för organisationens dagliga ledning.

Foto: Maria Ström

Överst från vänster:
Gertrud Åström, ordförande
Clara Berglund, vice ordförande
Catharina Alpkvist, kassör 
Aase Smedler 
Emma Johansson
Elvy Svennerstål
Inger Malm 
Maria Sandgren Loa 
Marie Unander-Scharin
Hjördis Häll har varit 

adjungerad till styrelsen och 
skött ekonomisk redovisning



Arbetsgrupper
Styrelsens arbete är omfattande och helt ideellt, ledamöterna har 
under året fördelat arbetsuppgifter mellan sig med utgångspunkt i 
respektive persons expertområde. 

Kansli 
Sveriges Kvinnolobbys kansli finns i Enkehuset på Norrtullsgatan 45 i 
Stockholm. Sveriges Kvinnolobby har under året haft två praktikanter. 

Deras arbetsinsats är av stor 
vikt för vår verksamhet.

Arbetsutskott: Gertrud Åström, Inger 
Malm, Clara Berglund, Elvy Svennerstål, 
Catharina Alpkvist

Almedalen: Inger Malm, Maria Sandgren 
Loa, Gertrud Åström, Johanna Dahlin

 Budgetanalys: Gertrud Åström,  
Clara Berglund

 Bygga och utveckla jämställda norden: 
Stephanie Thögersen, Catharina Alpkvist, 
Clara Berglund

 cEdAW/Fn: Aase Smedler, Gertrud 
Åström, Clara Berglund

 EWL/EU: Elvy Svennerstål, Gertrud 
Åström, Clara Berglund

 Kommunikation: Clara Berglund, Catharina 
Alpkvist, Stephanie Thögersen

nationell mobilisering/Lättläst: Stephanie 
Thögersen, Inger Malm, Gertrud Åström, 
Aase Smedler, Clara Berglund

 nordiskt Forum/ nordiska sekretariatet: 
Aase Smedler, Elvy Svennerstål,  
Gertrud Åström, Inger Malm

organisation/Personal/Stadgar/Lokal: 
Inger Malm, Emma Johansson,  
Maria Sandgren-Loa, Johanna Dahlin, 
Stephanie Thögersen

 Reklamera: Marie Unander-Scharin,  
Clara Berglund, Emma Johansson, 
Johanna Dahlin

 Våld mot kvinnor: Marie Unander-Scharin, 
Aase Smedler, Maria Sandgren Loa, 
Stephanie Thögersen

Överst från vänster:
Johanna Dahlin, organisationssekreterare
Stephanie Thögersen, programansvarig
Sepideh Shahrokhi, projektkoordinator 

Nationell Mobilisering (t.o.m. 30 juni)
Moa Egonson, projektledare Reklamera
Emma Ley, praktikant vårterminen
Frida Svanberg, praktikant höstterminen



Kansli för nordiskt Forum
Kansli för Nordiskt Forum har fram till den 31 augusti funnits i lokaler 
som hyrts av MCI på Drottninggatan 97. 

Caroline Matsson, konferensgeneral 
Erika Eriksson, nordisk samordnare 
Maria Almström, kommunikatör
Roxana Ortiz, webbredaktör
Cecilia Lundgren, programkoordinator
Sofia Guerrero, praktikant
Johanna Nordin, praktikant 
Julia Carlsson, praktikant

Valberedning
Kirsti Kolthoff, sammankallande
Emma Cronert, ordinarie
Carina Ohlsson, ordinarie
Sepideh Shahrokhi, suppleant
Inge-Gärd Kihlgren, suppleant

Revisorer
Christina Gotting, auktoriserad revisor
Birgitta Lindh Johansson, föreningsrevisor
Margareta Olofsson, föreningsrevisor
Carina Diaz, revisorsersättare
Kerstin Åkare, revisorsersättare

årsmöte 
Årsmötet är Sveriges Kvinnolobbys högsta beslutande organ. Där 
 behandlas ärenden i enlighet med stadgarna. Årsmötet den 22 mars 
2014 ägnades i första hand åt planering inför Nordiskt Forum och 
 möjligheter till samverkan. En rapport från CSW och arbetet inom EWL 
gavs också. Birgitta Hansson, Soroptimisterna, var mötesordförande. 

organisation | 10



ordförandemöte 
Syftet med ordförandemötet är att stärka samarbetet med och mellan 
medlemsorganisationerna. Den 4 oktober hölls årets möte där 24 
organisationer var representerade. Deltagarna diskuterade erfaren-
heter från Nordiskt Forum och det gemensamma arbetet med att 
stärka kvinnorörelsen och den feministiska organiseringen. Yvonne 
Hirdman var gäst och berättade om jämställdhetspolitik under de 
senaste femtio åren utifrån sin bok Vad bör göras?. 

organisation | 11



nordiskt Forum – Konferensdeltagarna tågar 
från Triangeln till Folkets Park i Malmö.

Foto: Li grebäck

VERKSAMHET 2014
Sveriges Kvinnolobby påverkar genom uppvaktningar, skrivelser, 

remissvar, deltagande i debatter med mera. Under året har vi också 
initierat och deltagit i konferenser, seminarier och samtal i vilka 

kvinnors rättigheter och ett feministiskt perspektiv lyfts.  
Mer information om Sveriges Kvinnolobbys verksamhet  

finns på sverigeskvinnolobby.se.

http://www.sverigeskvinnolobby.se


KVInnoKonVEn TIonEn 
(cEdAW) ocH BEIjIng 

PLATFoRM FoR AcTIon
Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking ligger 

till grund för all Sveriges Kvinnolobbys verksamhet. Vi arbetar 
kontinuerligt med att öka kunskapen om och implementeringen av 
dessa viktiga dokument. Under året har vi bland annat arrangerat 

studiecirklar om Kvinnokonventionen på lättläst svenska, 
deltagit vid Fn:s Kvinnokommission (cSW), inlett arbetet med 

skuggrapportering och inte minst – ställt nya krav på de nordiska 
regeringarna för hur de ska göra kvinnors rättigheter till verklighet 

genom nordiskt Forum i Malmö.

Beijing+20 
Just nu pågår ett arbete runt om i världen för att utvärdera vad 
som hänt med kvinnors rättigheter utifrån Handlingsplanen från 
Peking som antogs 1995. Arbetet samordnas av UN Women. I sep-
tember lämnade den svenska regeringen sin fjärde rapport om hur 
de agerat för att leva upp till de åtaganden som ratificeringen av 
Handlingsplanen från Peking innebär. 

Sveriges Kvinnolobby och våra medlemsorganisationer har varit 
delaktiga i den globala Beijing+20-processen på många sätt. Vårt vik-
tigaste medskick är Nordiskt Forum och det gemensamma slutdoku-
mentet. Under året har vi svarat på en mängd konsultationer och gjort 

Verksamhet 2014 | 13



uttalanden utifrån forumets ge-
mensamma slutsatser och rekom-
mendationer. I november deltog 
Aase Smedler och Johanna Dahlin 
på NGO Forum on Beijing+20 där vi 
tillsammans med representanter 
från Danmark, Finland och Norge 
framförde våra gemensamma 
nordiska krav. Även Gröna kvinnor 
och Riffi deltog vid konferensen. 
Sveriges Kvinnolobby har också 
lämnat ett skriftligt uttalande 
inför FN:s 59:e Kvinnokommission 
där Beijing+20 är temat.

Kvinnors rättigheter på lättläst svenska
Alla kvinnor ska ha tillgång till information om sina rättigheter. 
Därför har Sveriges Kvinnolobby tagit fram en lättläst version av 
Kvinnokonventionen. Rapporten ska vara ett hjälpmedel för kvinnor 
som är dyslektiker, kvinnor med andra funktionsnedsättningar 
och kvinnor med begränsade kunskaper i svenska att förstå sina 
rättigheter. 

I arbetet inför Nordiskt Forum har Sveriges Kvinnolobby tillsam-
mans med UN Women Sverige inspirerat och stöttat medlemsor-
ganisationer i deras eget arbete för kunskapsspridning genom stu-
diecirklar. Sveriges Kvinnolobby har också själva och i samarbete 
med studieförbund arrangerat cirklar runt om i landet och i förorter 
i Stockholmsområdet. Den lättlästa versionen har efterfrågats och 
visat sig mycket användbar i synnerhet för studiecirklar för utlands-
födda kvinnor. Erfarenheterna från dessa cirklar visar på en stark 
efterfrågan av att få kunskap om sina rättigheter. Det har fram-
kommit att många kvinnor aldrig tidigare nåtts av denna kunskap 

Verksamhet 2014 | 14

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/hur-jamstallda-ar-kvinnor-i-sverige-om-kvinnors-rattigheter-pa-lattlast-svenska-2009
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och information. Sveriges Kvinnolobby fortsätter arbeta för att fler 
kvinnor ska få tillgång till sin rättmätiga rätt till kunskap. Inger 
Malm är den inom styrelsen som lett arbetet med kvinnokonventio-
nen på lättläst svenska.

cEdAW-nätverkets arbete med skuggrapportering
I september lämnade regeringen sin senaste rapport om hur imple-
menteringen av Kvinnokonventionen sett ut i Sverige. Sverige förhörs 
av FN:s Kvinnokommitté i början av 2016. Inför detta tar CEDAW-
nätverket, som består av ett 20-tal organisationer, fram en skug-
grapport för att ur sitt perspektiv återge kvinnors situation i Sverige. 
Rapporten ska presentera var Sveriges arbete brister och de hand-
lingsstrategier som krävs för att göra kvinnors rättigheter till verklig-
het. CEDAW-nätverket har under hösten påbörjat sitt arbete och orga-
niserat sig i arbetsgrupper kring Kvinnokonventionens artiklar. 

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/regeringen-presenterar-sin-cedaw-rapport
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Vi gjorde det! nordiskt Forum Malmö 2014 hade 30 000 besök och 
deltagare från mer än 50 länder som gemensamt manifesterade sin 
beslutsamhet att flytta fram positionerna för kvinnors rättigheter. 

Under fyra dagar arrangerades över 400 seminarier, workshops, 
samtal, konserter och kulturevenemang. Forumet resulterade  

i ett slutdokument med feministiska krav och rekommendationer  
till de nordiska regeringarna. Tack alla som deltagit i arbetet  

för detta historiska möte!

noRdISKT 
FoRUM 

MALMö 2014
– new action on  
women’s rights

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/08/Slutdokumentet-p%C3%A5-svenska-A6-gult.pdf
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Bakgrund och mobilisering 
Nordiskt Forum är resultatet av 200 nordiska kvinnoorganisatio-
ners beslutsamhet att inte sitta stilla när kvinnors rättigheter hotas 
och skruvas tillbaka, i världen, i Europa, i Norden. Nordiskt Forum 
arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen 
i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, i samarbete med 
kvinnorörelsen på Grönland, Färöarna och Åland. Syftet med konfe-
rensen var att uppmärksamma ifrågasättandet av kvinnors rättig-
heter i världen, sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik 
och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå jämställda 
samhällen. Under konferensen möttes kvinnorörelsens representan-
ter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från 
civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer.

Konferensen var en fortsättning på de nordiska konferenser som 
hölls i Oslo 1988 och i Åbo 1994. Dessa konferenser var nordiska för-
möten för FN:s världskonferenser för kvinnors rättigheter.

FN genomförde den senaste, och i ordningen fjärde, kvinnokonfe-
rensen i Peking år 1995. Då antogs Platform for Action, Handlings-
planen från Peking, av världens regeringar. De regeringar som under-
tecknade handlingsplanens tolv artiklar gjorde ett åtagande att 
förverkliga CEDAW. Forumets program och diskussioner grundade sig 
i CEDAW (FN:s Kvinnokonvention) och BDPFA (Beijing Declaration and 
Platform for Action).

