
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2016



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD 3

OM SVERIGES KVINNOLOBBY 4

VI I STYRELSEN 5

VI PÅ KANSLIET 6

TEMA: FEMINISMENS FRAMTID OCH KVINNORÖRELSENS ORGANISERING

VI MEDLEMMAR 7

KVINNORÖRELSENS ORGANISERING 9

ORGANISATORISK OCH EKONOMISK UTVECKLING 11

SVERIGE GRANSKAS AV FN:S KVINNOKOMMITTÉ 12

INTEGRATION OCH MIGRATION 14

TEMA: JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING OCH JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER

JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA - SVERIGES STÖRSTA JÄMSTÄLLDHETSKONFERES 15

ÄNTLIGEN EN JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHET 18

SVERIGES KVINNOLOBBY GRANSKAR STATENS BUDGET 19

TEMA: KVINNOR I ARBETE

PENSIONER - DAGS FÖR EN ORANGE REVOLUTION 20

JÄMSTÄLLD FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING 21

15:57 - DAGS FÖR LÖN HELA DAGEN 22

SVERIGES KVINNOLOBBY I ALMEDALEN 24

TEMA: HANDEL OCH VÅLD MOT FLICKORS OCH KVINNORS KROPPAR

SURROGATMÖDRASKA - ETT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 25

KAMPEN MOT PROSTITUTION FORTSÄTTER 28

EN FOLKRÖRELSE MOT SEXISTISK REKLAM 30

BEGRÄNSA SPRIDNINGEN AV PORNOGRAFI 33

TEMA: INTERNATIONELLT ARBETE MED FOKUS NORDEN, EU OCH FN

RAPPORT FRÅN FN:S KVINNOKOMMISSION, CSW 34

AGENDA 2030 - JÄMSTÄLLDHET OCH HÅLLBAR UTVECKLING 35

EUROPEAN WOMEN’S LOBBY, EWL 37



3

FÖRORD
Det är ett omtumlande år vi lägger bakom oss. 
Under 2016 har kasten mellan hopp och för- 
tvivlan varit många och tvära. Krafter och 
motkrafter har ställts mot varandra. Det tyd-
ligaste exemplet är valet av Donald Trump till  
amerikansk president. Världen hoppades att 
USA skulle få sin första kvinnliga ledare, men 
istället står en tydlig antifeminist som vinnare. 

Vid Sveriges förhör i FN:s Kvinnokommitté fick 
regeringen kritik för stora brister när det gäl-
ler hanteringen av kvinnor och flickor på flykt. 
Sverige har stängt dörren för alla de mammor, 
systrar och döttrar som inte hade möjlighet att 
komma hit 2015. Inte heller lyckas vi skydda de 
som är här mot övergrepp och våld i vårt eget 
mottagningssystem. 

Det är tydligt att mäns våld mot kvinnor är stän-
digt är närvarande i vår tid. 10 procent av unga 
kvinnor utsattes för någon form av sexuellt 
övergrepp under 2015. Pojkar börjar kolla på 
pornografi som sexualiserar förnedring och våld 
när de är i genomsnitt 11,5 år gamla. Tusentals 
kvinnor och flickor begränsas av hedersförtryck 
och får inte röra sig som de själva vill. Samti-
digt ser vi hur röster höjs mot utvecklingen och 
hur kvinnorörelsen får stöd när vi ifrågasätter 
det som blivit vardag . 

Vi får inte glömma att 2016 har fört med sig 
framgångar som är värda att fira. I snart 100 
år har kvinnorörelsen arbetat mot prostitution 
och handel med kvinnors kroppar. Idag är det 
tydligt att den svenska sexköpslagen, trots sex-
industrins systematiska arbete, står stark. Yt-
terligare ett land, Frankrike, har kriminaliserat 
sexköp. Det är tydligt att sexköpslagen är en 
del av den feministiska utrikespolitiken. 

2016 är också året när regeringen äntligen be-
slutade om att inrätta den jämställdhetsmyn-
dighet som kvinnorörelsen och flera utredning-
ar så länge har krävt. Otaliga gånger har vi 
framfört att jämställdhetspolitiken, precis som 
alla andra politikområden, behöver en myndig-
het som kan stödja genomförandet, följa upp 
och sprida det arbete som görs. Med den nya 

myndigheten kommer vi att få bättre förutsätt-
ningar att lyckas. 

I årets verksamhetsberättelse försöker vi  
berätta hur det arbete som Sveriges Kvinnolob-
by bedrivit under lång tid har utvecklats. Det 
har gått fem år sedan vårt årsmöte tog ställning 
mot surrogatmödraskap. Sedan dess har vi, till-
sammans med medlemsorganisationer och an-
dra aktörer, arbetat för att stoppa denna nya 
form av handel med kvinnors kroppar. I mars 
2016 kom beskedet att den statliga utredning 
som arbetat med frågan har kommit fram till 
att surrogatmödraskap inte kan tillåtas efter-
som riskerna för att kvinnor och barn ska ut-
nyttjas är för stora. Det är en stor seger för 
kvinnors rättigheter. 

En förutsättning för vårt arbete har varit en 
stärkt och utvecklad organisation. Vi har en  
generalsekreterare och ett större kansli som 
gör det möjligt att agera snabbare. Styrelsen 
har arbetat aktivt för att medlemsorganisatio-
nerna ska kunna vara mer delaktiga i verksam-
heten. Tillsammans står vi starka! 

Jämställdhetsdagarna som genomfördes i slutet 
av januari 2016 är ett sätt för oss att stärka vår 
egen organisation samtidigt som vi brett kan 
påverka, knyta kontakter, fördjupa kunskaper 
och flytta fram positionerna för jämställdhets-
arbetet i Sverige. Årets konferens har genom-
förts tillsammans med konferensföretaget MCI, 
men från och med 2017 arrangerar vi vår nya 
konferens Forum Jämställdhet i egen regi. Det 
känns bra att  kvinnorörelsens paraplyorganisa-
tion bidrar till förverkligandet av kvinnors rät-
tigheter också genom att stå värd för landets 
största jämställdhetskonferens, där beslutsfat-
tare, strateger och verksamhetsfolk möts i den 
gemensamma förståelsen att jämställdhet är 
en grund för att möta samhällets utmaningar. 

Anna Gitoas Sandquist
ordförande Sveriges Kvinnolobby
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OM SVERIGES KVINNOLOBBY
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation 
för kvinnorörelsen. Under vårt paraply finns 44 medlemsorganisationer som arbetar för att  
stärka kvinnors position i samhället.

Vårt arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett 
jämställt samhälle. All vår verksamhet utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing 
Platform for Action. Vi arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla 
politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och 
internationellt. 

Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen av European Women´s Lobby, EWL, 
som är den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinno- 
organisationer.  Genom, och tillsammans med EWL bedriver vi kontinuerligt påverkans- 
arbete för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU. 

Sveriges Kvinnolobby har konsultativ status hos FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC, och 
företräder våra medlemsorganisationer vid FN:s Kvinnokommission, CSW, som äger rum i New York 
varje år. Vi är även medlem i Civos, Civilsamhällets organisationer i samverkan. Där arbetar vi för 
att lyfta fram kvinnorörelsen som en viktig röst i det civila samhället, förbättra kvinnorörelsens 
villkor liksom villkoren för kvinnor i det civila samhället. Sveriges Kvinnolobby är en remissinstans 
till riksdag och regering. 

Lär känna Anna Giotas Sandquist 
Den 9 april 2016 valdes Anna Giotas Sandquist av till ordförande för Sveriges Kvinno-
lobby. Hon nominerades av Mälardalens Kvinnolobby och har tidigare ingått i arbets-
gruppen för budgetgranskning. 

Vem är du?
- Jag är en feminist som brinner för jämställdhetsintegrering. Jag arbetar till vardags som 
kvalitetschef på Botkyrka kommun och har tidigare jobbat med jämställdhet på Jusek, 
Svenska kommunförbundet och Regeringskansliet. 

Vilka frågor brinner du för?
- Förverkligandet av kvinnokonventionen! Jämställdhetsintegrering som strategi, från 
budgetarbetet till mötet med flickor och pojkar, kvinnor och män som medborgare, bru-
kare och kunder. Budgetgranskning är ett demokratiskt verktyg för att uppnå en jämställd 
verksamhet och samhällsutveckling också på regional och lokal nivå.

Hur har ditt första år som ordförande varit?
- Roligt och lärorikt! Jag är nöjd med att vi har vidareutvecklat Forum Jämställdhet. Min 
ambition är ökad delaktighet för medlemsorganisationerna i verksamheten. Jag hoppas 
kunna fortsätta det arbetet under 2017. 
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VI I STYRELSEN
Sveriges Kvinnolobbys styrelse nomineras av medlemsorganisationerna och väljs av årsmötet. 

