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Slutrapport från FN:s kvinnokommissions 61:a möte (CSW61) 

- Den 13–24 mars ägde FN:s kvinnokommissions 61:a möte (CSW61) 
rum. Sveriges delegation leddes av statsrådet Åsa Regnér och 
prioriterade bl.a. frågor om prostitution, sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) och jämställdhet på arbetsmarknaden. 
Statsrådet talade i en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd om 
människohandel i konfliktsituationer. 

- Huvudtemat för sessionen var kvinnors ekonomiska egenmakt i ett 
föränderligt arbetsliv. På huvudtemat förhandlades i vanlig ordning 
ett slutdokument för sessionen (agreed conclusions).  

- Trots långa och mödosamma förhandlingar var många paragrafer inte 
överenskomna när facilitatorn från Egypten på sista mötesdagen 
oväntat meddelade att hon avsåg överlämna texten oförändrad till 
ordföranden, som i sin tur inte gjorde några ändringar.  

- EU höll ett anförande efter antagandet där EU och dess 
medlemsstater riktade missnöje mot processen och hur vissa 
substansfrågor hade behandlats i de antagna slutsatserna. Mot 
bakgrund av processen uttryckte EU att slutsatserna i sin helhet inte 
kunde betraktas som en förhandlad överenskommelse, och skulle 
därför inte kunna få EU:s fulla stöd framöver. 

- Sverige, Frankrike och CAP International arrangerade ett 
sidoevenemang om prostitution och svenska sexköpslagstiftningen. 

- Snöstormen Stella medförde logistiska utmaningar då många 
programpunkter fick ställas in. Den globala kvinnorörelsen visade 
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återigen prov på beslutsamhet och uppfinningsrikedom, och möten 
genomfördes i modifierad tappning och nya anordnades.  

- Vid årets CSW deltog 162 medlemsstater, varav 89 på ministernivå. 
Över 3900 civilsamhällesrepresentanter från 580 organisationer och 
138 länder deltog. Totalt arrangerades omkring 200 officiella 
sidoevenemang. 

 

Årets tema – kvinnors ekonomiska egenmakt i ett föränderligt 

arbetsliv 

CSW är en funktionell kommission under Ecosoc, med ett grundläggande 

ansvar för policyutvecklingen i frågor om jämställdhet mellan kvinnor och 

män och ökad makt för kvinnor. CSW består av 45 medlemsstater som väljs 

av Ecosoc utifrån en geografisk fördelning. Sverige var medlem till utgången 

av 2012.   

Årets huvudtema, och därmed tema för förhandlingarna av agreed conclusions, 

var kvinnors ekonomiska egenmakt i ett föränderligt arbetsliv. Översynstema 

var utmaningar och resultat för kvinnor och flickor i genomförandet av 

millenniemålen. Fokusområde var urfolkskvinnors egenmakt. 

Den svenska delegationen 

I delegationen som leddes av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa 

Regnér ingick Berit Jernberg och Joanna Abrahamsson, Socialdepartementet; 

Anna-Karin Lindblom och Fanny Zakrisson, S/JÄM; Anna Nordlander, 

S/EIS; Ann Bernes och Anna Wrange, UD/GA; Per-Anders Sunesson, 

UD/KH; Olof Skoog, Sigrún Rawet, Karin Seydlitz och Aso Shokrirezaghi, 

FN-representationen New York; Åsa Eldén, Sida; riksdagsledamöterna Eva-

Lena Jansson (S) och Elisabeth Svantesson (M); Clara Berglund, Sveriges 

Kvinnolobby; Heléne Fritzon, Sveriges Kommuner och Landsting; Marie 

Persson, Sametinget.1 LO skulle ingå i delegationen men tvingades lämna 

återbud i sista stund. Vilka civilsamhällesorganisationer som bjuds in att 

nominera en delegat baseras bland annat på relevans för årets tema och 

Sveriges prioriteringar i förhållande till detta. Före CSW arrangerade 

                                                
1
 Se bilaga 4-5 för separat rapportering från civilsamhällesorganisationer i delegationen. 
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Jämställdhetsenheten en briefing för de svenska organisationer som skulle 

delta i CSW. 

Den svenska delegationen hade ett ambitiöst program. Sverige var 

medarrangör till, och fanns representerade vid, flera välbesökta seminarier 

och sidoevenemang. Bland de frågor som stod i fokus fanns bl.a. 

prostitution, SRHR, framgångsfaktorer och utmaningar för jämställdhet på 

arbetsmarknaden i de nordiska länderna, hur bryta könssegregationen på 

arbetsmarknaden i olika kontexter, kvinnors politiska representation, samt 

ekonomisk egenmakt för kvinnor på landsbygden. 