Sedan 1995 har ingen världskonferens om kvinnors rättigheter 
genomförts. Under senare år har röster höjts för behovet av en sådan 
konferens, men det har också varnats för faran med en konferens som 
skulle öppna handlingsplanen för omförhandlingar. Det saknas tilltro 
till att världens regeringar skulle hålla fast vid sina tidigare åtagand-
en och att kvinnors rättigheter och livsvillkor istället skulle skruvas 
tillbaka. Eftersom världsläget för jämställdhetsfrågorna är så pass 
 kritiskt beslutade Sveriges Kvinnolobbys årsmöte att det var dags för 
en regional konferens just för att höja rösten och arbeta än intensivare 
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för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 
Efter att beslutet fattats bjöd Sveriges Kvinnolobby in till ett nord-

iskt möte på Nordiska kvinnofolkhögskolan i Kungälv i november 
2011. I Kungälv bildades en nordisk styrgrupp, nationella kommittéer 
och programgrupper. Sedan dess har hundratals personer ur kvinno-
rörelsens organisationer i Norden varit involverade i planering av 
program, seminarier, talare och kulturevenemang på Nordiskt Forum. 

I slutet av 2012 fick vi stöd från den svenska re-
geringen vilket möjliggjorde att vi kunde ta det 
avgörande steget att anställa ett nordiskt sekre-
tariat med konferensgeneral, nordisk koordinator 
och kommunikatörer och samarbetet med vår 
 professionella konferensarrangör MCI kunde ut-
vecklas. Malmö stad gav från första början stöd 
och konkreta insatser. Det omfattande arbetet för 
Nordiskt Forum hade trots dessa proffs och anställ-
da dock inte varit möjligt utan de ideella arbetsin-
satserna från kvinnorörelsens personer, grupper 
och nätverk. 

Sedan 2013 har Sveriges Kvinnolobby arbetat med 
nationell mobilisering inför Nordiskt Forum. Syftet 
har varit att öka kvinnorörelsens verkningsgrad och 
skapa samarbeten med alla delar av samhället inför 
Nordiskt Forum. I den nationella mobiliseringen har 

vi turnérat runt och arrangerat lokala förmöten i 20 städer. I januari 
2014 arrangerade vi en utbildning för 22 lokala samordnare som hjälpt 
till med lokal mobilisering runt om i landet. Vi har även tagit fram en 
rad kampanjer inför Internationella kvinnodagen, mors dag, påsk med 
mera, samt tagit fram material och ”mobiliseringskit” och deltagit på 
seminarier, konferenser och temadagar för att informera om Nordiskt 
Forum. Under Nordiskt Forum arrangerade Sveriges Kvinnolobby 
12 seminarier tillsammans med våra medlemorganisationer utifrån 

Konferensgeneral 
caroline Matsson.
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forumets 12 teman. Vi arrangerade även ett förmingel inför forumet i 
samarbete med Yallatrappan i Rosengård och ett lesbiskt frukostmöte 
i samarbete med nätverket Lesbisk makt. Efter forumet arrangerade 
vi i december en feministisk uppsamling och upptrappning för att 
tacka alla medlemmar och vänner som varit med på resan för Nordiskt 
Forum och diskutera hur vi ska jobba vidare med våra krav på de olika 

områdena framöver. Vi har överlämnat slutdokumentet till 
Sveriges nya jämställdhetsminister Åsa Regnér och andra 
ansvariga politiker för att se till att kvinnorörelsens krav 
omsätts till konkret politik.

Från Kiruna till Malmö  
–upphetsningsturné  
inför Nordiskt Forum

InTERVjU MEd STEPHAnIE THögERSEn, PRogRAMAnSVARIg På SVERIgES KVInnoLoBBy

Hur har det nationella 
mobiliseringsarbetet gått till? 
– Sveriges Kvinnolobbys kansli, 
styrelse och olika ideella arbets-
grupper har kontaktat organi-
sationer, nätverk, studenter, 
forskare, fackförbund, politiska 
partier, ungdomsorganisatio-
ner, kommuner – ja alla som 
arbetar med eller kan tänkas 
vara intresserade av kvinnors 
rättigheter har vi försökt mobi-
lisera till Malmö! Tillsammans 
med Sepideh Shahrokhi har jag 
åkt på turné och startat lokala 
nätverk med samordnare i 20 
städer och försökt hetsa upp 
hela landet inför Nordiskt 
Forum! Samordnarna har 

arrangerat egna träffar och stu-
diecirklar eller deltagit på lokala 
manifestationer och evenemang 
och informerat om forumet. 
Deras arbete och engagemang 
har varit ovärderligt!

Hur har responsen och 
engagemanget för kvinnors 
rättigheter sett ut? 
– Det har varit ett jättestort 
intresse! När folk väl kommit 
till våra upphetsningsmöten så 
har de hajat allvaret vad gäller 
utvecklingen för kvinnors 
rättigheter – att allt inte är en 
självgående framgångssaga 
som man kan slappna av och 
betrakta, utan att rättigheterna 
på många håll hotas och är 
något som man måste jobba 
för. Det har varit viktigt att 
informera om den utvecklingen 
och samla ihop oss. Många 
verkar känna en längtan efter 
att göra konkreta insatser i 

jämställdhetskampen, och det 
har det funnits alla möjlighet till 
i arbetet för Nordiskt Forum. 

Hur ska Sveriges Kvinnolobby 
arbeta med att ta vara på 
engagemanget som uppstått?
– Många städer planerar 
uppföljningsmöten för att 
diskutera hur vi ska ta våra 
gemensamma slutsatser 
och krav vidare. Vi kommer 
att göra vårt bästa för att 
sprida erfarenheterna och 
hålla i engagemanget och 
tillsammans med våra 
medlemsorganisationer 
uppmärksamma regeringen 
och politiker på våra krav och 
rekommendationer. Vi kommer 
även att sprida slutdokumentet 
till gymnasieungdomar. 
Slutdokumentet innehåller 
många viktiga krav för kvinnors 
rättigheter att jobba för så nu är 
det bara att sätta igång!



Verksamhet 2014 | 21

 
200 kvinnoorganisationer från norden stod som arrangörer för Nordiskt Forum via 
sina paraplyorganisationer Kvinderådet (Danmark), Nytkis Kvinnoorganisationer i 
samarbete (Finland), Kvenfélagasamband (Island), Kvenréttindafélag (Island), FOKUS 
(Norge), Krisesentersekretariatet (Norge) och Sveriges Kvinnolobby (Sverige). 

nordiskt Forum i siffror!
30 000 besök, 11 500 unika besökare

1000 talare
426 programpunkter

280 organisationer i öppna programmet
182 av programpunkterna var gratis
130 utställningar på MalmöMässan

67 kulturakter
deltagare från 50 länder

63 feministiska krav till våra nordiska regeringar

Sveriges Kvinnolobby var ansvarig 
huvudman för konferensen. 

En nordisk styrgrupp med 
representanter från arrangörs-
länderna samt Åland via 
samordnaren Ålands Fredsinstitut 
och representanter från Grönland och 
Färöarna, ansvarade för övergripande 
planering och implementering i 
respektive land samt beslutade 
övergripande om programinriktning. 

Företaget McI var Pco (Professional 
Conference Organiser) och arbetade 
med genomförande av praktiska 
arrangemang före och under 
konferensen. 

Det löpande och samordnande arbetet 
har skötts på nordiska sekretariatet 
som har letts av konferensgeneral 
Caroline Matsson.

Ekonomin för nordiska sekretariatet 
och genomförande av Nordiskt Forum 
har bekostats av tilldelade medel från 
regeringar, Nordiska Ministerrådet, 
Malmö stad med flera och intäkter 
från programpunkter och utställare.
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Fyra dagar för att sätta kvinnors rättigheter på agendan
Nordiskt Forum inleddes den 12 juni med en stor öppningscere-
moni. Därefter följde fyra fullspäckade dagar med seminarier, 
workshops, manifestationer, kulturevenemang och mycket mer. 
Programmet bestod av tre huvudspår: ett nordiskt huvudprogram, 

ett Arenaprogram och ett öppet 
program. Dessutom pågick 
aktiviteter i den stora utställ-
ningshallen i Malmö Mässa där 
över hundra organisationer, 
myndigheter, partier, tidskrifter 
med mera fanns att möta. Totalt 
innehöll programmet över 1000 
talare och 400 programpunkter. 
Ungefär hälften av program-
punkterna var kostnadsfria och 
helt öppna för allmänheten.

Det nordiska huvudprogram-
met var forumets idémässiga kärna. Där gick vi på djupet och ana-
lyserade utmaningarna för kvinnors rättigheter med utgångspunkt 
i FN:s Kvinnokonvention och Beijing Platform for Action. Utifrån 
forumets 12 teman formulerade vi tillsam-
mans de tydliga krav till beslutsfattare som 
utgjorde stommen till forumets gemensam-
ma slutdokument. En öppen process för att 
lämna kommentarer till slutdokumentet 
pågick under våren inför Nordiskt Forum.

I Arenaprogrammet deltog stjärnakade-
miker, toppolitiker, aktivister, debattörer, 
artister och kulturprofiler. I korta och rappa 
brandtal, samtal och kulturakter presen-
terades goda och tankeväckande exempel 

Allsång på nordiskt Forums invigning. 

Foto: Li grebäck

gertrud åström presenterar 
nordiskt Forums feministiska 
överenskommelser och krav på 
presskonferens den 15 juni.
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på hur vi flyttar fram positionerna för kvinnors rättigheter och jäm-
ställdhet. Här hölls även öppningsceremonin, invigningsfesten och 
avslutningsceremonin. 

Det öppna programmet utgjorde 80 procent av konferenspro-
grammet och pågick både i Malmö Mässa och i Malmö Arena. Här 
arrangerades omkring 330 programpunkter av civilsamhällesorga-
nisationer, aktivister, myndigheter, näringsliv, företag, kommuner, 
politiska partier, fackförbund, universitet och andra aktörer. Sveriges 

Kvinnolobby höll till-
sammans med våra 
medlemsorganisationer 
ett flertal programpunk-
ter med skarpa analyser, 
diskussioner och talare. 
Bland annat diskuterade 
vi surrogatmödraskap, 
etiska riktlinjer mot 
sexköp, jämställda löner, 
sexistisk reklam och 
individualiserad föräld-
raförsäkring. Många av 
samtalen spelades in och 
går att se i efterhand via 
vår hemsida. 

Det var inte bara Hyllieområdet med Arenan och Mässan som togs 
i besittning under Nordiskt Forum. Hela Malmö bubblade av liv och 
rörelse och staden var pyntad i forumets signumfärger rosa och gult. 
På lördagen tågade en parad av konferensdeltagare från Triangeln till 
Folkets Park och väl i parken hölls ett sprakande arrangemang med 
konserter, seminarier och prova-på aktiviteter. Vi vill rikta ett varmt 
tack till Malmö stad för ett utmärkt välkomnande och värdskap under 
Nordiskt Forum.

FATTA-kampanjen manifesterar mot sexuellt våld och för 
samtycke på nordiskt Forum.