ANNA GIOTAS SANDQUIST
ORDFÖRANDE
Nominerad av  
Mälardalens Kvinno-
lobby

KERSTIN KYHLBERG 
ENGVALL
VICE ORDFÖRANDE
Nominerad av Kvinnor 
i Svenska Kyrkan

ELVY SVENNERSTÅL
STYRELSELEDAMOT OCH 
VICE ORDFÖRANDE EWL
Nominerad av SKEN, 
Svenska kvinnors  
Europa-nätverk

ALEXANDRA IRIARTE
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av Winnet 
Sverige

AASE SMEDLER
KASSÖR
Nominerad av UN  
Women nationell  
kommitté Sverige

MARIE UNANDER-SCHARIN
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av Unizon

MARIA SANDGREN LOA
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av SKV, 
Svenska kvinnors  
vänsterförbund

LINDA SCHANG
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av  
Soroptimisterna

KIRSTI NISKANEN
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av KAF, 
Kvinnliga akademikers 
förening

CAMILLA WAGNER
STYRELSELEDAMOT
Nominerad av 1,6  
miljonerklubben 
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VI PÅ KANSLIET
CLARA BERGLUND
GENERALSEKRETERARE 
OCH PROJEKTLEDARE 
FORUM JÄMSTÄLLDHET

JOHANNA DAHLIN
STRATEGISK PROJEKT- 
LEDARE

STEPHANIE THÖGERSEN
PROGRAMANSVARIG
Tjänstledig septem-
ber 2016 till mars 
2017

FANNY CAVALLI
EKONOMIANSVARIG OCH 
ADMINISTRATÖR

ELIN DELLÅS
PRAKTIKANT VÅR- 
TERMINEN

ELIN HOFFMAN
PRAKTIKANT HÖST- 
TERMINEN

Lär känna Fanny Cavalli
Hösten 2016 rekryterades Fanny Cavalli för att arbeta med ekonomi och administra-
tion. Hon har tidigare arbetat på Wallenbergstiftelserna och har en kandidatexamen i 
nationalekonomi med inriktning sociologi och filosofi.

Vad jobbar du med?
Jag arbetar främst med förberedelser inför Forum Jämställdhet. Under hösten har det inne-
burit kontakt med deltagare, talare, utställare och konferensanläggningen kring exempelvis 
bokningar och logistiskt upplägg. Jag arbetar även med kommunikation som att publicera 
material på hemsidan och i programboken, samt göra utskick till olika målgrupper. Utöver   
Forum Jämställdhet har jag hand om Sveriges Kvinnolobbys ekonomihantering och bokföring 
och fixar en del annat administrativt kring exempelvis årsmöte och ordförandemöte tillsam-
mans med medlemsorganisationer och andra nätverk.

Vad brinner du för?
Tron på att jämställdhet skulle göra att vi kunde få till verkligt innovativ samhällsutveck-
ling som i att fler människors erfarenheter tas tillvara och kvinnor och män får möjlighet 
att förändra och leva som vi vill. Därför känns det väldigt roligt och viktigt att vara del av 
Sveriges Kvinnolobby och arbeta tillsammans med andra som kämpar för att jämställdhet 
ska bli verklighet.
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MEDLEMSORGANISATIONER 2016 
1,6 miljonerklubben, Allt är möjligt, Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i 
Sverige, BPW, Business and Professional Women, DEA - Föreningen för Kvinnohistoriskt 
museum, Doris Film, Female Integrity, Forum - Kvinnor och Funktionshinder, Fredrika 
Bremer Förbundet, FBF, Födelsehuset, Förenade Kvinnor Jönköping, Föreningen Kvin-
na Skaraborg, Föreningen Tillsammans, Gröna Kvinnor, Internationella Kvinnoförbun-
det, IKF, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF, Kristen och Kvinna, 
Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige, Kvinnliga Akademikers Förening, KAF, Kvinnliga 
Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor i Svenska Kyrkan, Kvinnorganisationernas 
Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN, KvinnorKan, Kvinnors Byggforum, 
Kvinnors rätt, Kvinnorättsförbundet, Ladyfest, Maktsalongen, Malmö Jämställdhets-
byrå, Mälardalens Kvinnolobby, Riksföreningen av Delta Kappa Gamma, Riksförbundet 
Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI, Riksorganisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer i Sverige, Roks, Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN, Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund, Sverigefinskt Kvinnoforum, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, 
Sveriges Quinnoråd, Swe Q, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TRIS - tjejers rätt i 
samhället, Unizon, UN Women, nationell kommitté Sverige , Varken hora eller kuvad, 
Västsvenska kvinors lobby, VSQL, WIFT, Women in film and television, Winnet Sverige, 
Örebro Läns Kvinnolobby, Östersjöfred 

VI MEDLEMMAR
Sveriges Kvinnolobby har 44 medlemsorga-
nisationer. Under 2016 har vi fått fyra nya 
medlemmar. Vi välkomnar Födelsehuset, Wift 
(Women in film and television), Föreningen 
Tillsammans, Kvinnors Rätt och Östersjöfred 
in under vårt paraply! 

ÅRSMÖTE
Årsmötet 2016 hölls den 9 april i Tensta 
konsthall. Ordförande för mötet var Birgitta  
Wistrand. Innan mötet började arrangerades ett 
samtal med Amineh Kakabaveh, ordförande för 
Varken hora eller kuvad, och Gulan Avci, ordfö-
rande för Liberala kvinnor. Samtalet handlade 
om förtryck av kvinnor och flickor i segregerade 
och fundamentalistiska kontexter. 

ORDFÖRANDEMÖTE
Den 8 oktober bjöd Sveriges Kvinnolobby in alla 
medlemsorganisationer till höstens ordförande-

TEMA: FEMINISMENS FRAMTID OCH 
KVINNORÖRELSENS ORGANISERING 

möte. Under mötet fick deltagarna information 
om den pågående verksamheten och möjlighet 
att komma med idéer och förslag inför nästa 
års verksamhetsplan. I den medlemsunder- 
sökning som genomfördes hösten 2015 svara-
de 30 procent att de gärna vill vara mer del-
aktiga i utformningen av Sveriges Kvinnolobbys  
arbete. För styrelsen har det därför varit vik-
tigt ge möjlighet för de medlemsorganisationer 
som så vill att i god tid bidra till planeringen av 
framtida aktiviteter.
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Ovan: Forskningsminister Helene Hellmark 
Knutsson (S) medverkande i Sveriges Kvin-
nolobbys och KAF:s seminarium om jämställd  
forskningspolitik. 
Höger: Emma Blomdahl och Julia Östfeldt 
är grundare av Föreningen Tillsammans och 
vinnare av utmärkelsen ”Årets medmännis-
ka” på Svenska Hjältargalan 2016. Förening-
en Tillsammans är en av våra nya medlems- 
organisationer. 

NÄTVERK SOM SAMORDNAS  
AV SVERIGES KVINNOLOBBY
Sveriges Kvinnolobby samverkar med 
medlemsorganisationer och andra akt-
örer i olika nätverk och arbetsgrupper.
 
Expertgrupp för budgetgranskning fung-
erar som ett bollplank i den årliga gransk-
ningen av regeringens budget. 

15:57-rörelsen är en sammanslutning av 
politiska kvinnoförbund, fackliga orga-
nisationer och kvinnoorganisationer som  
arbetar för att kvinnor ska få lön hela  
dagen. Läs mer på sidan 22. 

CEDAW-nätverket bildades 1998 för att 
granska regeringens arbete med Kvinno-
konventionen. Nätverket består av orga-
nisationer och frivilliga. Läs mer på sidan 
12. 

CSW-nätverket arbetar med att bevaka 
och samordna arbetet inför, under och 
efter FN:s Kvinnokommission CSW genom-
förs i mars i New York. Läs mer på sidan 
34. 

Feministiskt nej till surrogatmödra-
skap består av kvinnoorganisationer och  
debattörer och verkar för att alla former 
av surrogatmödraskap ska förbjudas. Läs 
mer på sidan 25. 

SAMARBETE MED MEDLEMSORGANISATIONER UNDER 
ÅRET
Sveriges Kvinnolobby samarbetar med många av 
sina medlemsorganisationer i den löpande verk-
samheten. Bland annat genom att bjuda in till 
gemensamma seminarier och evenemang eller 
skriva under debattartiklar och upprop tillsam-
mans. Vi samordnar också flera olika nätverk 
och arbetsgrupper där medlemsorganisationer 
och andra fristående aktörer ingår. Medlems- 
organisationer är välkomna att ansluta sig till 
våra olika arbetsgrupper och nätverk efter  
intresse.

MEDLEMMAR SOM LÄMNAT UNDER 2016 
Sex organisationer har beslutat att lämna  
Sveriges Kvinnolobby under 2016 VSQL, Väst-
svenska kvinors lobby, har lagt ned sin organi-
sation. Kvinnorättsförbundet, Ladyfest, IKFF 
och UN Women nationell kommittee Sverige har 
beslutat att inte längre ingå som medlemmar. 
Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med 
samtliga organisationer!
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Kvinnors rätt
Kvinnors rätt är en av Sveriges Kvinno-
lobbys nyaste medlemsorganisationer. 
Maria Rashidi, ordförande och grundare 
av organisationen berättar mer om deras 
verksamhet. 

Hur bildades Kvinnors rätt?
- I början av år 2000 började jag bli aktiv i 
kvinnofrågor och deltog i olika  aktiviteter, 
konferenser och försökte synliggöra våld 
och hedersrelaterade våld mot kvinnor. Ef-
ter en lång period av diskussioner och möten  
bestämmde vi att bilda en förening som 
kan vara en tillgång för kvinnor som be-
höver stöd och information. I november 
2001 bestämde vi oss för att starta Kvin-
nors rätt .        

Vilka frågor arbetar ni med?
Vi arbeter med alla frågor som rör kvin-
nors och unga tjejers rättigheter i sam-
hället och behov av stöd när det gäller 
till exempel skilsmässa, vårdnadstvister,  
hedersproblem våld och hot med mera. 

Vilka är era medlemmar?
Våra medlemmar är de som känner oss  
och vet vad vi gör , eller har fått hjälp  
tidigare sedan blivit engagerade .Vi har 
även medlemmar som har läst mina artik-
lar, sett mig i olika media och har valt att 
bli medlem.  