Sverige arrangerade tillsammans med Frankrike och organisationen CAP 

International ett sidoevenemang om prostitution, människohandel för 

sexuella ändamål och den svenska sexköpslagstiftningen. Deltog gjorde 

statsrådet Regnér, Frankrikes jämställdhetsminister Laurence Rossignol, 

Sissela Kyle, Grégoire Théry från CAP International och representanter från 

deras medlemsorganisationer i Colombia, Frankrike, Irland, Kanada, 

Libanon, Mexiko, Sydafrika och Tyskland, samt den franska 

parlamentarikern tillika ordföranden i högre rådet för jämställdhet, Danielle 

Bousquet. Samtalet modererades av Sveriges ambassadör mot 

människohandel, Per-Anders Sunesson. 

Statsrådet Regnér höll ett anförande i en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd 

om människohandel i konfliktsituationer där hon bl.a. underströk behovet av 

ett tydligt jämställdhetsperspektiv i arbetet mot människohandel samt vikten 

av att motverka prostitution globalt, och uppmuntrade fler länder att följa 

Sveriges initiativ och kriminalisera köp av sexuella tjänster. Därtill 

arrangerades ett evenemang på svenska generalkonsulatet riktat till en 

svensk-amerikansk publik. Bilaterala möten hölls med statsrådets motparter 

från en rad länder samt personer inom FN-systemet, bland annat chefen för 

UNFPA, Babatunde Osotimehin. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog höll 

Sveriges nationella anförande i generaldebatten2 och Malta höll EU:s 

gemensamma anförande i egenskap av ordförandeland. 

Delegationen hade dagliga morgonmöten där man planerade dagens arbete 

och samtalade om intryck från föregående dag. Stämningen och 

samtalsklimatet var gott och alla delegater bidrog med viktig kunskap och 

synpunkter från sina olika perspektiv i diskussionerna och som input till 

                                                
2
 Se bilaga 1. 
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svenska ståndpunkter i förhandlingarna. Sveriges Kvinnolobby var en av tio 

civilsamhällesorganisationer som efter en ansökningsprocess valdes ut att 

hålla ett anförande i generaldebatten. 

Förhandlingarna av överenskomna slutsatser (Agreed 

conclusions) 

EU förhandlar alltid gemensamt i CSW utifrån en gemensam EU-position 

som förhandlas fram under hösten. Sverige fick gott genomslag för 

nationella ståndpunkter i den EU-gemensamma positionen inför CSW61. 

I mitten av februari cirkulerade UN Women som är sekretariat för CSW ett 

så kallat nollutkast i vilket förhandlingarna skulle ta avstamp. Dokumentet 

täckte många viktiga aspekter men brast bl.a. gällande språk om SRHR 

kopplat till kvinnors ekonomiska egenmakt, ekonomisk självständighet, 

könsstereotyper, rättighetsperspektiv, och våld mot kvinnor och flickor som 

ett hinder för ekonomisk egenmakt. 

EU-positionen om SRHR utgick från EU:s rådsslutsatser från maj 2015 om 

jämställdhet i utvecklingssamarbetet.3 EU kunde därför tala med en enad och 

tydlig röst för SRHR med ett starkt rättighetsperspektiv och med koppling 

till kvinnors ekonomiska egenmakt; något som bland andra Sverige var starkt 

pådrivande för.  

Trots långa och mödosamma förhandlingar, inklusive flera nattmanglingar, 

var ett stort antal paragrafer (ca 30 av 100), inklusive många av de svåraste 

frågorna, inte överenskomna när facilitatorn från Egypten sista dagen 

oväntat meddelade att hon avsåg överlämna texten till ordföranden. Den 

brasilianska ordföranden delade i sin tur en ordförandens text och var till 

många länders stora förvåning inte beredd att förhandla texten ytterligare. 

EU höll ett anförande efter antagandet4 där man riktade starkt missnöje mot 

dels processen och dels vissa substansfrågor (SRHR, civilsamhället, national 

policy space, samt referenser som förstärker stereotypa och traditionella 

könsroller för kvinnor och flickor i hemmet/familjer). Mot bakgrund av 

processen uttryckte EU att agreed conclusions i sin helhet inte kunde betraktas 

som förhandlade överenskommelser, och därmed inte skulle kunna få EU:s 

                                                
3
 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf  

4
 Se bilaga 2. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf
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fulla stöd framöver. Därtill höll Frankrike ett anförande å 22 EUMS, 

inklusive Sveriges, vägnar där man betonade vikten av SRHR som en 

rättighetsfråga och avgörande för kvinnors ekonomiska egenmakt.5 

Slutsatserna innehåller rekommendationer riktade till regeringar, FN-

systemet, internationella och regionala organisationer, civila samhället, 

privata sektorn, arbetsgivare och fackföreningar att vidta åtgärder för att 

stärka normativa och rättsliga ramverk; stärka utbildning och 

kompetensutveckling; genomföra ekonomiska och sociala policyer; ta itu 

med den växande informella karaktären på arbete och rörligheten bland 

kvinnliga arbetare; hantera den tekniska och digitala förändringen; stärka 

kvinnors kollektiva röst, ledarskap och beslutsfattande; samt stärka privata 

sektorns roll för att uppnå kvinnors ekonomiska egenmakt i ett föränderligt 

arbetsliv. 