Foto: Li grebäck
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Nordiskt Forum resulterade i ett handlingsprogram med femi-
nistiska överenskommelser och krav för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet. I slutdokumentet påminner vi våra regeringar om de 
åtaganden de gjorde redan 1995. Vi skärper medvetenheten om deras 
absoluta ansvar att agera för alla kvinnors fulla mänskliga rättigheter. 
De nordiska ländernas regeringar bjöds in till Nordiskt Forum för att 
motta våra gemensamma krav, öga mot öga. Dokumentet presente-
rades på en presskonferens på forumets sista dag och överräcktes till 
de nordiska regeringsrepresentanterna på avslutningsceremonin. 
Dokumentet överlämnades också till UN Women’s chef Phumzile 
Mlambo-Ngcuka.

Efter forumet har dokumentet översatts till svenska, engelska och 
finska, översättning till norska, danska och isländska pågår, och do-
kumentet har spridits till beslutsfattare på lokal och global nivå, i 
Norden, EU och FN. Dokumentet har också tryckts i punktskrift och 
finns på teckenspråk och i inläst version. Slutdokumentet går att be-
ställa via Sveriges Kvinnolobbys kansli.

Så tar vi nordiskt Forum vidare
Under hösten har ett stort arbete påbörjats med att ta erfarenheterna 
av Nordiskt Forum vidare. Vi arbetar tillsammans med våra med-
lemsorganisationer med att uppvakta regering och beslutsfattare 
för att se till att våra gemensamma krav blir till verklighet, och för 
att stärka kvinnorörelsens organisering och verkningsgrad. Sveriges 
Kvinnolobby arbetar för att dokumentera det som hände på forumet 
så att inte den historiska glömskan ska falla över våra gemensamma 
ansträngningar. Vi undersöker bland annat möjligheter att ta fram en 
dokumentärfilm och att vidareutveckla några av de frågor som kom 
upp under forumet. 

Den 6 december hölls en upptrappningsträff på Hotell Rival i 
Stockholm. Jämställdhetsminister Åsa Regnér deltog och mottog 
slutdokumentet. En samtalspanel gjorde djupdykningar i några av 



Verksamhet 2014 | 25

de många frågor som diskuterades under Nordiskt Forum och film-
sekvenser från några av de största talen på Nordiskt Forum visades. 
Kvällen bjöd också på stand-up, poesi, brandtal och feministisk 
allsång med Arja Saijonmaa och Kajsa Grytt som gästartister.

Nordiskt Forum har resulterat i flera påbörjade samarbeten och 
projekt. Ett av dessa är Malmö Jämställdhetsbyrås projekt  ”O/orga-
niserad feminism?” som syftar till att främja lokal feministisk 
organisering. I projektet ska metoder och strategier tas fram för 
att minska de hinder som den feministiska rörelsen stöter på i sitt 
arbete. Projektet genomförs av Malmö Jämställdhetsbyrå i samver-
kan med bland annat Sveriges Kvinnolobby. Ett annat är Bosnien och 
Hercegovinas Kvinnorsriksförbund, BHKRF som samarbetar med 
Sveriges Kvinnolobby för att sprida kunskap om och använda sig av 
Kvinnokonventionen i ett konkret arbete. 

För att ta vara på det stora engagemanget bland unga feminister 
och främja nordiskt utbyte har Sveriges Kvinnolobby tillsammans 
med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag Íslands påbörjat 
projektet “Bygga och utveckla jämställda Norden” som finansieras av 
NIKK. Projektet riktar sig till gymnasieungdomar och ska resultera i 
ett metodmaterial med fakta, övningar och lärarhandledning. Genom 
projektet får eleverna lära sig mer om FN:s Kvinnokonvention och 
Pekingplattformens Handlingsplan för kvinnors rättigheter och 
hur dessa kan användas för att påverka beslutsfattare. Stephanie 
Thögersen kommer att leda projektet som pågår under våren 2015.



det har varit ett händelserikt år för kampanjen Reklamera.  
över 80 anmälningar till Reklamombudsmannen och lika många kontak-
ter med företag, samt föreläsningar för reklamstudenter och debatt på 
nordiskt Forum. dessutom tog vi kollektivtrafiken tillbaka och tapetsera-
de Stockholms tunnelbana med vårt eget budskap. För varje dag som går 
kommer vi närmare vårt mål om en lag mot sexistisk reklam.

REKLAMERA – FöR ETT  
SAMHÄLLE FRITT FRån 

KönSdISKRIMInERAndE  
REKLAM

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/reklamera
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Kollektiv protest mot sexistisk reklam
Reklamera är ett projekt som manar till handling mot sexistisk reklam. 
Tillsammans med allmänheten pressar vi politiker, företag och re-
klambransch att ta ansvar för jämställdhet. Syftet är att få en lagstift-
ning mot könsdiskriminerande reklam. Arbetet tar sin utgångspunkt 
i Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från Peking. Sverige har 
genom undertecknandet av dessa åtagit sig att motarbeta könsste-
reotypa och främja jämställda framställningar av kvinnor och män i 
media. Nu är det dags att de lever upp till detta.

Konceptet är enkelt
Till Reklamera kan du enkelt skicka könsdiskriminerande reklam 
du stöter på i din vardag. Antingen genom att maila till reklamera@
sverigeskvinnolobby.se eller genom att hashtagga #reklamera 
och dela reklamen i sociala medier. Vi anmäler den vidare till 
Reklamombudsmannen (Ro) och kontaktar företaget. Tillsammans 
reklamerar vi den sexistiska reklamen!

På Reklameras Facebook och Instagram publiceras alla våra anmälningar 
och uppdateringar om reklamerna har friats eller fällts av Ro. På 
kampanjsidan kan du också diskutera med andra om erfarenheter och 
upplevelser av sexistisk reklam. Vi har märkt att det finns ett stort behov 
av att prata om detta.

året som gått
Tillsammans med Allt är Möjligt tog vi i början av året fram ett kun-
skapsunderlag med information om könsdiskriminerande reklam och 
strategier för att förhålla sig kritisk till reklam. På detta sätt ges flickor 
och unga kvinnor kunskap och verktyg för att hantera kommersiella 
budskap, vilket ger dem större möjligheter att göra aktiva och med-
vetna val. Materialet har spridits till skolor, ungdomsorganisationer, 

mailto:reklamera@sverigeskvinnolobby.se
mailto:reklamera@sverigeskvinnolobby.se
http://www.facebook.com/reklamera
http://instagram.com/reklamera


Kolumntitel | 28

tjejjourer med flera över hela landet. Det finns tillgängligt via vår 
hemsida och går att beställa genom Sveriges Kvinnolobbys kansli.

Under året har vi fått många förfrågningar om föreläsningar och 
samarbeten. Bland annat har vi föreläst för studenter på Forsbergs re-
klamutbildning och för internationella journalister på besök i Sverige. 
Vi har också varit aktiva i den offentliga debatten genom debattartik-
lar och en mängd intervjuer. På Nordiskt Forum i Malmö arrangerade 
vi ett panelsamtal om sexistisk reklam med forskare, politiker och 
representanter från reklambranschen. Gail Dines, Nina Åkestam och 
Anja Hirdman deltog bland andra.

För att kunna fortsätta driva reklamera, utvidga verksamheten 
med föreläsningar och utbildningar och möta det stora intresset för 
kampanjen har vi sökt finansiering för ett fortsatt arbete.
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Vi tog utrymmet tillbaka! 
Under två veckor i oktober 2014 tog #reklamera över Stockholms 
tunnelbana. Istället för bilder på halvnakna och retuscherade kvin-
nokroppar möttes resenärer av budskap om att agera mot sexistisk 
reklam. Syftet med kampanjen var att ta tillbaka det offentliga 
rummet och kollektivtrafiken som blivit en plats där vi ständigt 
matas med sexualiserade och halvnakna kvinnokroppar, utan möjlig-

het att välja bort dessa. Kampanjen 
finansierades genom crowdfunding, 
det vill säga att privatpersoner och 
företag kunde donera pengar.

Kampanjen fick stort genomslag i 
media och i den allmänna debatten. 
Tusentals människor deltog genom 
att sprida vårt budskap och anmäla 

clara Berglund, vice ordförande i Sveriges Kvinnolobby,  
medverkar i gomorron Sverige i SVT. 

Anna Hedh (S), EU-parlamentariker 
twittrar om kampanjen

”Kvinnolobbyns kampanj 
mot sexistisk reklam i 
Stockholms tunnelbana är 
viktig, rak och tydlig. Ta 
utrymmet tillbaka!”  



Verksamhet 2014 | 30

sexistisk reklam till RO. Vi medverkade i över 30 intervjuer i nationell 
och lokal media. Kampanjen i tunnelbanan sågs av ca 550 000 perso-
ner. Tillsammans har vi satt frågan på den politiska agendan! Efter 
kampanjen ramlar det stadigt in tips på reklamer att anmäla. 

När kampanjen efter två veckor togs ned 
ersattes den med en annons för en resesajt 
med en kvinna i bikini. Bilden ledde till stor 
debatt och vår kampanj fick nytt uppsving. 
Det dröjde inte länge innan reseföretaget 
tog till sig av vårt budskap och visade att det 
är möjligt att ta nya grepp i reklam. Några 
veckor senare kom de med en ny kampanj 
med texten: “Här visas ofta en kvinna, men 
inte den här gången”. Vi hoppas att många 
fler företag följer efter.

Hur har det varit att arbeta med 
kampanjen under året?
– Det har varit fantastiskt kul! 
Vi har fått stort genomslag 
bland allmänhet, media och 
politiker. Många företag har 
dragit tillbaka reklamkampan-
jer och vi tycker oss se att de 
sexualiserade kvinnokropparna 
i tunnelbanan blivit färre efter 
vår kampanj.
Varför har just denna fråga ett så 
stort engagemang bland unga?
– Sexualiseringen av 
kvinnor och tjejer i reklam, 

populärkultur och media är ett 
stort och växande problem. Det 
finns knappt några frizoner för 
unga tjejer där deras kroppar 
inte objektifieras. Både tjejer 
och killar hör av sig till oss och 
har fått nog av det här. De vill 
vara med och göra motstånd.
Hur jobbar ni vidare med 
kampanjen?
– I vårt arbete med Reklamera 
har det blivit allt mer tydligt 
att det nuvarande systemet 
med Reklamombudsmannen 
inte är tillräckligt. Inget tyder 

på att den sexistiska reklamen 
minskat sedan RO inrättades. 
Vi fortsätter jobba för en lag-
stiftning mot könsdiskrimine-
rande reklam och att påverka 
företag och reklambransch att 
ta ansvar. Tillsammans med 
våra 10 000 reklamerare skapar 
vi opinion och 
rensar bort 
sexismen 
reklam för 
reklam.

Vi rensar bort sexismen reklam för reklam
InTERVjU MEd joHAnnA dAHLIn, oRgAnISATIonSSEKRETERARE På SVERIgES KVInnoLoBBy

”Det är uppenbart 
att vi är många som 
är trötta på köns-
diskriminerande 
reklam. Folk är så 
trötta att de till och 
med betalat oss för 
att slippa se den.” 
gertrud åström
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Målet – en lagstiftning
Idag tillåts könsdiskriminerande reklam helt utan sanktioner. Till 
skillnad från de andra nordiska länderna finns det i Sverige ingen 
lag mot könsdiskriminerande reklam. Istället finns stiftelsen 
Reklamombudsmannen (RO) som är näringslivets självreglering, 
finansierad av reklambranschen själv. RO kan aldrig utfärda några 
sanktioner i form av böter eller krav på att kampanjer ska avbrytas. 
Beslutet att fälla en reklam sprids enbart i form av negativ publicitet. 