KVINNORÖRELSENS 
ORGANISERING 
Sveriges Kvinnolobby arbetar ständigt för att 
landets kvinnoorganisationers ska få bättre och 
mer långsiktiga förutsättningar att bedriva sin 
verksamhet. Under 2016 har vi uppvaktat så väl 
regeringen som Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF, som fördelar medel 
till kvinnor organisering. Tillsammans med 
KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd 
i Alkohol- och Narkotikafrågor, har vi deltagit 
i en översyn av MUCF:s bidragsgivning. Vi har 
även tagit fram en skrivelse med förslag på åt- 
gärder som har skickats till MUCF och lämnats till  
regeringen. Förslagen i skrivelsen bygger på 
de synpunkter som framkom i den enkätunder- 
sökning som gjordes bland våra medlemsor-
ganisationer 2015. I skrivelsen kräver Sveriges 
Kvinnolobby att anslaget till kvinnors organise-
ring ska fördubblas och att en särskild pott för  
paraplyorganisationer ska skapas.

FÖRDUBBLA STÖDET TILL KVINNORS ORGANISERING
Varje år anslår regeringen cirka 28 miljoner kro-
nor till kvinnors organisering. Anslagets storlek 
har varit konstant sedan 2008 trots att antalet 
organisationer som delar på bidraget har ökat. 
Det är en utveckling som går stick i stäv med 
anslagets intention. I propositionen Statligt 
stöd för kvinnors organisering (2005/06:4) och 
den bakomliggande utredningen beräknades 35 
till 40 organisationer ha rätt till stöd. År 2015 
beviljades 59 organisationer stöd.

Att anslaget till kvinnors organisering är för 
lågt är också tydligt vid jämförelse med andra 
stödformer. När MUCF fördelar organisations-
bidrag får barn- och ungdomsorganisationer i 
genomsnitt 2 miljoner kronor per organisation, 
HBTQ-organisationer i genomsnitt 1 miljon kro-
nor och kvinnoorganisationer i genomsnitt 360 
000 kronor. (Siffror gäller 2015 och har hämtats 
från www.mucf.se.) 

Sveriges Kvinnolobby föreslår att stödet till 
kvinnors organisering på sikt ska fördubblas för 
att nå en rättvis och rimlig nivå.  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2005/10/prop.-2005064/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2005/10/prop.-2005064/
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EN SÄRSKILD POTT FÖR PARAPLYORGANISATIONER 
Ur potten av medel för kvinnors organisering 
söker riks- och paraplyorganisationer organisa-
tions- och projektbidrag på samma villkor. Det 
betyder att Sveriges Kvinnolobby tvingas kon-
kurrera med sina medlemsorganisationer om 
finansiering. Enligt vår medlemsenkät anser 
hälften av medlemsorganisationerna att det är 
problematiskt att det inte finns en egen pott 
för paraplyorganisationers finansiering (2015).

Många ser också en risk för att paraply- 
organisationens möjlighet att stödja sina med-
lemmar försämras och att samarbetet kan på-
verkas negativt av att man tvingas konkurrera 
om samma pengar. Flera medlemsorganisatio-
ner ser också att det kan bli svårare för MCUF 
att bedöma av hur pengarna bäst ska fördelas 
för att få maximal effekt när det inte finns en 
särskild kategori för paraplyorganisationer.

Vi anser även att de kriterier som används för 
att fördela medel till kvinnoorganisationer och 
som utgår från antalet individuella medlemmar 
inte är lämpligt att använda för paraplyorga-
nisationer. Som paraplyorganisation har vi inga 
enskilda medlemmar. Vi föreslår att en särskild 
nyckel för bedömning av storleken av organi-
sationsbidrag för paraplyorganisationer ska tas 
fram. I stället för individuella medlemmar kan 
hänsyn tas till antal medlemsorganisationer och 
verksamhetens omfattning. 

Sammanlagt stöd till
organisationsbidrag

Antal organisationer
som beviljades stöd

Genomsnittstöd
per organisation

Kvinno- 
organisationer 19926900 55 362307

Barn- och ungdoms- 
organisationer 223024542 111 2009230

Etniska  
organisationer 18904999 60 315083

HBTQ-organisationer 9297999 7 1328285

MYNDIGHETEN TAR ÖVER 
ANSVAR FRÅN MUCF
Från och med 2018 kommer uppdraget 
att fördela medel till kvinnors organi-
sering att flyttas från MUCF till den nya 
jämställdhetsmyndigheten. Sveriges Kvin-
nolobby kommer att fortsätta arbeta för 
bättre förutsättningar för kvinnors orga-
nisering genom att uppvakta den organi-
sationskommitté som arbetar för att ta 
fram ett förslag på hur myndigheten ska  
organiseras. 

Sveriges Kvinnolobby föreslår att 10 procent 
av potten för organisationsbidrag till kvinnors  
organisering ska öronmärkas till paraplyorga-
nisationer. Det skulle ge bättre förutsättning-
ar för paraplyorganisationer att leva upp till 
de förväntningar som finns och möjlighet att  
stärka sina respektive medlemmar och kvinnors 
organisering i stort. 
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ORGANISATORISK 
OCH EKONOMISK  
UTVECKLING
De senaste åren har styrelsen och anställda  
arbetat för att stärka Sveriges Kvinnolobbys  
organisation. En stor utmaning för oss är att 
hitta en tryggare finansiering som är långsiktig 
och gör oss mindre beroende av projektanslag 
och bidrag. Sveriges Kvinnolobbys enda säkra 
intäktskälla har hittills varit organisationsbi-
drag från Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor, MUCF, vilket i praktiken en-
dast räcker till att finansiera en av våra fyra  
anställda. 

Sveriges Kvinnolobbys ambition är att Forum 
Jämställdhet, utöver att vara ett tillfälle för 
påverkansarbete och kunskapsspridning, på 
sikt ska kunna finansiera större delen av Sve-
riges Kvinnolobbys organisation. Att komma dit  
kräver investeringar i tid, pengar och kraft. 
2015 och 2016 antog därför årsmötet modiga 
budgetar med negativa resultat. Som budget- 
erat har resultaten också varit underskott båda 
åren. 

2016 blev underskottet knappt 500.000 kronor 
över den budgeterade förlusten, vilket i första 
hand beror på den förlikning som ingåtts för att  
avsluta samarbetet med konferensföretaget 
MCI. Sveriges Kvinnolobby samarbetade med 
MCI vid genomförandet av Jämställdhets- 
dagarna 2016, men gjorde bedömningen att vi 
skulle kunna genomföra en årliga konferensen 
mer effektivt och med högre kvalitet på egen 
hand. Underskottet påverkas även av att intäk-
ter som skulle ha periodiserats till 2016 istället 
ingått i det ekonomiska resultatet för 2015. 

I skrivande stund, efter att vi för första gången 
har genomfört vår årliga konferens Forum Jäm-
ställdhet i egen regi, kan vi konstatera att de 
investeringar som har gjorts kommer att bära 
frukt. Forum Jämställdhet 2017 kommer att 
kunna finansiera nästan tre av Sveriges Kvinno-
lobbys medarbetare under året som kommer. 

För första gången någonsin går vi in i ett nytt 
verksamhetsår där vi med medel som vi själva 
genererat kan finansiera vår personal och verk-
samhet. Under 2017 kommer vi att kunna söka 
projektbidrag för att ytterligare stabilisera och 
framförallt utveckla lobbyns verksamhet, istäl-
let för att som tidigare göra det av överlevnads-
skäl. 

En annan viktig del av den organisatoriska  
utvecklingen har bestått i tillsättandet av två 
nya tjänster.  Clara Berglund rekryterades som 
generalsekreterare i av december 2015. Hon 
är ansvarig för att företräda Sveriges Kvin-
nolobby utåt och leda den dagliga verksam-
heten. Hon är även projektledare för Forum 
Jämställdhet. Fanny Cavalli rekryterades i  
september 2016 och är bland annat ansvarig för 
ekonomi och administration. Det betyder att de 
redovisningstjänster som tidigare har köpts in 
av en konsult nu kan utföras på vårt eget kans-
li. Tillsammans innebär dessa förändringar att 
verksamheten kan löpa mer effektivt samtidigt 
som den ideella styrelsen kan avlastas.   

För första gången  
någonsin går vi in 

i ett nytt verksam-
hetsår där vi med 

medel som vi  
själva genererat  

kan finansiera  
vår personal 
”
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SVERIGE GRANSKAS 
AV FN:S KVINNO-
KOMMITTÉ
Konventionen om avskaffandet av all form av 
diskriminering av kvinnor, CEDAW, antogs av 
FN:s generalförsamling 1979. 190 av FN:s 195 
medlemsländer har förbundit sig att följa den, 
däribland Sverige. Vart fjärde år ska varje land 
redovisa för FN:s Kvinnokommitté vad de har 
gjort för att förverkliga konventionen. I februa-
ri 2016 var det Sveriges tur att förhöras av FN:s 
Kvinnokommitté för nionde gången. Sverige 
Kvinnolobby har tillsammans med CEDAW-nät-
verket arbetat med att förbereda, uppmärk-
samma och följa upp redovisningen. 

61 KRAV I KVINNORÖRELSENS SKUGGRAPPORT
Inför förhöret tog Sveriges Kvinnolobby och  
CEDAW-nätverket fram en skuggrapport av  
regeringens officiella rapport till FN:s kvinno-
kommitté.  I rapporten konstaterar vi att trots 
att Kvinnokonventionen trädde i kraft för mer 
än 30 år sedan återstår mycket innan den är 
uppfylld. Sammanlagt innehåller rapporten 61 
krav på åtgärder för att nå jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 

Rapporten överlämnades till jämställdhetsmi-
nister Åsa Regnér den 27 januari under Jäm-
ställdhetsdagarna i Malmö. Clara Berglund, 
generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, 
kommenterade vid överlämningen:

- Vår rapport är en uppmaning till regeringen 
att omsätta sina löften i konkret handling. Kun-
skapen om och implementeringen av Kvinno-
konventionen måste öka bland samhällets insti-
tutioner och det behövs en bättre styrning av 
jämställdhetspolitiken. 