Utifrån svenska prioriteringar är slutsatserna otillräckliga i flera avseenden. 

SRHR-språket är alldeles för svagt, liksom språk om civila samhället där det 

till skillnad från tidigare år saknas referenser till icke-statliga organisationer 

(NGO:er). De innehåller språk om kvinnors och flickors roll i familjer som i 

många avseenden söker befästa stereotypa könsroller snarare än att bidra till 

jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt. Det finns ett tilltagande 

motstånd mot dessa frågor och delegationen noterar att dessa krafter vädrar 

morgonluft av ny amerikansk politik. 

Med detta sagt innehåller de förhandlade delarna av texten viktiga element, 

där Sverige och EU har fått genomslag för prioriterade frågor, och där det 

finns delar som förtjänar att belysas. Bland dessa kan nämnas ett 

genomgående rättighetsperspektiv, bra språk om våld mot kvinnor som 

inkluderar människohandel och sexuella trakasserier, erkännandet av den 

ojämna fördelningen av obetalt hem- och omsorgsarbete och behovet av en 

omfördelning, språk om strukturella hinder för kvinnors ekonomiska 

egenmakt, och starkt rättighetsspråk om kvinnor med 

funktionsnedsättningar.  

Förhandlingsprocessen var lång och mödosam och skulle kunna 

rationaliseras. Många förhandlingstillfällen hölls nattetid vilken är en trend 

som försvårar förhandlingarna. Mycket tid lades på att delegationer 

upprepade sina redan kända positioner istället för att engagera sig i faktiska 

                                                
5
 Se bilaga 3. 
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förhandlingar för att hitta sätt att överbrygga meningsskiljaktigheterna. 

Facilitatorn utsåg ”co-facilitatorer” som skulle hantera förhandlingarna av 

specifika frågor; dessa var våld mot kvinnor (USA), SRHR (Indien och 

Indonesien), suveränitet och national policy space (Singapore) samt familj 

(Island). Dessa diskussioner hade i flera fall svårt att komma igång, delvis på 

grund av att facilitatorn inte alltid gav grupperna möjlighet arbeta utan 

hennes överseende. Till de mer aktiva delegationerna hörde (utöver EU) 

Ryssland, Afrikanska gruppen, Heliga stolen, många latinamerikanska länder, 

samt Karibiska gruppen (CARICOM).  

Övriga resolutioner 

Sexual harassment in the workplace 

I februari informerade Israel de regionala grupperna om sin avsikt att lägga 

fram en ny resolution om sexuella trakasserier på arbetsplatser. EU och flera 

likasinnade indikerade tidigt och tydligt ståndpunkten att det vore bättre att 

hanterafrågan inom ramen för agreed conclusions, samt att det är viktigt att 

undvika att lägga fram separata resolutioner vid CSW. Israel valde att ändå 

lägga fram resolutionen. EU var aktiva och konstruktiva under 

förhandlingarna givet frågans vikt. Ryssland var mycket aktiva under dessa 

möten och sökte genomgående försvaga texten. EU försvarade viktiga 

element såsom skrivningar om våld mot kvinnor, diskriminering, trakasserier 

riktade mot flickor, staters och arbetsgivares ansvar, och stödde förslag från 

likasinnade om civilsamhällets respektive män och pojkars roll. I slutet av 

förhandlingarna visade Ryssland större flexibilitet och konsensus kunde nås. 

Resolutionen antogs med konsensus och EU höll en röstförklaring där man 

välkomnade innehållet i resolutionen men upprepade ståndpunkten att 

separata resolutioner bör undvikas vid CSW. 27 EUMS inklusive Sverige 

följde EU:s bördedelares rekommendation att inte stå som 

medförslagsställare till resolutionen, i linje med EU:s position vad gäller 

separata resolutioner. Israel uttryckte informellt missnöje över EU:s 

agerande. 

Situation of and assistance to Palestinian women 

Den återkommande resolutionen, som endast innehöll mindre 

uppdateringar, antogs efter omröstning. EU enades liksom tidigare år om ett 
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gemensamt avstående för de EUMS som är medlemmar i CSW, och höll en 

röstförklaring där man framhöll att de landspecifika frågorna i resolutionen 

hör hemma i FN:s generalförsamlings Palestinaresolutioner samt att man är 

beredd att arbeta konstruktivt med Palestinas delegation för att fasa ut 

resolutionen ur CSW.  