Sveriges Kvinnolobby anser att systemet med RO är alltför svagt. 
Gång på gång ser vi hur företag med sexistisk reklam kommer undan 
och hur företag som redan fällts av RO återkommer med nya köns-
diskriminerande kampanjer. Ytterligare en brist i systemet är att RO 
aldrig kan fälla en reklam där produkten eller tjänsten är att betrakta 
som könsdiskriminerande i sig, till exempel reklam för strippklubbar. 

Sveriges Kvinnolobby arbetar för en lagstiftning mot könsdiskri-
minerande reklam. År 2006 tillsattes en statlig utredning på området 
och ett lagförslag lades fram 2008 (SOU2008:5). Utredningen fram-
håller en lag som den enskilt mest effektiva åtgärden för att få bukt 
med problemet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den 
dåvarande regeringen beslutade att inte gå vidare med utredarens 
förslag med hänvisning till yttrande- och åsiktsfriheten och sedan 
dess har inget hänt. 

Vi ser allvarligt på att könsdiskriminering tillåts fortgå i yttran-
defrihetens namn. Yttrandefriheten är till för att skydda yttranden 
och åsikter, inte kommersiella intressen där syftet är att sälja en 
vara. Inskränkningar i yttrandefriheten görs redan, t.ex. för tobaks-, 
alkohol- och barnreklam. Det borde inte vara möjligt att gömma sig 
bakom yttrandefriheten för att legitimera kränkningar av de mänsk-
liga rättigheterna.

Inför valet 2014 gick både Socialdemokraterna och Miljöpartiet 
fram med att de vill ha en lag. Vi har uppvaktat regeringen och 
Konsumentminister Per Bolund med vårt krav på lagstiftning.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/59/16/388425af.pdf
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FEMInISTISKT nEj TILL 
SURRogATMödRASKAP 

Sedan beslut på årsmötet 2011 arbetar Sveriges Kvinnolobby för 
att motverka legalisering av surrogatmödraskap i Sverige. Vi ingår 

tillsammans med flera andra organisationer i nätverket Feministiskt nej 
till surrogatmödraskap. Under året har vi bland annat påverkat genom 

debattartiklar, hearings, panelsamtal och remissyttranden.

Surrogatmödraskap är idag inte tillåtet i Sverige. En statlig utred-
ning som bland annat ska ta ställning till om surrogatmödraskap ska 
tillåtas i Sverige pågår. Uppdraget ska redovisas senast den 15 decem-
ber 2015. Sveriges Kvinnolobby har vid ett flertal tillfällen uppmanat 
Justitiedepartementet att ha ett kvinnorättsperspektiv i utredningen, 
både skriftligen och vid hearings. I oktober lämnade vi ett remissytt-
rande där vi förordar att utredningen avbryts och att frågan om assis-
terad befruktning för ensamstående kvinnor som planerar att bära, 
föda och vara barnets mor separeras från varje koppling till surrogat-
mödraskap. Vi vänder oss emot såväl utredningens direktiv som dess 
genomförande och anser att den utgår från de ofrivilligt barnlösas 
perspektiv på bekostnad av surrogatmamman, barnet och eventuella 
ägg- eller spermadonatorer. 

http://www.nejtillsurrogat.se/
http://www.nejtillsurrogat.se/
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Opinionen mot surrogatmödraskap växer både i Sverige och in-
ternationellt. Inför Nordiskt Forum gick vi ut med ett upprop mot 
surrogatmödraskap som skrevs under av ett stort antal personer, däri-
bland Nina Björk, Ebba Witt-Brattström, Jonas Sjöstedt, Birger Schlaug 
och Liv Strömquist. Även den europiska kvinnolobbyn arbetar sedan 
sitt årsmöte 2013 för att motverka surrogatmödraskap i alla dess 
former – såväl altruistiskt som kommersiellt. Under året har vi fått 
kontakt med flera nätverk i andra delar av världen och vi undersöker 
möjligheter att göra kampanjen internationell.

På Nordiskt Forum arrangerade Feministiskt nej till surrogat-
mödraskap en hearing där vi berättade om våra ställningstaganden 
och bjöd in till en diskussion kring hur vi gemensamt kan motverka 
handeln med kvinnor och barn. Inför detta togs också ett kunskaps-
material om surrogatmödraskap fram. Materialet går att beställa via 
Sveriges Kvinnolobbys kansli.

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/upprop-infor-nordiskt-forum-feministiskt-nej-till-surrogatmodraskap
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/08/folder_nejtillsurrogat.pdf
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/08/folder_nejtillsurrogat.pdf


InTERnATIonELLA 
KVInnodAgEn 8 MARS
På kvinnorörelsens högtidsdag bubblar det av aktivitet och rörelse 

runt om i landet. På 8 mars 2014 satte Sveriges Kvinnolobby fokus på 
ojämställda löner genom kampanjen Lön hela dagen, deltog vid firande 
på Fryshuset i Stockholm och demonstrerade för makten över våra liv. 

dessutom mottog vi Ung Vänsters feministpris för vårt arbete med 
Reklamera och nordiskt Forum.

Fotografering med Lön hela dagen 
på Sergels torg 13 februari.



15:53 – hög tid för lön hela dagen 
För tredje året i rad uppmärksammade 15:53-rörelsen löneskillnaden 
mellan kvinnor och män genom kampanjen Lön hela dagen. 15:53-rö-
relsen består av en sammanslutning av kvinnorörelsens organisatio-
ner, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer som 
gått samman för att sätta press på regering och arbetsgivare i frågan 
om jämställda löner. Vi i 15:53-rörelsen är ense om att löneskillnader 
byggs strukturellt och alltså måste ändras strukturellt.

Sedan rörelsen bildades inför 8 mars 2012 har vi rört oss framåt 
med en minut per år. När det var dags för 2014 års kampanj var skill-
naden mellan kvinnor och mäns löner 
13,9 procent. Om vi fortsätter i samma 
tempo kommer vi nå jämställda löner 
först om 67 år. 15:53-rörelsen arbetar för 
att det ska gå fortare än så och kommer 
att finnas ända tills vi nått klockslaget 
17:00 och jämställda löner.

I år arbetade 15:53-rörelsen för att 
göra jämställda löner till en viktig 
valfråga. Vi ställde fyra krav på politi-
kerna: jämställd föräldraförsäkring, 
årliga lönekartläggningar, samma rätt 
till heltid och att de politiska partierna 
konkret visar hur de motverkar värde-
diskriminering och ojämställda löner. Runt om i landet arrangerades 
evenemang och manifestationer inför och på 8 mars. Debattartiklar 
publicerades i nationell och lokal press. 

I Stockholm hölls en manifestation på Sergels Torg med tal av fö-
reträdare för Sveriges Kvinnolobby, Akademikerförbundet SSR, IF 
Metall med fler i 15:53-rörelsen, samt Stefan Löfven, partiordförande 
i Socialdemokraterna. Riot Samba och Apolonia Kvartett spelade. 
Evenemanget avslutades kl. 15:53 då tusentals människor runt om i 

Stefan Löfven talar på 15:53-rörelsens 
manifestation på Sergels torg på 
Internationella kvinnodagen 8 mars.
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landet deltog i en digital manifestation genom att publicera följande 
budskap i sociala medier: ”Efter kl. 15:53 jobbar kvinnor gratis. Varje 
dag. Dags för #lönheladagen. Vi ses i Malmö! #NF2014.

På Nordiskt Forum i Malmö arrangerade 15:53-rörelsen en par-
tidebatt med Annie Lööf (c), Åsa Romson (mp), Jonas Sjöstedt (v), 
Maria Arnholm (fp), Ylva Johansson (s), Jessica Polfjärd (m) och Penilla 
Gunther (kd). Debatten modererades av Gertrud Åström och Clara 
Berglund. Partirepresentanterna presenterade sina viktigaste förslag 
för att minska lönegapet.

åttondemarsnätverket
Varje år anordnar UN Women nationell kommitté Sverige tillsam-
mans med Åttondemarsnätverket ett evenemang på Internationella 
kvinnodagen. Åttondemarsnätverket består av ett nittiotal organisa-
tioner som tillsammans arbetar för att uppmärksamma kvinnors och 
flickors mänskliga rättigheter på olika sätt. 

Den 8 mars 2014 hölls firandet på Fryshuset i Stockholm. Under 
rubriken ”Dags för handling” värmde deltagarna upp inför Nordiskt 
Forum. En mängd seminarier, workshops och kulturevenemang hölls 
under dagen och Maria Arnholm, Margareta Winberg, Ida Östensson, 
Arkan Asaad, Femtastic Sound med flera medverkade. Sveriges 
Kvinno lobby deltog med ”dags för vägg” där besökare kunde fota sig 
med sina bästa krav för kvinnors rättigheter. Sepideh Shahrokhi med-
verkade i panelsamtal om post 2015-agendan som arrangerades av UN 
Women. 

8-marskommittén
8-marskommittén består av medlemmar från politiska ungdoms-
förbund och andra organisationer som varje år på Internationella 
kvinnodagen arrangerar ett demonstrationståg. I år gick tåget 
från Mariatorget till Medborgarplatsen under parollen ”Makten 
över våra liv”. Kvällen bjöd på musik och brandtalsrace med talare 
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från SKR, Grön Ungdom, Kurdiska ung-
domsföreningen, Feministiskt initiativ, 
Varken hora eller kuvad, Vänsterpartiet, 
Socialdemokraterna med flera.

Sveriges Kvinnolobby mottar  
Ung Vänsters feministpris

I samband med Internationella kvinno-
dagen delar Ung Vänster årligen ut ett 
feministpris. Priset syftar till att upp-
märksamma en person, organisation 
eller händelse som under året påverkat 
debatten eller drivit fram konkreta för-

ändringar i arbetet för ett jämställt samhälle. Årets feministpris till-
delades Sveriges Kvinnolobby för det arbete vi och våra medlemsorga-
nisationer bedriver för att jämställdhet ska bli verklighet. 

Motiveringen löd: ”Kvinnolobbyns arbete är ovärderligt för kvinno-
rörelsen i Sverige och utgör många gånger en ryggrad i den feministiska 
kampen. Med kampanjen Reklamera 
har man lyft fram och konkret 
agerat mot sexistisk reklam, och som 
 arrangörer av Nordiskt Forum i juni 
gör man viktiga insatser för att samla 
och stärka kvinnorörelsen i hela 
Norden.”

Vi är väldigt glada att vårt arbete 
uppmärksammas. Vi gör det vi kan 
för att förbättra kvinnors livsvillkor 
i Sverige och i världen. Vi strävar 
efter att vara både utredande och 
aktivistiska, och arbetar med allt 
från budgetanalyser till kampanjer.

Sveriges Kvinnolobby tilldelas Ung Vänsters 
feministpris. Felicia ohly, gertrud åström,  
jonas Sjöstedt och Stefan Lindborg.
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Budgetgranskning
Sveriges Kvinnolobby har under året gjort en granskning av bud-
getpropositionen. Liksom tidigare år har en genomgång gjorts av 
förekomst av könsuppdelad statistik och i vad mån denna statistik 
använts för analyser. Andelen tabeller och diagram med könsuppde-
lad statistik har ökat vilket statsråd Maria Arnholm också lovade vid 
den förra granskningen. Fortfarande är de könsuppdelade uppgifter-
na och framförallt analyserna koncentrerade till den särskilda bilagan 
”Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män”. 