Sveriges Kvinnolobby anser att det är särskilt 
brådskande är att öka kvinnors ekonomis-
ka självständighet. Utrikes födda kvinnor och  
äldre kvinnor är två grupper som måste  
prioriteras. Det är också oaccetablet att så 
få förövare i sexualbrottsfall ställs till svars i  
Sverige. 

CEDAW-nätverket
1998 bildades CEDAW-nätverket för att 
granska regeringens arbete med Kvinno-
konventionen. Nätverket består av ett 
tjugotal organisationer och samordnas 
av Sveriges Kvinnolobby. Tillsammans 
vill vi öka kvinnors möjligheter att be-
vaka sina rättigheter och att driva sina 
krav. Vi vill också uppmana regeringen att  
realisera sina åtaganden för jämställdhet 
och kvinnors rättigheter och öka kännedo-
men om Kvinnokonventionen. 

Utöver Sveriges Kvinnolobby består  
CEDAW-nätverket av:

Allt är Möjligt, DEA-föreningen för Kvin-
nohistoriskt Museum, Delta Kappa Gam-
ma, Forum – Kvinnor och funktionshinder, 
Internationella kvinnoförbundet, Kvinnli-
ga läkares förening, Kvinnoorganisation-
ernas samarbetsråd i alkohol- och narko-
tikafrågor, KSAN, KvinnorKan, Lika Unika, 
Operation 1325, ROKS, Sverigeunionen av 
Soroptimistklubbar, UN Women Nationell 
Kommitté Sverige, Unizon, Varken Hora 
eller Kuvad och Winnet Sverige 

Finns på
svenska, 

engelska, 
lättläst 

svenska och i 
punktskrift 

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/01/Skuggrapport-CEDAW-svenska.pdf
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/01/Skuggrapport-CEDAW-svenska.pdf
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27 JAN
Kvinnorörelsens skuggrapport över- 
lämnas till jämställdhetsminister  
Åsa Regnér på Jämställdhetsdagarna  
i Malmö 

18 FEB FN:s Kvinnokommittés förhör i Genève

7 MAR Kvinnokommitténs rekommendationer till Sverige offentliggörs

7 APR Feministisk tribunal i riksdagen

1 JUN
Att göra-lista utifrån Kvinnokommitténs  
rekommendationer skickas till riksdags- 
ledamöter och ministrar 

12 DEC Uppföljande möte med statssekreterare Pernilla Baralt

2018
Regeringen ska rapportera till Kvinnokommittén om vad som 
gjorts inom asyl- och migrationspolitiken och mäns våld mot 
kvinnor

2020 Regeringen ska lämna sin nästa rapport om efterlevnaden av 
CEDAW till Kvinnokommittén

FÖRHÖR I GENEVE
CEDAW-nätverket var representerat från FN:s 
Kvinnokommitténs inledande förhandlingar i fe-
bruari genom Sveriges Kvinnolobby. I informellt 
plenum fick vi framföra i förhand prioriterade 
synpunkter, muntligt och skriftligt. Informella 
kontakter med kommitténs experter öppnade 
möjligheter att lämna den tryckta skuggrap-
porten, svara på frågor och tillhandahålla yt-
terligare information. Dagen innan förhöret 
organiserade vi ett informellt lunchmöte med 
kommitténs arbetsgrupp för Sveriges rapport. 
Under mötet kunde kommittén ställa specifi-
ka frågor till Sveriges Kvinnolobby, Roks, Fo-
rum-kvinnor med funktionshinder, IKFF och Fö-
delsehuset. Rekommendationerna till Sveriges 
regering avspeglar CEDAW-nätverkets intensiva 
arbete under veckan. 

Den 18 februari 2016 genomfördes förhöret 
med Sveriges regering. Den svenska delegatio-
nen leddes av statssekreterare Pernilla Baralt.  
Efter förhöret träffade vi Pernilla Baralt och 
den svenska delegationen för en uppsumme-
ring. I samband med förhöret publicerade Sve-
riges Kvinnolobby ett pressmeddelande och en 
debattartikel.

FN KRITISERAR SVERIGE FÖR HANTERING AV SEXUAL-
BROTT OCH KVINNOR PÅ FLYKT
Den 7 mars kom FN:s Kvinnokommittés officiel-
la rekommendationer till Sverige. Regeringen 
får kritik på flera områden, bland annat när det 
gäller sexualbrott och situationen för flickor 
och kvinnor på flykt. 

Kvinnokommittén uttrycker stark oro över hur 
regeringens asyl- och migrationspolitik drabb-
ar kvinnor och barn. Begränsningarna av uppe-
hållstillstånd och familjeåterförening lyfts fram 
som särskilt problematiska. 
 
När det gäller våld mot kvinnor kritiserar kom-
mittén att det trots stora satsningar saknas 
konkreta resultat. Regeringen uppmanas att 
anta en övergripande strategi. Det låga antalet 
anmälningar, åtal och fällande domar i sexual-
brottsfall pekas ut som särskilt akut att åtgär-
da. 

Inom två år ska regeringen rapportera till FN 
hur man agerat inom dessa brådskande, om-
råden. Övriga rekommendationer ska genom- 
föras senast år 2020 då regeringen är skyldig att 
skicka in sin nästa rapport. 

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kvinnolobby/pressreleases/sverige-faar-kritik-infoer-fn-foerhoer-om-kvinnors-raettigheter-1318004
http://www.metro.se/artikel/det-%C3%A4r-oh%C3%A5llbart-att-n%C3%A4stan-alla-som-s%C3%B6ker-asyl-i-sverige-%C3%A4r-m%C3%A4n-xr
http://www.metro.se/artikel/det-%C3%A4r-oh%C3%A5llbart-att-n%C3%A4stan-alla-som-s%C3%B6ker-asyl-i-sverige-%C3%A4r-m%C3%A4n-xr
http://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-rapport_cedaw.pdf
http://www.regeringen.se/494e4b/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/slutsatser-avseende-sveriges-kombinerade-attonde-och-nionde-periodiska-rapport_cedaw.pdf
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FEMINISTISK TRIBUNAL I RIKSDAGEN
Den 7 april arrangerade Sveriges Kvinnolobby 
ett seminarium i riksdagen för att följa upp  
rekommendationerna från FN:s Kvinno- 
kommitté. Medverkade gjorde Annika Strand-
häll, socialförsäkringsminister (S), Morgan  
Johansson, justitie- och migrationsminister (S), 
Pernilla Baralt, statssekreterare (S), Annicka 
Engblom, ordförande Moderatkvinnorna (M), 
Rossana Dinamarca, feministisk talesperson (V) 
och Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk tales- 
person (L).  

Debatten kretsade bland annat kring hur reger-
ingen kan säkra kvinnors rättigheter i asyl- och 
migrationspolitiken, fler fällande domar vid 
sexualbrott och en jämställd föräldraförsäkring.  
Seminariet spelades in och finns att se i efter-
hand. 

ATT GÖRA-LISTA FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER
För att hjälpa regeringen att genomföra FN:s  
Kvinnokommittés rekommendationer har  
Sveriges Kvinnolobby tagit fram en Att göra- 
lista med 36 åtgärder. Listan har skickats till 
samtliga ministrar i regeringen och ledamöter i 
Sveriges riksdag.

Att göra-listan är en uppmaning till  
regeringen att förverkliga sina åtagand-
en i FN:s Kvinnokonvention. Genom lis-
tan vill vi hjälpa regeringen på traven i sitt 
jämställdhetsarbete. Under året har man  
inlett arbetet med att bocka av åtgärderna, 
bland annat har regeringen meddelat att den 
avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet 
och att införa samtycke och oaktsamhets- 
rekvisit i sexualbrottslagen.

INTEGRATION OCH 
MIGRATION
FN:s kvinnokommitté uttryckte stark oro 
över hur regeringens asyl- och migrations-
politik drabbar kvinnor och barn. Migration 
och integration har varit prioriterade frågor 
i verksamhetsplanen och viktiga frågor un-
der året.  Sveriges Kvinnolobby kräver bland 
annat att kvinnor och flickor ska prioriteras 
bland kvotflyktingar och att insatser för ny- 
anlända i Sverige ska ha ett genomgående 
jämställdhetsperspektiv. 

Läs mer om vårt arbete för kvinnor på flykt 
till och i Sverige:

• Debattartikel i Metro inför förhöret av FN:s 
Kvinnokommitté. Läs även mer om själva 
förhöret på sidan 13.

• Medverkan i SVT Aktuellt med anledning av 
våld mot kvinnor på asylboenden. (Se bild 
till vänster.)

• Krav för bättre föräldraförsäkring och eta-
blering för kvinnor med utländsk bakgrund. 
Läs mer på sidan 21.

• Samarbete med EWL inom projektet Wo-
men’s Voices. Läs mer på sidan 36.

Statssekreterare Pernilla Baralt (S) bockar av 
kravet om jämställdhetsmyndighet på Sveriges 
Kvinnolobbys Att göra-lista.

https://www.youtube.com/watch?v=tWJMarr7RCg
https://www.youtube.com/watch?v=tWJMarr7RCg
http://www.metro.se/artikel/det-%C3%A4r-oh%C3%A5llbart-att-n%C3%A4stan-alla-som-s%C3%B6ker-asyl-i-sverige-%C3%A4r-m%C3%A4n-xr
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverkets-generaldirektor-vi-slapar-efter
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JÄMSTÄLLDHETS- 
DAGARNA - SVERIGES 
STÖRSTA JÄMSTÄLLD-
HETSKONFERENS
Den 27-28 januari genomförde Sveriges Kvin-
nolobby konferensen Jämställdhetsdagar-
na i samarbete med konferensarrangören 
MCI. Programmet innehöll 50 seminarier och  
metodverkstäder och lockade nästan 900 
personer. 