Fokus i vår analys har legat på de fördelnings- och arbetsmarknads-
politiska effekterna av jobbskatteavdragen, vilka regeringen pekat 
ut som de viktigaste insatserna för jämställdhet.  Analysen visar på 
ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män vilket beror på av-
dragens konstruktion, liksom på brister i de simuleringsmodeller som 
används. Insatser för ökat arbetskraftsutbud och arbetsutbud går inte 
i takt. Vårdnadsbidraget har undersökts och visar att uttaget generellt 
har varit lågt men att det också är stora variationer i uttag mellan 
olika orter i landet. Föräldraförsäkringens konstruktion med höjd 
garantinivå har analyserats som ett hinder för att nå målet om ekono-
misk självständighet för kvinnor då det minskar utfallet av att gå från 
inget arbete till betalt arbete. Arbetet har utförts av Lena Johansson, 
Johanna Rickne, Clara Berglund och Gertrud Åström. Analyserna har 
bland annat presenterats på seminarier vid Nordiskt Forum och vid 
debatt i Almedalen. Arbetet har bedrivits obetalt och ideellt. 

Wikifem
2011 startade Sveriges Kvinnolobby det feministiska initiativet 
Wikifem. Genom kollektiv handling arbetar vi för att skriva in 
kvinnor i historien och bryta den manliga dominansen på Wikipedia 
där 91 procent av artiklarna skrivs av män och kring ämnen de tycker 
är intressanta. Ett nätverk av professorer, journalister och skribenter 
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har anslutit sig till Wikifem och 
deltagit vid skrivarstugor och 
workshops. Under 2014 har vi 
fördjupat vårt samarbete med 
Wikimedia Sverige kring deras 
projekt ”Kvinnor på Wikipedia”. 
En mängd skrivarstugor har 
arrangerats runt om i Sverige, 
ofta i samarbete med Sveriges 
Kvinnolobbys medlemsorganisa-
tioner. Wikimedia deltog också på 
Nordiskt Forum i Malmö där de 
höll ett Wikimarathon – en enda 
lång skrivarstuga under forumets 
fyra dagar. 

Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt samhälle
Under våren startade Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund 
projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt  samhälle som 
genomförs i samverkan med Sveriges Kvinnolobby och Nykterhets-
rörelsens bildningsverksamhet NBV. Med projektet vill BHKRF motver-
ka den stereotypa bilden av invandrarkvinnan som outbildad, under-
ordnad hemmafru som i hög grad konstrueras av media. Genom ökade 
kunskaper om hinder och chanser för invandrarkvinnor kan vi skaffa 
oss verktyg för att förbättra arbetet med integration och jämställdhet. 

BHKRF deltog på Nordiskt Forum i Malmö och berättade om pro-
jektet och sin verksamhet och den 25 oktober hölls en konferens i 
Värnamo. Sveriges Kvinnolobbys styrelseledamot Inger Malm före-
läste om Nordiskt Forum och vårt arbete med Kvinnokonventionen på 
Lättläst svenska. Den 22 november hölls ett regionalt utbildningsmöte 
i Borås. Under 2015 arrangeras ytterligare fyra konferenser.
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PLEnT – plattform för individualiserad föräldraförsäkring
Sveriges Kvinnolobby ingår i det europeiska nätverket PLENT som 
arbetar för en individualiserad föräldraförsäkring. På Nordiskt Forum 
fanns representanter från flera europeiska länder på plats. Bland 
andra Cristina Castellanos från Storbritannien och Maria Pazos från 
Spanien. Tillsammans arrangerade vi seminariet ”Yes we can! A 
Europe for equal and non-transferable parental leave” där även Claes 
Borgström, Gertrud Åström och Karl-Petter Thorwaldsson medverka-
de. Individualiserad föräldraförsäkring var också ett av de krav som 
Sveriges Kvinnolobby drev inför valet.

operation 1325 
Operation 1325 arbetar med information, utbildning och politisk på-
verkan om resolution 1325, nationellt och internationellt. Målet är 
att Resolution 1325 skall tillämpas i alla länder. Sveriges Kvinnolobby 
har under året representerats av Clara Berglund som adjungerad 
i Operation 1325:s styrelse, där Clara bland annat varit aktiv i 
kommunikationsgruppen.

Regeringen har under 2014 påbörjat en utvärdering av Sveriges na-
tionella handlingsplan för säkerhetsrådsresolutionerna 1325 och 1820 
med syfte att en ny handlingsplan ska träda i kraft den 1 januari 2016. 

Som ett viktigt led i detta genom-
förs konsultationer med civilsam-
hället. Sveriges Kvinnolobby har 
deltagit vid konsultationsmötena 
som bland annat handlat om att 
öka kvinnors deltagande i freds- 
och säkerhetspolitiskt arbete. 

Kvinnorörelsen i haverimöte med 
justitieminister Beatrice Ask 9 januari.
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AKTIonER MoT VåLd
Med utgångspunkt i Kvinnokonventionen och Handlingsplanen  

från Peking arbetar Sveriges Kvinnolobby för att motverka mäns våld 
mot kvinnor och för kvinnors rätt till sina kroppar. Under året har  
vi deltagit i en mängd manifestationer, bland annat mot sexuellt  

våld och mot hedersvåld.

Protest mot rättsväsendets hantering av sexualbrott 
utanför Svea Hovrätt den 4 november.



Sexuellt våld och samtycke

Under 2014 arrangerades flera manifestationer och aktioner mot sexu-
ellt våld och för samtycke som en protest mot en rad friande domar i 
våldtäktsfall. På hösten gick ett 30-tal kvinnoorganisationer, på initia-
tiv av Sveriges Kvinnolobby, samman och krävde ett haverimöte med 

justitieminister Beatrice Ask om 
rättsväsendets hantering av sexual-
brott. Den 9 januari blev mötet 
verklighet och kvinnorörelsen över-
lämnade en kravlista på åtgärder 
till justitieministern. Den 1 juli 
tillträdde Sverige Europarådets 
konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor 
och av våld i hemmet, den så 
kallade Istanbulkonventionen. 
Konventionen trädde i kraft 
1 augusti. 

Den 18 januari hölls en stor 
protest mot sexuellt våld på 
Medborgarplatsen i Stockholm. 
Många organisationer och eld-

själar gick samman för att sätta press på politikerna och 
andra makthavare att agera. Över 3000 personer kom och krävde för-
ändring. Bland talarna fanns Madeleine Leijonhufvud, Birgitta Olsson, 
Katarina Wennstam, Gudrun Schyman och en rad representanter från 
kvinnoorganisationer.

Hedersrelaterat våld
Sveriges Kvinnolobby arbetar tillsammans med flera av våra med-
lemsorganisationer för att sätta hedersrelaterat våld på den politiska 
dagordningen. Bland annat arbetar vi mot könsstympning, hedersvåld 
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och hedersmord och barn-
äktenskap. Under året har lagen 
om barn- och tvångsäktenskap 
skärpts. Det nya brottet äkten-
skapstvång, som innebär att det 
är straffbart att förmå någon 
att gifta sig genom att utnyttja 
personens utsatthet, har införts. 
Vi välkomnar detta men vill se 
fler skärpningar av lagen och ett 
förbättrat förebyggande arbete. 
Vi avvisar de möjligheter till un-
dantag som fortfarande finns.

Den 21 januari 2014 var 
det 12 år sedan Fadime Sahindal blev hedersmördad av sin far i 
Uppsala. Den 19 januari hölls en minneshögtid med tal, livemusik 
och teater på Berns Salonger där bland andra Birgitta Ohlsson, Carin 
Götblad och Beatrice Ask medverkade. Högtiden arrangerades av 
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) i samarbete 
med en rad andra organisationer, däribland Sveriges Kvinnolobby. 
Den 20 januari hedrade Varken Hora eller Kuvad och flera andra or-
ganisationer Fadimes minne genom en debatt om hedersvåld och 
förtryck på ABF-huset i Stockholm. Sveriges Kvinnolobbys ordförande 
Gertrud Åström medverkade. 

Under hösten har världen bevittnat hur IS begått fruktansvärda 
brott och attacker mot kvinnor och barn. Flera tusen kvinnor har kid-
nappats och de som lyckats fly vittnar om serievåldtäkter och tortyr. 
Den 2 oktober arrangerade Varken hora eller kuvad ett seminarium 
i riksdagen om hur Sverige bör agera för att stoppa IS och kriget mot 
kvinnor. I panelen medverkade bland andra Linda Nordin, Gertrud 
Åström, Maj Britt Theorin och aktivister från Kurdistan, Irak och 
Rojava – Syrien. 

Manifestation mot sexuellt våld och 
för samtycke på Medborgarplatsen i 
Stockholm 18 januari.

Verksamhet 2014 | 43



På FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot 
kvinnor, 25 november, arrangerade Kurdiska Kvinnoföreningen Amara 
en ljusmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm i samarbete 
med flera andra organisationer, däribland Sveriges Kvinnolobby. På 
manifestationen mindes vi de kvinnor som fallit offer för mäns våld 
mot kvinnor och hyllade de kvinnor som kämpar i Kobane och Sengal. 
Ferah Bozcali, Amineh Kakabaveh, Sara Mohammad, Gertrud Åström 
med flera talade och krävde politiska krafttag mot det fruktansvärda 
våld som begås mot kvinnor världen över.

Svalorna Latinamerika, Män för jämställdhet och Studiefrämjandet 
Stockholm i samarbete med Svenska Afghanistankommittéen, 
Stockholms FN-förening, Svenska FN-förbundet, Sveriges Kvinnolobby
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KoMMUnIKATIon  
ocH PåVERKAn 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för oss för att nå ut med våra 
budskap och driva opinion och krav på förändring. några lyckade 

exempel under året har varit nordiskt Forums ”dags för-kampanj”, 
15:53-rörelsens arbete för Lön hela dagen och vårt arbete mot 

könsdiskriminerande reklam genom kampanjen Reklamera. Våra 
remissvar, debattartiklar, pressmeddelanden, brev och uttalanden 

finns att läsa på hemsidan.



Remissarbete
Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och re-
gering. Remissvaren bereds av kanslipersonal och styrelseledamöter 
och ibland i samarbete med representanter för medlemsorganisatio-
ner och samverkansorganisationer. 

Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform
SOU 2014:29: Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Ds 2014:27:  Ökat stöd för underhållsreglering

debatt och opinion
Sveriges Kvinnolobby har under året författat brev, debattartiklar och 
pressmeddelanden i en rad frågor och skickat dessa till berörda mi-
nistrar, politiker i Sverige, Europa och internationellt och pressen.

Brev
Till Spaniens regering – angående förslag om ny abortlag
Till Justitiedepartementet – om att skärpa lagstiftningen om barnäktenskap
Till EU-minister Birgitta Ohlsson – om att säkerställa jämställdhet i EU-kommissionen
Till Ban Ki-moon, Catherine Ashton och Ahmad Shaheed – om att stoppa avrättningen 

av Rayhaneh Jabbari

Pressmeddelanden
Kvinnorörelsen i haverimöte mot våldtäkter med justitieminister Beatrice Ask
Öppet brev till Amnesty Sverige efter Amnesty Internationals förslag att legalisera 

sexköp
Vi vill inte vänta 67 år på jämställda löner
Viktiga förhandlingar om kvinnors rättigheter i FN
Svenska EU-parlamentariker röstar i strid med kvinnors rättigheter
Upprop inför Nordiskt Forum: Feministiskt nej till surrogatmödraskap
Ta utrymmet tillbaka – Stoppa sexismen i kollektivtrafiken
Sveriges Kvinnolobby går in i arrangörsgruppen för MR-dagarna
Sveriges Kvinnolobby vinner BRÅ:s pris för arbete med företagsansvar mot sexköp
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debattartiklar
Aftonbladet: Ta bort kryphålen för barnäktenskap
Aftonbladet: Vi måste agera mot Spaniens nya kvinnofientlighet
Dagens ETC: Surrogatmödraskap en oacceptabel handel med kvinnor och barn
Dagens ETC: 6 punkter som stärker arbetet mot sexköp
SVT Debatt: 2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl
SvD Brännpunkt: Kvinnor ska inte behöva jobba gratis
Aftonbladet: Förbjud sexköp även utomlands
Aftonbladet: Aldrig en rättighet att köpa ett barn
SvD Brännpunkt: Utred förbud mot surrogatmödraskap

Almedalen
Tio representanter från styrelse och kansli var på plats under årets 
Almedalsvecka. Inför Almedalen tog Sveriges Kvinnolobby fram 
15 krav utifrån Nordiskt Forums slutdokument. Listan överräcktes till 
partirepresentanter i Almedalen och låg till grund för en jämställd-
hetspolitisk debatt med rubriken ”Vem ska vi som vill ha jämställdhet 
rösta på?”. 