PROGRAM OCH UTSTÄLLNING
Jämställdhetsdagarna program utgick från slut-
satsen att jämställdhet är en del av lösning-
en på samhällets utmaningar. I 25 seminarier 
och 25 metodverkstäder ville vi belysa hur de 
jämställdhetspolitiska målen kan användas 
för att tackla utmaningar inom teman som  
arbete, välfärd, integration, hållbar utveckling 
och demografi. 

Bland över 100 olika talarna återfanns  
ministrar, forskare och experter med praktisk  
erfarenhet från olika delar av landet. Bland 
annat medverkade finansminister Per Bolund, 
jämställdhetsminister Åsa Regnér och social- 
försäkringsminister Annika Standhäll. 

I samarbete med Malmö Stad erbjöd Jämställd-
hetsdagarna också ett öppet program med korta 
intervjuer, debatter och kulturinslag. Det öpp-
na programmet var tillgängligt  även för de som 
inte köpt biljett till konferensen.  Programmet 
framfördes i anslutning till vår utställning där 
30 aktörer fanns på plats för att visa upp och 
sprida sitt jämställdhetsarbete.  

900 BESÖKARE
Jämställdhetsdagarna besöktes av nästan 
900 personer. I den utvärdering som genom-
fördes strax efteråt svarade 90 procent* att 
de ville delta på konferensen igen nästa år.  
Intäkterna från deltagare och utställare 
innebar att konferensen lyckades bära sina 
egna kostnader och därmed bidra till att 
stärka Sveriges Kvinnolobbys organisation.  

*Utvärderingen besvarades av en tredjedel av 
besökarna. 

TEMA: JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING OCH 
JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER 

Konferensanläggningen Malmö Live.
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FRÅN NORDISKT FORUM TILL FORUM JÄMSTÄLLDHET
2014 arrangerade Sveriges Kvinnolobby till-
sammans med nordiska systerorganisationer 
Nordiskt Forum. Konferensen var vårt sätt att 
uppmana till handling i en tid då kvinnors rät-
tigheter ifrågasattes i Sverige och världen. 
Nordiskt Forum följde också upp tidigare regi-
onala samlingar som gjorts inför FN:s fyra kvin-
nokonferenser.

Nordiskt Forum resulterade i ett slutdokument 
som överlämnades till de nordiska regeringar-
na. Jämställdhetsintegrering är ett av de te-
man som lyfts i slutdokumentet. Där står att 
offentliga verksamheter ska ges i uppdrag att 
inkludera ett jämställdhetsperspektiv i all sin 
verksamhet. 

Jämställdhetsintegrering är också den strategi 
som Sverige, EU och FN har valt för att nå jäm-
ställdhet, men än har inget land lyckats genom-
föra strategin. I Sverige finns många goda ex-
empel på jämställdhetsintegrerat arbete, men 
på grund av bristande samordning och uppfölj-
ning har metoderna sällan spridits vidare.

Under Nordiskt Forum märkte Sveriges Kvinno-
lobby att det fanns behov av en professionell 
konferens med fokus på just jämställdhetsin-
tegrering. Ur denna efterfrågan föddes idén 
till Jämställdhetsdagarna. Vi ville erbjuda ett 
tillfälle för kompetensutveckling för alla som 
arbetar med eller ansvarar för jämställda verk-
samheter. Samtidigt som vi kan möta en efter-
frågan kan vi också bidra till sprida kunskap om, 
utveckla och inspirera till jämställdhetsintegre-
ring. Jämställdhetsdagarna 2016 genomfördes i 
Malmö 28-29 januari i samarbete med konfe-
rensarrangören MCI. 

Efter genomförandet har Sveriges Kvinnolobby 
vidareutvecklat konceptet och skapat konfe-
rensen Forum Jämställdhet som har ett tydligt 
fokus på styrning, ledning och kvalitetsutveck-
ling med ett jämställdhetsperspektiv. Forum 
Jämställdhet 2017 genomfördes den 31 januari 
till 1 februari i Örebro och kommer att vara en 
årligen återkommande konferens. 

Varför Forum  
Jämställdhet? 
Aase Smedler är kassör och ingår i den 
styrgrupp som har arbetat med Forum 
Jämställdhet och deltog vid utveckling 
och genomförande av Nordiskt Forum.
 
Vad är syftet med Forum Jämställdhet?
- För att praktiskt genomföra jämställd-
hetspolitiska mål finns en stor efterfrågan 
på kompetensutveckling i metod, analys 
och utvärdering, särskilt jämställdhetsin-
tegrering. Forum Jämställdhet vill bidra 
till kunskapsspridning, professionellt nät-
verkande, inspiration och erfarenhetsut-
byte, som visar hur analysmetoder och 
verktyg främjar verksamhetsegna åtag-
anden för jämställdhet och hur mätbara 
resultat uppnås. Så kan varje företag,  
varje organisation, lokal, regional och na-
tionell, bli del av implementeringen.

Vilka kommer på konferensen?
- Konferensen är öppen för alla vars upp-
gift är att genomföra jämställdhetsinte-
grering; chefer, strateger och tjänstemän, 
engagerade i jämställdhetsfrågor inom 
verksamheter, organisationer, företag. 
Här samlas politiker, tjänstemän och fors-
kare för att belysa och debattera instru-
ment och praktiska resultat.
 
Skillnaden mellan Forum Jämställdhet 
och Jämställdhetsdagarna?
- Forum Jämställdhet är en vidare- 
utveckling av Jämställdhetsdagarna och 
knyter direkt an till slutdokumentet från 
Nordiskt Forum. Att främja 
samarbetet mellan 
olika jämställdhets-
aktörer inom 
offentlig och 
privat sektor, och 
därmed utveckla 
kompetensbasen, 
är en central idé 
för Forum 
Jämställdhet. 

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2014/10/Nordiskt-Forums-sludokument-p%C3%A5-SVENSKA.pdf
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MALMÖ STAD OCH NORRA SKOGSÄGARNA 
VANN SVENSKA JÄMSTÄLLDHETSPRISET

JÄMSTÄLLD BISTÅNDSBEDÖMNING I FOKUS
Nu är vi nyfikna på vad som har hänt sedan 
dess Nils Karlsson kommunalråd (Mp) med an-
svar för jämställdhet i Malmö och hans före-
trädare på posten Martina Skrak (V) tog emot 
Svenska Jämställdhetspriset. 
 
Vad har priset betytt för er?
-Vi ser priset som ett kvitto på att det vi gör i 
staden är bra och för de medarbetare som ar-
betar med frågorna, både de som har byggt upp 
en expertis eller de eldsjälar som finns i våra 
förvaltningar, är det såklart extra glädjande att 
belönas.

Vilket är den viktigaste jämställdhetsfrågan 
för  er just nu?
– Det är svårt att ställa frågor mot varandra men 
jag anser att en av de viktigare är att gå vida-
re med de kunskaper vi fått om hur ojämställd  
biståndsbedömningen är. Ditt kön skall inte 
spela roll för hur mycket stöd du kan få i ditt 
hem och det är en fråga kommunen har rådig-
het över. Där måste vi bli bättre.

På Jämställdhetsdagarna 2016 delade Sveriges 
Kvinnolobby för första gången ut Svenska Jäm-
ställdhetspriset. Priset är en nationell utmär-
kelse som årligen delas ut till en aktör som har 
genomfört ett exceptionellt arbete för att ska-
pa jämställda verksamheter. Syftet med priset 
är att sprida goda exempel på jämställdhetsin-
tegrering över landet genom att uppmärksam-
ma och belöna gott arbete.  2016 års pris gick 
till Norra Skogsägarna och Malmö stad. 

NORRA SKOGSÄGARNA ÖKAR TAKTEN
Sedan Norra Skogsägarnas VD Pär Lärkeryd tog 
emot priset under Jämställdhetsdagarnas av-
slutning har företaget fortsatt utveckla sitt  
arbete med jämställdhetsintegrering. 

Vad har priset betytt för er?
– Priset har betytt att vårt jämställdhetsarbete 
ökat ytterligare i kraft. Dels blev våra medar-
betare stolta och dels fick vi mängder med po-
sitiv respons från omvärlden. Tack vare detta 
blev det ännu mer energi i vårt egna arbete.

Vad har hänt sedan ni tog emot priset? 
– Naturligtvis fortsätter vår resa. Vi har en 
lång väg att gå så det gäller att vi håller uppe 
takten. Vi håller just nu på med att integrera  
genusperspektivet i våra utbildningar. Vi tar 
fram ett helt nytt utbildningskoncept och har 
där med oss våra genusglasögon redan från 
start.

Ur motiveringen: ”Norra Skogsägarnas ar-
bete grundar sig på en vilja att tillvarata 
och utveckla kunskapen om ägarnas möj-
lighet, både kvinnors och mäns, att vara 
verksamma i de gröna näringarna och en 
övertygelse om att jämställdhet är en 
förutsättning för hållbarhet och långsik-
tig lönsamhet.”

Ur motiveringen: ”Malmö stad har beslu-
tat, planlagt och budgeterat för ett lång-
siktigt utvecklingsarbete för jämställdhet 
(...) Martina Skrak, tidigare kommunalråd 
(...), visar den politiska ledningens bety-
delse och vad som kan åstadkommas för 
den som tar sitt mandat på allvar.”
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ÄNTLIGEN EN 
JÄMSTÄLLDHETS- 
MYNDIGHET!
I samband med att regeringen presenterade 
sin budgetproposition för 2017 kom nyheten 
att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas.  
Sveriges Kvinnolobby som länge kritiserat 
den bristande styrningen av jämställdhets- 
politiken tog emot beskedet med stor glädje. 
Med den nya myndigheten finns bättre förut-
sättningar att skala upp det strukturella arbe-
tet för jämställdhet.

– Jämställdhet kommer inte av sig självt. Det 
krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete på 
alla nivåer. Utan en verkställande myndighet 
har det varit svårt att uppnå, kommenterade 
Clara Berglund generalsekreterare för Sveriges 
Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobby presenterade också en 
önskelista med förslag på hur den nya myndig-
heten ska organiseras. Kerstin Alnebratt, före-
ståndare för Nationella sekretariatet för genus-
forskning, har utsetts till ordförande för den 
organisationskommitté som föreslå hur den nya 
myndigheten ska utformas. Myndigheten beräk-
nas börja arbeta operativt den 1 januari 2018 
och kommer att ha 75 medarbetare. 

önskelista till 
jämställdhets- 
myndigheten
1. Centralt placerad i Stockholm med när-

het till regeringskansliet. (I december 
meddelades att myndigheten kommer 
att förläggas i Göteborg) 

2. Generaldirektör som är expert på jäm-
ställdhetsintegrering och praktiskt 
jämställdhetsarbete.

3. Myndighetens uppdrag ska stötta arbe-
tet med budget, styrning och ledning 
på alla politiska nivåer.

4. Ansvara för att jämställdhetsintegre-
ring som strategi implementeras i alla 
delar av samhället.

5. Arbeta långsiktigt och strukturellt för 
att nå alla de jämställdhetspolitiska 
målen.

6. Stötta regionalt och lokalt jämställd-
hetsarbete genom att ge stöd åt kom-
muner, landsting, myndigheter och an-
dra aktörer.

7. Stötta arbetet med jämställdhetsbud-
getering, det vill säga att alla budgetar 
på nationell och regional nivå ska ha 
ett jämställdhetsperspektiv.

8. Arbeta i nära dialog med civilsamhället 
och kvinnorörelsen.

Ovan: Sveriges Kvinnolobbys kansli och jäm-
ställdhetsminister Åsa Regnér firar beskedet 
om den nya jämställdhetsmyndigheten. 
Höger: Sveriges Kvinnolobby kräver en  
jämställdhetsmyndighet i DN maj 2015 
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NYA jämställdhets-
politiska DELmål
Regeringens skrivelse för framtidens jäm-
ställdhetspolitik (Skr. 2016/17:10 innehöll 
två nya delmål för jämställdhetspolitiken: 
jämställd hälsa och jämställd utbildning. 
Sveriges Kvinnolobby vill betona att en 
förutsättning för att nå jämställdhet inom 
dessa områden är att de redan existeran-
de målen uppfylls. Att säkerställa kvinnors 
ekonomiska självständighet och inflytande 
samt frihet från våld är avgörande för att 
nå jämställdhet inom hälsa och utbildning.

1. En jämn fördelning av makt och infly-
tande

2. Ekonomisk jämställdhet
3. Jämställd utbildning (NYTT!)
4. Jämställd hälsa (NYTT!)
5. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

SVERIGES KVINNO-
LOBBY GRANSKAR 
STATENS BUDGET
Den 20 september presenterade regeringen sitt 
förslag till budgetproposition för 2017. Sveri-
ges Kvinnolobby kommenterade förslagen i TV4 
Nyhetsmorgon och framförde att 2017 års bud-
get har fler jämställdhetsanalyser än tidigare, 
men att de konkreta åtgärderna fortfarande 
är för få. Ett exempel är etableringssatsning-
arna. Snabbspår och korta vägar är bra, men 
om insatserna inte når både kvinnor och män är 
risken stor att ojämställdheten ökar. Sveriges 
Kvinnolobby efterlyser större och mer genom-
gripande reformer.

SVERIGES KVINNOLOBBY VÄLKOMNAR I BUDGETEN 
FÖR 2017 (ETT URVAL):
• Inrättandet av en jämställdhetsmyndighet
• Satsning på mäns våld mot kvinnor
• Välfärdsmiljarder till anställda i skola och 

välfärd och stärkt äldreomsorg
• Genomlysning av skattesystemet ur ett 

jämställdhetsperspektiv och begränsningen 
av höjningen av skiktgränser

• Kompetenshöjning för genusmedvetenhet 
hos Migrationsverket

• Mer könsuppdelad statistik och fler jäm-
ställdhetsanalyser i budgeten

SVERIGES KVINNOLOBBY SAKNAR I BUDGETEN FÖR 
2017 (ETT URVAL):
• Satsningar på kvinnliga pensionärer
• Tydligare jämställdhetspersperspektiv i 

etablerings- och arbetsmarknadsåtgärder
• Satsningar på kvinnors hälsa
• Tydligt jämställdhetsperspektiv i forsk-

ningssatsningarna
• Särskilda satsningar på kvinnor med funk-

tionsnedsättning inom ramen för de insat-
ser som presenteras för att förbättra ar-
betsmarknadsdeltagandet för personer med 
funktionsnedsättning

SVERIGES KVINNOLOBBYS BUDGETGRANSKNING
Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar 
av regeringens budgetproposition ur ett

jämställdhetsperspektiv. Syftet är att granska 
om regeringen lever upp till sina egna åtag-
anden om jämställdhetsintegrering, samt att 
se hur samhällets resurser fördelas. Just nu ar-
betar vi med en djupare analys av regeringens 
budgetproposition för 2017 där vi särskilt tittar 
på etableringsinsatser för nyanlända. Leder åt-
gärderna till jämställdhet? Kommer satsningar 
kvinnor och män till del på lika villkor? Projek-
tet genomförs i samarbete med några av våra 
medlemsorganisationer som organiserar utrikes 
födda kvinnor; Kurdistans kvinnoförbund, IKF, 
TRIS, Riffi och Vhek. Granskningen presenteras 
i april 2017. 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/11/skr.-20161710/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/11/skr.-20161710/
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-j%C3%A4mst%C3%A4lld-borde-budgeten-bli-3528758
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/s%C3%A5-j%C3%A4mst%C3%A4lld-borde-budgeten-bli-3528758
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PENSIONER – DAGS 
FÖR EN ORANGE 
REVOLUTION
I september lämnade Sveriges 
Kvinnolobby sina synpunkter på 
regeringens Pensionsgrupps analys 
av pensionssystemet ur ett jämställ-
dhetsperspektiv. I ett orange 
kuvert skickade vi tio förslag 
för mer jämställda pensioner. 

- Det är dags för en orange revolution där pen-
sionssystemet utformas så att det slutar för-
stärka skillnaderna mellan kvinnor och män och 
istället leder till jämställdhet, kommenterade 
generalsekreterare Clara Berglund i ett press-
meddelande.

Kvinnors pension är i genomsnitt 6 500 kronor 
lägre än mäns per månad. Ensamstående, de 
äldsta kvinnorna och utrikes födda kvinnor med 
få yrkesverksamma år har de allra sämsta pen-
sionerna. Skillnaderna har sin grund i ett ojäm-
ställt arbetsliv. Trots att svenska kvinnor i ge-
nomsnitt har 30 procent lägre pension än män 
har regeringen inte presenterat några förslag 
till åtgärder.

Gapet förstärks också av att pensionssystemet i 
sig gynnar män på bekostnad av kvinnor. I Sve-
rige lever fler än 150 000 kvinnor på en pension 
under EU:s fattigdomsgräns. Detta är kvinnor 
som i många fall har ett helt arbetsliv med in-
komst och pensionsavgifter bakom sig. För dem 
krävs akuta insatser här och nu. Särskilda in-
satser behövs också för gruppen utrikes födda 
kvinnor med få yrkesverksamma år.

10 krav för jäm-
ställda pensioner
1. Höjd garantipension (där en inkomst-

relaterad pension läggs ovanpå).
2. Förändring av indexeringen så att ga-

rantipensionen följer löneutvecklingen 
istället för prisutvecklingen.

3. Höjt bostadstillägg.
4. Reformering av tjänstepensionen så 

att konstruktionen inte fortsätter gyn-
na män på bekostnad av kvinnor.

5. Att fler har kollektivavtal (och därmed 
får avsättning till tjänstepension).

6. Att lön och pension beskattas på sam-
ma sätt.

7. Avskaffande av jobbskatteavdraget.
8. Individualiserad föräldraförsäkring.
9. Heltid som norm på arbetsmarknaden.
10. Högre löner, tryggare anställningar, 

fler och mer hållbara jobb och förbätt-
rad arbetsmiljö inom välfärden och 
kvinnodominerade sektorer.

TEMA: KVINNOR I ARBETE

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/jamstallda-pensioner
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/jamstallda-pensioner
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JÄMSTÄLLD FÖRÄLD-
RAFÖRSÄKRING
I oktober presenterades ett delbetänkande om 
hur uttaget av föräldrapenning för nyanlända 
föräldrar kan minskas. Förslaget innebär att om 
ett barn blir bosatt i Sverige under sitt andra 
levnadsår ska föräldrapenning lämnas under 
högst 200 dagar. Sveriges Kvinnolobby välkom-
nar att möjligheten att ta ut ledighet över lång 
tid begränsas men anser att flexibiliteten i för-
säkringen ska begränsas för alla föräldrar, inte 
bara nyanlända. 

– En hög garantinivå i kombination med möjlig-
heten att sprida ut ersättningsdagar över lång 
tid kan bli en försörjning för den som inte har 
ett arbete, oavsett om du är nyanländ eller 
inte. Garantinivån och flexibiliteten behöver 
därför begränsas för alla föräldrar. För att fler 
nyanlända och utrikes födda kvinnor ska komma 
i arbete krävs bättre etableringsinsatser och 
tillgänglig barnomsorg, kommenterade gene-
ralsekreterare Clara Berglund i ett pressmed-
delande.