Vid debatten fick partirepresentanterna ge konkreta förslag för att 
komma till rätta med löneskillnader, handel med kvinnor och mycket 
mer. Medverkade gjorde Hillevi Engström (m), Ylva Johansson (s), 
Rossana Dinamarca (v), Gunvor G Ericsson (mp), Penilla Gunther (kd), 
Annika Qarlsson (c), Jenny Sonesson (fp) och Stina Svensson (fi). Clara 
Berglund, vice ordförande i Sveriges Kvinnolobby, modererade samta-
let. Efter utfrågningen hölls ett traditionsenligt feministiskt mingel. 

Utöver de seminarier som Sveriges Kvinnolobby själva arrangerade 
under Almedalsveckan arbetade vi strategiskt för att delta i semina-
rier och aktiviteter som berörde våra frågor, Gertrud Åström deltog 
bland annat i ett seminarium arrangerat av LO.
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REPRESEnTATIon
Sveriges Kvinnolobby har ett omfattande uppdrag att representera 
kvinnorörelsen i en rad sammanhang. Styrelsen och kansliet deltar 

efter bästa förmåga på den stora bredd av områden där vi efterfrågas.  
Vi arbetar bland annat för att lyfta fram kvinnorörelsen som en viktig 

röst i samhället, förbättra kvinnorörelsens villkor liksom villkoren  
för kvinnor inom det civila samhället. 

civilsamhällets organisationer i samverkan, civos 
Sveriges Kvinnolobby är medlemmar i Civilsamhällets organisationer i 
samverkan, Civos, som är ett samverkansorgan för paraplyorganisatio-
ner. Civos bildades 2009 och har till uppgift att stärka civilsamhällets 
och idéburna organisationers gemensamma intressen. Det innebär 
bland annat att företräda medlemsorganisationerna i samtal med 
centrala beslutsfattare, samverkan kring remissyttranden med mera. 
Gertrud Åström ersatte under året Birgitta Nyrinder som Sveriges 
Kvinnolobbys representant i Civos styrelse och Inger Malm har varit 
ersättare. Inom Civos verkar Sveriges Kvinnolobby för att kontinuerligt 
föra fram ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv. 

Under 2014 har vi bland annat medverkat vid Civos frukostmöten 
och framfört våra synpunkter på politiken för det civila samhället. Ett 
förslag till en strategisk plan för Civos har arbetats fram inom styrel-
sen under 2014 för beslut vid årsmötet 2015. Syftet med planen är att 
beskriva vikten och nyttan av Civos och ange riktningen för arbetet de 
närmaste åren. Vi har även deltagit i Partsgemensamt Forum (PGF) där 
regeringen och ett antal ideella organisationer diskuterar villkoren för 
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det civila samhället. Utifrån olika teman har frågeställningar som velat 
belysa de ideella föreningarnas särart i samhället lyfts fram. 

Under året har regeringen tillsatt en utredning om ett stärkt och 
självständigt civilsamhälle. Utredare Dan Eriksson ska titta på hur ci-
vilsamhället bättre ska kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas 
och därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och 
social sammanhållning. Uppdraget ska redovisas i februari 2016.

Ideell Arena
Sveriges Kvinnolobby är partnerorganisation i Ideell Arena som arbetar 
med att utveckla det strategiska ledarskapet i den ideella sektorn. 
Ideell Arena samlar ett sextiotal organisationer och all verksamhet 
bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. De arbetar genom 
ledarskapsprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av 
forskning. Syftet med Sveriges Kvinnolobbys medlemskap är att ta plats 
i diskussionerna om folkrörelser och det civila samhället. Vi ska föra 
fram ett kvinnoperspektiv och tillsammans med andra organisationer 
utveckla samhället i jämställd riktning. 

MR-dagarna
MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och 
arrangeras varje år på olika orter i Sverige. I oktober 2014 trädde 
Sveriges Kvinnolobby in i arrangörsgruppen för MR-dagarna. Som 
medarrangörer är vi med och beslutar om innehåll och inriktning för 
MR-dagarna. För oss är detta en viktig arena där vi tillsammans med 
andra MR-organisationer ska arbeta för att förverkliga vår vision om ett 
samhälle där alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt 
samhälle.

Ud:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt 
Sveriges Kvinnolobby har regelbundet deltagit i Utrikesdepartementets 
enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtts möten med 
civila samhället och i dessa framfört kvinnorörelsens ståndpunkter 

Representation | 49

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/civilsamhallet
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/mr-dagarna


och begäran om att den svenska regeringen ska ha ett tydligt kvinno- 
och jämställdhetsperspektiv i arbetet för mänskliga rättigheter inom 
EU och FN. Vid årets möten har Aase Smedler, Gertrud Åström och 

Johanna Dahlin deltagit. Vi har bland annat 
lyft Nordiskt Forum, vikten av ett jämställd-
hetsperspektiv i den nya utvecklingsagendan 
post 2015, vårt arbete med Brussels’ Call och 
att sprida den svenska sexköpslagen till andra 
länder. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter gran-
skar regelbundet situationen för mänskliga 
rättigheter i alla FN:s medlemsstater, genom 
så kallade Universal Periodic Reviews (UPR). 
Varje stat granskas vart fjärde år och 2015 är 
Sverige uppe för granskning. Under hösten 
lämnade Sveriges regering in sin rapport. I 
samband med detta presenterade Sveriges 
Kvinnolobby en alternativ rapport om var 

Sverige brister i implementeringen av kvinnors rättigheter, utifrån 
Kvinnokonventionen. Rapporten finns att läsa på hemsidan.

jämställdhetsråd
Sveriges Kvinnolobby har deltagit i Jämställd hets rådets samman-
träden som har letts av jämställdhetsminister Maria Arnholm. Vid 
Jämställdhetsrådet ges en översyn av politiska frågor och regeringens 
prioriteringar. Under året har Gertrud Åström och Elvy Svennerstål 
deltagit i möten. Vi har framförallt lyft den nordiska kvinnorörelsens 
kraftsamling Nordiskt Forum som också fått stöd av statsrådet.

Besök och delegationer
Sveriges Kvinnolobby har under året tagit emot delegationer och besök, 
bland annat av EU-parlamentariker och grupper från Slovenien, Japan 
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och Kina. Vi uppskattar att organisationer och politiker från olika 
länder vill träffa oss för att informera sig om jämställdhetsfrågor och 
kvinnorörelsens arbete i Sverige. Den 16 maj deltog också Catharina 
Alpkvist i Polish-Swedish Business Women Forum på Polens Ambassad 
i Stockholm. Där berättade hon om Sveriges Kvinnolobbys arbete med 
budgetgranskningar ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Utredningar och referensgrupper
Sveriges Kvinnolobby deltar som expert och rådgivare i en rad olika 
utredningar och grupper. Under året har bland annat Gertrud Åström 
suttit som expert i 2014 års Demokratiutredning och Clara Berglund 
deltagit i referensgruppen för Jämställdhetsutredningen. Marie 
Unander-Scharin har deltagit i möte om 2014 års vårdnadsutredning 
som handlar om att utvärdera vårdnadsreformen från 2006. Även ROKS 
och SKR deltog i mötet. 

Foto: Agata Rzepczyk
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catharina Alpkvist, styrelseledamot  
i Sveriges Kvinnolobby, talar på i Polish-
Swedish Business Women Forum den 16 maj.



EWL ocH PåVERKAnS-
ARBETE På EU-nIVå 

En mycket viktig del av Sveriges Kvinnolobbys verksamhet 
är arbetet inom den europeiska kvinnolobbyn (EWL) och 

påverkansarbetet gentemot EU. det är av stor betydelse att 
kvinnorörelsen är en tung och pådrivande aktör i utvecklingen  

av europapolitiken oavsett politikområde.

Sveriges Kvinnolobbys projekt Rätt riktning mottar 
BRå:s pris för förebyggande av människohandel.
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EURoPEAn WoMEn’S LoBBy (EWL) 
European Women’s Lobby (EWL) är ett paraply för kvinnoorganisatio-
ner i Europa och har cirka 2 500 medlemsorganisationer. EWL arbetar 
för jämställdhet och kvinnors rättigheter i europapolitiken och funge-
rar som en länk mellan politiskt beslutsfattande och kvinnoorganisa-
tioner i Europa. Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen i EWL. 
Genom, och tillsammans med, den europeiska kvinnolobbyn bedriver 
vi kontinuerligt påverkansarbete för kvinnors rättigheter och jäm-
ställdhet i EU-politiken.

Den europeiska kvinnolobbyn behövs mer än någonsin
InTERVjU MEd ELVy SVEnnERSTåL, STyRELSEnS LEdAMoT I EWL

Varför är EWL:s arbete viktigt?
– Jämställdhet är en uttalad 
värdegrund i EU:s fördrag 
och borde sättas högre på den 
politiska dagordningen. I fi-
nanskrisens spår har kvinnors 
rättigheter och jämställdhet 
prioriterats ned i EU:s budget. 
Vi har sett tendenser till att 
sexuella och reproduktiva rät-
tigheter naggats i kanten, och 
extrema och fundamentalistis-
ka strömningar har blivit ett allt 

större och allvarligare hot mot 
kvinnors rättigheter. Resultatet 
har blivit en backlash i stället 
för nödvändiga framsteg. I detta 
läge behövs EWL och alla dess 
kvinnoorganisationer mer än 
någonsin.

Vilka frågor driver EWL just nu?
– EWL bedriver viktigt på-
verkansarbete inom en rad 
områden. Under året har vi 
bland annat drivit krav på 
jämställd representation 
inom EU:s institutioner – inte 
minst viktigt inför årets val 
till Europaparlamentet och 
tillsättandet av en ny EU-
kommission. Vi har också drivit 
“Brussels’ Call” – ett upprop 
för ett Europa fritt från pro-
stitution, och arbetat för att 

jämställdhetsperspektivet ska 
få större genomslag i EU2020-
strategin. Sveriges Kvinnolobby 
har varit mycket aktiva i dessa 
projekt.
går det att engagera sig i 
arbetet?
– Sverige ses ofta som en före-
bild inom jämställdhetsar-
betet i EU. Därför behövs fler 
svenska kvinnor som engagerar 
sig och solidariserar sig med 
Europas kvinnor. Följ EWL:s 
arbete via deras hemsida och 
nyhetsbrev och delta i Sveriges 
Kvinnolobbys  påverkansarbete 
på EU-nivå. Om du vill ha kon-
takt med andra kvinnor med 
intresse för Europa kan du också 
bli medlem i SKEN, Svenska 
Kvinnors Europa Nätverk.

http://sverigeskvinnolobby.se/om-sveriges-kvinnolobby/european-womens-lobby


Viviane Teitelbaum, ordförande, EWL och
joanna Maycock, generalsekreterare, EWL
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EWL:s organisation
EWL har en styrelse bestående av en representant från varje med-
lemsorganisation och ett sekretariat med generalsekreterare och 
tjänstemän för olika ämnesområden. Styrelsen väljs på två år av 
Generalförsamlingen. Under 2014 har 
Viviane Teitelbaum varit ordförande. I maj 
tillträdde EWL:s nya generalsekreterare 
Joanna Maycock. Joanna har 20 års erfaren-
het av ledarskap inom det civila samhället 
och kommer senast från ActionAid och 
CONCORD. 