Utredningen om en modern föräldraförsäkring 
ska i helhet slutredovisas senast 31 oktober 
2017. I nästa steg ska utredningen bland annat 
titta på hur ett mer jämställt uttag ska nås. 
Idag tas tre fjärdedelar av föräldrapenningen 
och mer än 60 procent av VAB-dagarna ut av 
kvinnor. Det leder till att kvinnor får sämre 
löneutveckling och karriärmöjligheter, jobbar 
mer deltid och i slutändan får sämre pension. 
Sveriges Kvinnolobby anser att en individuali-
serad föräldraförsäkring är nödvändig för att nå 
jämställdhet på arbetsmarknaden.

förslag för bättre 
etablering och 
föräldra-  
försäkring 
• Inför en 2-årsbegränsning i ersätt-

ningsdagarna för alla föräldrar.
• Ta bort garantinivån så att föräldra-

försäkringen istället bygger på sjuk-
penninggrundande inkomst, SGI, och 
blir den inkomstförsäkring den är tänkt 
att vara. De föräldrar som inte har ett 
arbete att gå till och saknar SGI bör få 
andra former av ersättning som kan 
kombineras med etableringsinsatser.

• Individualisera föräldraförsäkringen.
• Säkerställ tillgänglig och bra barn- 

omsorg, även på obekväma arbets- 
tider.

• Inför allmän förskola från 2 års ålder.
• Säkerställ tillfällig barnpassning på 

asyl- och anläggningsboenden, i an-
slutning till myndigheter med mera.

• Förbättra insatserna för nyanlän-
da kvinnors etablering. Till exempel 
genom fler yrkes-, arbetsmarknads- 
utbildningar och snabbspår för kvinno-
dominerade yrken, att gymnasiekom-
petens samt validering och komplet-
tering av högre utbildning säkerställs 
och särskilda insatser för de grupper 
av kvinnor som har kort eller ingen  
utbildning.
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Lönegapet mellan kvinnor och män är 13,2 
procent. Baserat på en arbetsdag från kl. 
8-17 innebär det att män får betalt hela  
dagen, medan kvinnor jobbar gratis efter kl. 
15:57. Den 15 februari 2016 avslöjades det 
nya klockslaget vid en fotografering på Ser-
gels torg i Stockholm. På plats för att mani-
festera för jämställda löner var bland andra 
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sekto-
rer och i stort sett alla yrken på den svenska 
arbetsmarknaden. Fortfarande tjänar genom-
snittskvinnan 4400 kronor mindre än genom-
snittsmannen varje månad. Eftersom kvinnor 
också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i ge-
nomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man 
under ett arbetsliv.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politis-
ka kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörel-
sens organisationer. Tillsammans arbetar vi för 
att även kvinnor ska få lön hela dagen. Sedan 
rörelsen bildades för fyra år sedan har lönega-
pet minskat med ynka 1,1 procentenheter. Vi 
har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi 
fortsätter i samma takt når vi jämställda löner 
först om 53 år. Vi kräver att det ska gå fortare 
än så och vi kräver att ambitioner omsätts i 
kraftfulla åtgärder.

15:57-rörelsen vill göra någonting åt det här, 
och vi ställer krav:
1. En mer jämställd föräldraförsäkring
2. Samma rätt till heltid och trygga anställ-

ningsformer
3. Att även strukturella löneskillnader synlig-

görs och åtgärdas

Inför och på Internationella kvinnodagen 8 mars 
genomfördes manifestationer för jämställda  
löner över hela landet. På Internationella kvin-
nodagen kl. 15:57 deltog tusentals människor i 
en digital manifestation och delade vårt ge-

VI ÄR 15:57- 
RÖRELSEN
15:57-rörelsen kommer att finnas ända 
tills vi nått jämställda löner och kvinnor 
får betalt till kl. 17:00. Sveriges Kvinno-
lobby är initiativtagare. Andra organisa-
tioner som ingår är:

Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, 
Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fast-
ighetsanställdas Förbund, Feministiskt 
Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvin-
nor och funktionshinder, Fredrika Bremer 
Förbundet, FTF – facket för försäkring och 
finans, Försvarsförbundet, Gröna kvinnor, 
Handelsanställdas förbund, Hotell- och 
restaurangfacket, IF Metall, Internatio-
nella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, 
Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofron-
ten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, 
Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvin-
nor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och 
mångfaldskommitté, S-kvinnor, Sveriges 
Universitetslärarförbund (SULF), Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Ma-
kalösa Föräldrar, TCO, Unizon, Varken 
hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, 
Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet  
Sverige.

Manifestation på Sergels torg den 15 februari.

mensamma budskap i sociala medier: “Efter kl. 
15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för 
#lönheladagen!″
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ÅRLIGA LÖNEKARTLÄGGNINGAR ÅTERINFÖRS
En seger under året var riksdagens beslut att 
återinföra årliga lönekartläggningar för jäm-
ställda löner. Lönekartläggningar är viktiga för 
att synliggöra och åtgärda löneskillnader mel-
lan könen och 15:57-rörelsen har länge drivit 
krav på att de ska återinföras. 

Fortfarande får kvinnor lägre ingångslöner 
än män och orättvisan förstärks genom hela  
arbetslivet. Granskningar har visat att där löne-
kartläggningar görs är skillnaden mellan mäns 
och kvinnors löner mindre än där metoden inte 
används. Bättre systematik i lönekartläggnings-
arbetet hos arbetsgivare kommer att innebära 
att många arbetstagare, i de flesta fall kvin-
nor, får sina löner justerade. Reglerna infördes 
1 januari 2017 och gäller alla arbetsgivare med 
minst tio anställda.

FAKTURA TILL STEFAN 
LÖFVÉN 
På Internationella kvinnodagen 8 mars skick-
ade Sveriges Kvinnolobby en faktura till 
statsminister Stefan Löfven på 17,7 biljoner 
kronor. Fakturan avser den summa pengar 
kvinnor i Sverige förlorar under ett arbetsliv 
på grund av ojämställdhet i arbetslivet.

Kvinnor tjänar i genomsnitt 3,6 miljoner 
kronor mindre än män under ett arbets-
liv. För alla kvinnor tillsammans handlar det 
om 17,7 biljoner kronor. Lönegapet har i 
stort sett varit oförändrat i över 30 års tid.  

– Nu är det dags för återbetalning. Vi är öpp-
na för olika lösningar om regeringen till exem-
pel vill dela summan med Sveriges Kommuner 
och Landsting och Svenskt Näringsliv. Vi kan 
se över möjligheterna för en avbetalningsplan 
och många kvinnor har även Swish, sa general- 
sekreterare Clara Berglund.

Fakturans förfallodag är nästa års kvinnodag, 
den 8 mars 2017. Statsministern har ännu inte 
meddelat hur och när han avser att återbetala 
pengarna.

Fakturan som skickades till statsminister Stefan 
Löfven. Läs även reportage i Metro om utspelet.

http://www.metro.se/artikel/kvinnolobbyns-faktura-till-l%C3%B6fven-177-biljoner-i-utebliven-l%C3%B6n-xr
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SVERIGES KVINNO-
LOBBY I ALMEDALEN
Varje år deltar Sveriges Kvinnolobby under  
politikerveckan i Almedalen. Hela styrelsen 
och alla medarbetare följer med till Gotland 
för att få en chans att bedriva påverkans- 
arbete, knyta kontakter och fördjupa sina 
kunskaper. 

Under veckar arrangerade vi tre seminarier och 
ett feministiskt mingel. Anna Giotas Sandquist 
deltog i Forum – Kvinnor och funktionshinders 
samtal om intersektionalitet och Clara Berglund 
medverkade i Varken Hora eller Kuvads semina-
rium om hedersförtryck. 

Sveriges Kvinnolobby vill se mer 
fokus på jämställdhet i Almedalen
Kerstin Kyhlberg Engvall är vice ordförande för Sveriges Kvinnolobby och en av dem som 
deltog under politikerveckan i Almedalen. Hon tycker att det är viktigt att vara på plats, 
men önskar att de politiska partierna hade haft större fokus på jämställdhet. 

Varför är det viktigt för Sveriges Kvinnolobby att åka till Almedalen?
- För att både ge och få bränsle kring jämställdhetsfrågorna. Vår ambition är ju att lyfta in 
jämställdhetsperspektivet i så många samtal och debatter som möjligt - egentligen oavsett 
ämne och rum. För perspektivet kön och jämställdhet går aldrig att bortse ifrån. Almedalen 
är också för att få tillfälle att samtala och stödja våra medlemsorganisationer. Vårt feminis-
tiska mingel är ett bra tillfälle att träffas och hinna byta några ord med varandra. 

Vilka frågor driver Sveriges Kvinnolobby under veckan?
- Vi hade flera spännande seminarier som lockade många. Det handlade om etablering, pro-
stitution, hedersförtryck och identitet. Vi försöker lyfta de mest aktuella frågorna i vår verk-
samhetsplan helt enkelt. Och sen delade vi glatt och frejdigt ut vår "budkavle" med krav från 
FN:s kvinnokommitté till alla vi träffade på.