EWL:s styrelse har under året haft två 
möten. Elvy Svennerstål har varit Sveriges 
Kvinnolobbys representerat i styrelsen och 
Gertrud Åström har varit ersättare. EWL har 
också en exekutivkommitté bestående av 
sju av medlemmar som styr EWL på daglig 
basis i enlighet med positionsplanen antagen 
av medlemsorganisationerna. I oktober åter-
valdes Elvy Svennerstål till exekutiven på 
ytterligare två år. 

EWL finansieras av EU-kommissionen 
genom PROGRESS-medel, andra projektme-
del och medlemmarnas avgifter. Den ekono-
miska situationen har under några år varit 
osäker. Tack vare betydande donationer har 
läget förbättrats och kommissionen har gett 
preliminärt löfte om medel för perioden 2015–2017.

EWL är i färd med att utarbeta en ny strategi för perioden 2016-2020 
med sikte på att bli oberoende av Kommissionens medel på tio års 
sikt, och att istället hitta andra långsiktiga finansiärer. Andra viktiga 
ingredienser i den nya strategin är förstärkta allianser med övriga 
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civilsamhället, relationen till den globala kvinnorörelsen och sam-
arbetet med EU:s institutioner inklusive EIGE. Parallellt med EWL:s 
strategiarbete kommer Kommissionen att utarbeta EU:s nya jäm-
ställdhetsstrategi. Det blir ett lägligt tillfälle för EWL att engagera 
sig i skapandet av EU:s nya viktiga agenda för jämställdhet. Genom 
deltagande i EWL:s exekutivkommitté har Sveriges Kvinnolobby 
goda möjligheter att påverka den nya strategin. Viktigt är att stärka 
och utveckla medlemskapet i EWL, att bättre utnyttja medlemmar-
nas kapacitet och  talanger, att skapa tydligare regler om hur inter-
aktionen mellan EWL:s kansli och medlemmarna ska fungera och 
hur påverkans arbetet gentemot EU:s institutioner ska läggas upp. 
Arbetet med  strategin påbörjades under årets generalförsamling och 
 fortsätter nästa år. Resultatet ska läggas fram vid nästa generalför-
samling som hålls 29–30 maj 2015 i Bryssel.

generalförsamlingen
Högsta beslutande organ i EWL är generalförsamlingen som möts en 
gång per år och beslutar om bland annat policy, prioriteringar, budget 
och arbetsprogram. Den 10–12 oktober deltog 
Elvy Svennerstål och Gertrud Åström på årets 
möte i Lissabon. I anslutning till mötet lan-
serades EWL:s rapport From Words to Action, 
1995–2015, 20 Years of the Beijing Platform for 
Action. Vid lanseringseventet gavs Gertrud 
Åström tillfälle att presentera slutdokumentet 
från Nordiskt Forum. Rapporten kommer att 
ligga till grund för en rad aktiviteter under 
2015 då EWL firar 25 år och Handlingsplanen 
från Peking 20 år. Utifrån Handlingsplanens 
12 teman genomförs en aktivitet per månad. 

Inför generalförsamlingen skrev Sveriges Kvinnolobby en motion 
för att uppmana EU att agera kraftfullt mot de attacker som IS utför 
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mot kvinnor. Motionen, som fick stöd av koordinationerna i Österrike, 
Frankrike, Tyskland, Malta, Danmark, Slovenien och Tjeckien, antogs 
av församlingen. EWL har efter detta uppmanat till handling genom 
ett brev riktat till EU:s representant för utrikesfrågor, Catherine 
Ashton, och kommissionären för samarbete och utveckling, Andris 
Piebalgs. Andra motioner som antogs handlade om aborträttighe-
ter, prostitution och irländska så kallade ”mother and baby homes”. 
I anslutning till generalförsamlingen hölls också ett möte med 
Europeiska institutet för jämställdhet, EIGE.

observatoriet
Till EWL är ett Observatorium kring våld mot kvinnor knutet bestå-
ende av ett nätverk av experter. Observatoriet arbetar för att över-
vaka och förbättra utvecklingen och implementeringen av politiska 
åtgärder som syftar till att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor i Europa. Sveriges Kvinnolobby representeras i Observatoriet 
av Wiveca Holst.

Observatoriets arbete har under året dominerats av prostitu-
tionsfrågan där Wiveca Holst bland annat bidragit med kunskap 
och argument utifrån erfarenheterna av den svenska sexköpslagen. 
Observatoriet träffades i Bryssel 7–8 december. I samband med mötet 
hölls ett event hos den norska delegationen till EU där den färska ut-
värderingen av den norska sexköpslagen presenterades. En panel från 
Sverige, Finland och Island delade erfarenheter av ländernas olika 
prostitutionslagar.

Under året har Observatoriet också arbetat med att bevaka inhemsk 
politik och för att alla EU-länder ska ratificera Istanbulkonventionen. 
Detta kommer att fortsätta dominera gruppens arbete under 2015. 
EWL och Observatoriet kommer också att arbeta för att det inom EU 
tas fram minimiregler för vad länderna ska göra när det gäller mäns 
våld mot kvinnor. En viktig seger för Observatoriet under 2014 var att 
EU-parlamentet röstade igenom den så kallade Honeyballrapporten 
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som förespråkar kriminalisering av sexköp likt den svenska mo-
dellen. Observatoriet fortsätter diskutera hur detta kan användas i 
arbetet för förändrad lagstiftning i de olika länderna.

AKTIonER UndER åRET 
Varje år genomför EWL och medlemsorganisationerna en mängd 
lobbyaktioner riktade mot europeiska institutioner, nationella par-
lament och internationella fora. Via sitt sekretariat i Bryssel följer 
EWL händelseutvecklingen inom EU och har kontinuerlig kontakt 
med Europaparlamentet, EU-kommissionen och organisationer som 
representerar det civila samhället. Under året har vi tillsammans 
med EWL bedrivit påverkansarbete i en rad frågor. Vi har bland annat 
arbetat för att sätta jämställdhetsfrågorna i fokus i EU-valet och 
drivit frågor om att kriminalisera sexköp utomlands och att förbjuda 
surrogatmödraskap.

Rätt Riktning – Etiska riktlinjer mot sexhandel 
2011 startade EWL kampanjen Ett Europa fritt från prostitution. 
Sedan 2012 driver Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Roks och 

SKR en svensk förlängning av kampanjen genom pro-
jektet Rätt Riktning – etiska riktlinjer mot sexköp och 
kampanjen Sexköpslagen 2.0. Projektet syftar till att in-
volvera svenska företag i arbetet mot prostitution genom 
att få dem att införa förbud mot sexköp i sina etiska rikt-
linjer och resepolicys. 

Eftersom åttio procent av svenskarnas sexköp sker 
utomlands finns ett behov av att arbeta för en utvidg-
ning av sexköpslagen till att omfatta sexköp utomlands 
samt att få företag och researrangörer att ta ett större 

ansvar för förekomsten av sexköp på tjänsteresan eller semestern. 
I projektet har vi tagit fram ett informationsmaterial om sexköp i 

Sveriges Kvinnolobbys 
projekt Rätt riktning 
mottar BRå:s pris 
för förebyggande av 
människohandel. 

http://www.womenlobby.org/get-involved/ewl-campaigns-actions/together-for-a-europe-free-from/?lang=de
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affärssammanhang med förslag på vad företag, researrangörer och 
hotell kan göra för att ta ställning och arbeta mot sexköp och sexuell 
exploatering. Vi har också tagit fram webbplatsen rattriktning.se som 
ger exempel på etiska riktlinjer mot sexköp och samlar goda exempel 
på företag som tagit ställning.

Under året har flera länder börjat snegla på vår framgångsrika 
svenska sexköpslag. Förslag om sexköpslagar har röstats igenom i 
Frankrike, Nordirland och Kanada. Vi har uppvaktat och gratule-
rat parlament som tagit dessa viktiga steg för kvinnors rättigheter. 
Samtidigt har legaliseringslobbyn flyttat fram sina positioner. Termer 
som ”sexarbete” och ”sexarbetare”, som döljer den exploatering av 
kvinnor som sexindustrin utgör, har smugit sig in i organisationers 
språkbruk och dokument. Detta har resulterat i kraftiga protester från 
den globala kvinnorörelsen.

Under året har vi fortsatt att driva kampanjen tillsammans med 
Roks och SKR och deltagit vid en rad evenemang om sexköpslagen. 
Den 20 februari höll SKR arrangemanget Europa <3 Sexköpslagen i 
Stockholm. Där gav talare från kvinnoorganisationer och ambassa-
dörer från en rad länder rapporter om den aktuella opinionen och 
möjligheter för lagförändringar. Stephanie Thögersen medverkade i 
SKR:s side event ”The Swedish Model – Fighting trafficking by targe-
ting all Johns” vid FN:s Kvinnokommission i New York.  

På Nordiskt Forum genomförde Sveriges Kvinnolobby seminariet 
”Corporate sexual responsibility – ethical guidelines to combat pro-
stitution” tillsammans med SKR och Länsstyrelserna. Maria Hagberg, 
Länsstyrelsen Örebro, Charlotte Holgersson, KTH, Michael Kimmel, 
Stony Brook University, Pierrette Pape, EWL och Lars Björklund, 
Skanska, deltog och diskuterade hur den privata sektorn kan arbeta 
för att förhindra sexuell exploatering av kvinnor. Skanska är ett av de 
företag som nu diskuterar införandet av förbud mot sexköp i företa-
gets uppförandekod. Efter seminariet skrev deltagarna i panelen en 
gemensam artikel företags ansvar att stoppa den globala sexindustrin. 

http://www.rattriktning.se


EWL och påverkansarbete på EU-nivå | 59

Artikeln har publicerats i Logos – Journal of Modern Society and 
Culture.

Under året har vi också arbetat på europeisk nivå. Vi har deltagit 
i kampanjen Brussels Call, samt i abolitionistnätverkets upprop och 
aktiviteter. Den 7–8 maj deltog Marie Unander-Scharin i möte med 
EU Civil Society Platform Against Trafficking i Bryssel. Marie deltog 
också i ett samtal om den norska sexköpslagen som arrangerades av 
Kvinnefronten på Globaliseringskonferensen i Oslo 31 oktober. Där 
delgav Marie erfarenheterna av den svenska lagen.

Den 19–20 maj deltog Stephanie Thögersen i en konferens om 
sexköpslagen i Paris arrangerad av den franska organisationen 
Centre Hubertine Auclert. Den 12–13 november deltog Stephanie 
även tillsammans med abolitionister från hela världen i en konfe-
rens för avskaffandet av prostitution. Konferensen arrangerades av 
The Coalition for the Abolition of Prostitution (CAP international), 
Mouvement du Nid och Fondation Scelles. Strategiska paneldiskus-
sioner hölls. Konferensen ledde fram till ett upprop riktat till parla-
mentariker i EU:s medlemsländer som uppmanar till en sexköpslag 
likt den svenska. Sveriges Kvinnolobby har följt och fortsätter att följa 
utvecklingen kring prostitutionsfrågan och är glada över att Irland, 
Kanada och Frankrike tagit viktiga steg mot ”den svenska modellen” 
under året.

Sveriges Kvinnolobbys praktikant Frida Svanberg deltog den 9 
december på möte med Brussels Call. Workshops och strategiska dis-
kussioner hölls för att staka ut en väg för det fortsatta gemensamma 
arbetet och för arbetet på nationell nivå. Bland talarna fanns bland 
andra EU-parlamentarikerna Soraya Post (fi) och Anna Hedh (s).

Den 29 oktober vann vårt projekt Rätt riktning BRÅ:s tävling i 
brottsförebyggande arbete som i år hade människohandel som tema. 
I BRÅ:s motivering betonades projektets fokus på den mest centrala 
länken i kedjan av människohandel för sexuella ändamål, nämligen 
sexköparen.  Sveriges Kvinnolobby är glada över utmärkelsen och 

http://www.womenlobby.org/s-impliquer/campagnes-et-actions-du-lef/together-for-a-europe-free-from/the-brussels-call-together-for-a/?lang=en
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hoppas att detta ska leda till att fler företag engagerar sig i arbetet 
mot sexköp och människohandel. Den 4 december tävlade Sveriges 
Kvinnolobby med bidraget i den Europeiska tävlingen European 
Crime Prevention Awards som gick av stapeln i EU:s ordförandeland 
Italien. Priset gick till Danmarks bidrag, men Sveriges Kvinnolobby är 
glada över att vi fick möjligheten att medverka i tävlingen och sprida 
arbetet på europeisk och internationell nivå. I en alltmer global värld 
där multinationella företag har stor makt att påverka och förändra är 
det viktigt att kvinnorörelsens krav riktas även mot näringslivet. Om 
företag tar socialt ansvar kan detta ha stor betydelse för att förändra 
normer och beteenden. Företag kan bidra till minskad efterfrågan och 
därmed motverka sexköp och sexuell exploatering. Tillsammans med 
Charlotte Holgersson, Ekonomie doktor och Docent i genus, organisa-
tion och ledning har Stephanie Thögersen skrivit en artikel om projek-
tet Rätt riktning i antologin Gender Equality and Responsible Business: 
Expanding CSR Horizons, som ges ut av förlaget Greenleaf Publishing 
under 2015.

Val till EU-parlamentet 
I maj 2014 var det val till Europaparlamentet. Inför valet drev EWL 
kampanjen 50/50 med syftet att öka jämställdheten i alla EU:s 
 institutioner och att sätta kvinnors rättigheter högt på den politiska 
agendan. Valet av parlamentariker till EU är avklarat och det är gläd-
jande att Sverige skickar en jämn representation av kvinnor och män. 
Tyvärr är kvinnor fortfarande underrepresenterade i EU:s institutio-
ner, bland annat i Jean-Claude Junckers Kommission där det bara finns 
9 kvinnor av de totalt 28 ledamöterna. Nytt och glädjande är att en 
Kommissionär för jämställdhet, Vera Jourova, har tillsatts.

Sveriges Kvinnolobby stöttade EWL i detta arbete och genomförde 
en granskning av de svenska toppkandidaterna. Resultaten visade 
att det inte går att lita på att våra svenska EU-parlamentariker för-
svarar kvinnors rättigheter. Flera partier har röstat mot aborträtt, 



sexköpslagstiftning och kvotering – frågor som de står upp för på 
svensk mark. 

Inför valet höll Sveriges 
Kvinnolobby också en ut-
frågning på Europahuset i 
Stockholm under rubriken 
”Står din EU-kandidat upp 
för jämställdhet?” där vi 
tog tempen på några av våra 
svenska kandidater för att 
ta reda på hur de kommer 
att försvara kvinnors rättig-
heter i Europa. Medverkade 
gjorde Anna-Maria Corazza 
Bildt (m), Anna Hedh (s), 
Linnea Engström (mp), Gunilla 
Hjelm (c), Liselotte Ohlsson 
(v), Soraya Post (fi), Jenny 
Sonesson (fp), Désirée Pethrus  (kd), Christian Engström (pp).   
Clara Berglund, vice ordförande i Sveriges Kvinnolobby, modererade 

samtalet. 

EU2020 – EU:s gemensamma strategi för smart,  
hållbar och inkluderande tillväxt 

I juni 2010 enades EU:s stats- och regeringschefer om att 
utforma Europa 2020-strategin. Strategin ersätter den tidigare så 
kallade Lissabonstrategin och utgör EU:s nya gemensamma ramverk 
för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och fler jobb i hela unionen. 

Kvinnoorganisationer runt om i Europa har uttryckt oro för att jäm-
ställdhetsfrågorna försvagas inom strategin. Jämställdhetsområdet 
verkar nedprioriterat jämfört med tidigare strategier. Det finns också 
en oro för att välfärdsområdet, som har en avgörande betydelse för 

Malpuri groth, socio-economic policy assistant på EWL, är 
redo att lämna över den nordiska kvinnorörelsens krav till 
EU-parlamentariker.
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jämställdhet och kvinnors livssituation, får stå tillbaka i tider av 
ekonomisk kris. Sveriges Kvinnolobby har gjort flera skrivelser till 
regeringen och uppmanat till ett tydligt jämställdhetsperspektiv med 
fokus på kvinnors rättigheter.

Under 2015 ska EU2020-strategin granskas och revideras. European 
Women’s Lobby har lämnat synpunkter och beklagar att jämställd-
hetsperspektivet inte fanns med från starten i framtagandet av stra-
tegin, trots de många studier som pekat på sambanden mellan kvin-
nors deltagande i ekonomin och hållbar tillväxt. 

EWL har också varit aktiva i EU Semester Alliance, ett samarbe-
te mellan civilsamhällesorganisationer och fackförbund från olika 
EU-länder som under ett års tid haft ett pilotprojekt och tagit fram 
verktyg för att förstå EU2020 och den Europeiska planeringstermi-
nen. Den 3 december deltog Johanna Dahlin vid ett uppsamlingsmöte 
för projektet i Bryssel där framtida samarbete diskuterades. På mötet 
diskuterades hinder och förslag på hur civilsamhället på bästa sätt 
kan påverka. Mary Collins, som jobbar med socioekonomiska frågor 
på European Women’s Lobby, framförde kritik mot att jämställdhets-
perspektivet saknas i EU2020-strategin trots de många studier som 
pekat på sambanden mellan kvinnors deltagande i ekonomin och 
hållbar tillväxt. Mary framförde också kritik mot att civilsamhället 
inkluderas för lite i processen. 
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InTERnATIonELLT
Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos Fn:s ekonomiska 
och sociala råd (EcoSoc). Vi använder vår status till att påverka 
internationella fora i fråga om kvinnors rättigheter. Bland annat 

företräder vi våra medlemsorganisationer i den svenska delegationen 
till Fn:s Kvinnokommission, commission on the Status of Women 

(cSW), som äger rum varje år i new york.

Un Women’s chef Phumzile Mlambo-ngcuka  
på Fn:s Kvinnokommission (cSW) i new york



Internationellt | 64

PoST 2015-AgEndAn 
Arbetet med att utforma den nya globala utvecklingsagendan som 
ska ta över efter Milleniemålen pågår för fullt i FN och runt om i 
världen. Processen kallas för post-2015. Varken Millenniemålet om 
jämställdhet och kvinnors egenmakt, eller målen om barn- och möd-
radödlighet kommer att uppnås och vad som kommer att hända med 
jämställdhet i de nya målen är osäkert. De nya utvecklingsmålen, 
Sustainable Development Goals (SDG), ska ta vid den 1 januari 2016.

Debatterna om vilka indikatorer och mål som ska inkluderas är 
många. Den svenska regeringen driver bland annat frågor om frihet 
från våld, kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
och annat som rör mänskliga rättigheter och demokrati.

Sveriges Kvinnolobby har tagit aktiv del i diskussionerna under 
året. Gertrud Åström har deltagit på möten i frågan arrangerade av 

Fn:s generalsekreterare Ban 
Ki-moon på besök i Stockholm för 
att diskutera post 2015-agendan.



UD. Vi har svarat på en mängd konsultationer om post 2015-agendan 
och kommenterat rapporter som FN:s Open Working Group, OWG, och 
andra har lämnat. För oss är det viktigt att jämställdhet blir ett eget 
mål och att ett jämställdhetsperspektiv inkluderas i alla övriga mål. 

Fn:S 58:E KVInnoKoMMISSIon
Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter i New York för 
att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja 
jämställdheten världen över. Parallellt med kommissionsmötet pågår 
ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagning-
ar. Temat för 2014 års Commission on the Status of Women (CSW) var 
utmaningar och framgångar i implementeringen av Millenniemålen 
för kvinnor och flickor. 

Inför CSW har Sveriges Kvinnolobby genomfört förberedande möten 
med våra medlemsorganisationer och haft nära kontakt med EWL, 
Abolitioniströrelsen och nordiska samarbetsorganisationer. Såväl EWL 
som Sveriges Kvinnolobby har gjort skriftliga inlägg till FN angående 
post 2015-processen. Sveriges Kvinnolobby har också deltagit på förbe-
redande möten hos Jämställdhetsenheten på regeringskansliet.

Sveriges Kvinnolobbys ordförande Gertrud Åström ingick tillsam-
mans med Carolina Wennerholm, Sida, Lena Ag, Kvinna till Kvinna och 
Elisabeth Dahlin, Rädda Barnen, i regeringsdelegationen som leddes av 
jämställdhetsminister Maria Arnholm. Delegationen sammanträdde 
varje morgon för genomgång av aktiviteter och förhandlingsläge.

Sveriges officiella side event på temat ”The role of men and boys in 
contributing to the achievement of gender equality goals and female 
empowerment” genomfördes av Sida. Paneldeltagarna diskuterade 
frågor om varför män behövs i jämställdhetsarbete, evidens, erfaren-
heter av konkret arbete samt ombads ge rekommendationer i förhål-
lande till post-2015 ramverket.
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Sveriges Kvinnolobby på cSW
Sveriges Kvinnolobby representerades vid CSW av Gertrud Åström, 
Clara Berglund, Stephanie Thögersen och Johanna Dahlin. Vi arrang-
erade tillsammans med de nordiska arrangörsorganisationerna av 
Nordiskt Forum ett side event om hur nordiska lösningar på jäm-

ställdhet kan användas i post 
2015-agendan. I seminariet med-
verkade jämställdhetsministrar-
na i Danmark, Finland, Island 
och Sverige. Eventet modere-
rades av Gro Lindstad, FOKUS, 
Norge. Eventet var välbesökt. 

Flera av våra medlemsor-
ganisationer fanns på 
plats och arrangerade se-
minarier. Riksförbundet 
Internationella Föreningar för 
Invandrarkvinnor, RIFFI, ge-
nomförde tillsammans med 
European Network of Migrant 

Women ett side event om hinder och möjligheter för migrantkvin-
nor i Europa. Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR, ar-
rangerade flera seminarier, bland annat om den svenska modellen 
mot sexköp, barns upplevelser av våld mot kvinnor och den globala 
våldtäktskulturen. 

Sveriges Kvinnolobby samlade CSO-representanter och andra 
CSW-deltagare till informationsmöte den 13 mars på den svenska re-
presentationen. Maria Arnholm och Miriam Nordfors deltog. Karin 
Snellman berättade om årets förhandlingar rörande slutsatserna 
utifrån regionernas position i frågor om utveckling vs mänskliga 
rättigheter.

nordiska jämställdhetsministrar medverkar i den 
nordiska kvinnorörelsens gemensamma side event på 
Fn:s Kvinnokommission (cSW) i new york.
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