Vad kommer du att minnas?
- Stämningen på biografen Roxy efter att en fullsatt salong tagit del av filmen Pornland och 
den gemensamma känslan att det här kan vi bara inte acceptera. Porren skadar på djupet! 
Och allvaret från de riksdagsledamöter som var med och sa att det här ska vi ta i. Ett par 
månader senare visades filmen också i riksdagshuset. 

http://www.svtplay.se/klipp/9462478/hot-och-vald-i-hederns-namn
http://www.svtplay.se/klipp/9462478/hot-och-vald-i-hederns-namn
http://www.svtplay.se/klipp/9462478/hot-och-vald-i-hederns-namn
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TEMA: HANDEL OCH VÅLD MOT FLICKORS 
OCH KVINNORS KROPPAR

SURROGATMÖDRASKAP - ETT BROTT MOT 
KVINNORS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 
Vid årsmötet 2011 tog Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisatiner ställning mot surrogat-
mödraskap. Årsmötet uttryckte starkt stöd för EU-parlamentets resolution där det fastslås att 
surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva 
organ. Sedan dess arbetar vi för att alla former av surrogatmödraskap ska förbjudas.

STATLIG UTREDNING FÖRESLÅR ATT SURROGATMÖDRA-
SKAP INTE SKA TILLÅTAS
Den 24 februari presenterade den statli-
ga utredningen om surrogatmödraskap (SOU 
2016:11) sitt betänkande. Utredningen kom 
fram till att surrogatmödraskap bör tillåtas i 
Sverige. 

- Det här är en stor seger för alla som arbetar 
med kvinnors och barns rättigheter. Vi förut-
sätter att regeringen kommer ta till sig utred-
ningens slutsatser och gå vidare med att utreda 
förbund mot surrogatmödraskap i Sverige, kom-
menterade Clara Berglund, generalsekreterare 
för Sveriges Kvinnolobby, i ett pressmeddelan-
de.

Beskedet välkomnades också av Sveriges Kvin-
nolobbys medlemsorganisation Kvinnliga Läka-
res Förening som länge varnat för de medicin-
ska riskerna med surrogatmödraskap.

- En surrogatmoder utsätter sig för medicinska 
risker som beställarna slipper. De är acceptabla 
om en väntar sitt eget barn men är oetiska att 
kräva av någon annan. Ur ett medicinskt och 
etiskt perspektiv är det självklart att arbeta 
för att motverka handel genom surrogatmödra-
skap, sade Nina Rose, vice ordförande för för-
eningen.

Veta mer?
Läs debattartikeln i Dagens Nyheter där 
fem forskare förklarar varför Sverige bor-
de förbjuda surrogatmödraskap för att 
säkra kvinnors och barns rättigheter. 

http://www.regeringen.se/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611
http://www.regeringen.se/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611
http://www.dn.se/debatt/forbjud-surrogathandel-med-barn-kopta-i-utlandet/
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2010 EU-parlamentet antar en resolution som slår fast att surrogat-
mödraskap är utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ

2011 Sveriges Kvinnolobbys årsmöte antar uttalande om att surro-
gatmödraskap är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter

2012
Frågan om surrogatmödraskap flyttas från socialdepartemen-
tet till justitedepartementet. Sveriges Kvinnolobby ifrågasät-
ter hanteringen i ett öppet brev. 

2012
 Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofri-
villig barnlöshet tillsätts  (JU 2013:12). Sveriges Kvinnolobby 
är kritisk mot att utredningens direktiv är utreda om surrogat-
mödraskap kan tillåtas istället för hur det kan förbjudas.

2013
EWL:s generalförsamling i Zagreb antar en emergeny motion 
som handlar om att organisationen ska motverka surrogatmö-
draskap

2014 Sveriges Kvinnolobby samordnar ett upprop mot surrogatmö-
draskap inför Nordiskt Forum i Malmö

2014 Nätverket feministiskt nej till surrogatmödraskap bildas

2015 SSU, S-kvinnor och Rebella kräver att Socialdemokraterna ska 
ta ställning mot surrogatmödraskap

2015
Det globala uppropet #stopsurrogacynow lanseras. Bakom 
uppropet finns förutom kvinnoorganisationer även organisatio-
ner som förknippas med abortmotstånd. 

2015 UN Women Sveriges årsmöte tar ställning mot surrogatmödra-
skap

2016
Utredningen SOU 2016:11 presenterar betänkandet Olika väg-
ar till föräldraskap där man slår fast att surrogatmödraskap 
inte bör tillåtas i Sverige

2016 Europaparlamentet antar en ny resolution om mänskliga  
rättigheter som säger tydligt nej till surrogatmödraskap. 

2016 Nordens första surrogatförmedling öppna i Sverige

Feministiskt nej till surrogatmödraskap
Sveriges Kvinnolobbys arbete mot surrogatmödraskap bedrivs tillsammans med nätverket 
Feministiskt nej till surrogatmödraskap där flera olika organisationer och aktörer ingår. Läs 
mer på www.nejtillsurrogat.se 

Utöver Sveriges Kvinnolobby består nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap av:
Riksorganisationen för Kvinno- och Tjejjourer i Sverige, ROKS, Kvinnofronten, Ung Vänster, 
Kvinnliga läkares förening, Gröna kvinnor, UN Women Sverige, S-kvinnor i Jönköpings län, 
Vänsterns Studentförbund, Rebella unga S-kvinnor, Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2209(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2010/2209(INI)
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/varfor-har-beredningen-av-utredningen-om-surrogatmodraskap-flyttats
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/varfor-har-beredningen-av-utredningen-om-surrogatmodraskap-flyttats
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/utred-forbud-mot-surrogatmodraskap
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/utred-forbud-mot-surrogatmodraskap
http://www.womenlobby.org/5-Emergency-Motions-Adopted-by-the-2013-GA-on-Abortion-Surrogacy-Freedom-of?lang=en
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/upprop-infor-nordiskt-forum-feministiskt-nej-till-surrogatmodraskap
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/upprop-infor-nordiskt-forum-feministiskt-nej-till-surrogatmodraskap
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-201611/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou-201611/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0470&language=EN&ring=A8-2015-0344
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0470&language=EN&ring=A8-2015-0344
http://www.nejtillsurrogat.se/
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SVERIGES KVINNOLOBBY EFTERLYSER FÖRBUD MOT 
INTERNATIONELLA SURROGATARRANGEMANG
Efter att utredningen presenterats skickades 
den ut på remiss. Sveriges Kvinnolobby och 
många andra remissinstanser välkomnade slut-
satsen att varken kommersiellt eller altruistiskt 
surrogatmoderskap kan tillåtas i Sverige. Men 
efterlyser samtidigt ett tydligt förbud när det 
gäller internationella surrogatarrangemang. 

Surrogatmödraskap är en växande form av män-
niskohandel och reproduktiv turism. Därför an-
ser Sveriges Kvinnolobby att de insatser som 
utredningen föreslår för att förhindra svenskar 
att ingå kommersiella surrogatavtal ska förstär-
kas. I likhet med Frankrike, Tyskland och Italien 
bör Sverige införa ett förbud mot alla delar av 
handeln med surrogatmoderskap, det vill säga 
förberedelse, marknadsföring och genomföran-
de.

Lagstiftning i kombination med informationsin-
satser framstår som det bästa sättet att mot-
verka efterfrågan av surrogatarrangemang och 
på detta sätt säkra såväl kvinnors som barns 
rättigheter.

KOMMERSIELL SURROGATFÖRMEDLING ÖPPNAR I 
STOCKHOLM 
Bara ett par månader efter att den statli-
ga utredningen redovisats kom nyheten att 
en kommersiell surrogatförmedling öppnat i 
Stockholm. Företaget förmedlar surrogatar-
rangemang i framförallt Ukraina och USA, men 
har en koppling till den internationella koncer-
nen Tammuz surrogacy som har varit inblandat 
i flera skandaler där surrogatbarn har blivit ut-
bytta eller surrogatmammor har utsatts för all-
varliga faror, skador och risker. 

Samtidigt som den svenska förmedlingen eta-
blerat sig ser vi hur opinionen mot surrogatmö-
draskap växer i världen. Allt fler länder har som 
Indien, Thailand och Nepal förbjudit internatio-
nella surrogatarrangemang. 

KAMPEN MOT  
PROSTITUTION  
FORTSÄTTER
Den svenska sexköpslagen som innebär att 
det förbjudet att köpa men inte att sälja sex 
har visat sig vara det mest effektiva verktyget 
för att bekämpa prostitution. Sveriges Kvin-
nolobbys arbete mot prostitution handlar om 
att stärka, utvidga och sprida den svenska 
sexköpslagen. 

SVERIGE KAN VARA PÅ VÄG ATT FÖRBJUDA SEXKÖP 
UTOMLANDS
Glädjen var stor när statsminister Stefan Löfven 
i sin första regeringsförklaring (2014) deklare-
rade att regeringen hade för avsikt att utvidga 
sexköpslagen. Två år senare presenterade den 
så kallade Människohandelsutredningen (SOU 
2016:42) sitt betänkande. I motsats till reger-
ingens vilja ville utredningen ha kvar dubbel 
straffbarhet, som gör det omöjligt att döma 
svenskar som köper sex i länder där sexköp är 
tillåtet.  

Sveriges Kvinnolobby och flera andra kvinnoor-
ganisationer kritiserade betänkandet. Utred-
ningen hävdar att det saknas internationell 
samsyn i frågan och att det därför inte går att 
ta bort kravet på dubbel straffbarhet. Vårt svar 
är att just bristen på samsyn kring prostitution 
är anledningen till att Sverige borde gå före och 
visa andra länder vägen. Sverige var först i värl-
den att förbjuda sexköp. Nu måste vi ta nästa 
steg och visa att samhället ser lika allvarligt 
på svenskars brott mot mänskliga rättigheter i  
andra länder som i Sverige. Att utvidga sexköps-
lagen skulle sända en viktig signal till sexköpare 
och troligtvis minska efterfrågan på sexköp ut-
omlands. 

Som tur är verkar regeringen och flera politis-
ka partier se igenom utredningens bristande 
argumentation. När regeringens nya skrivelse 
för jämställdhetspolitiken presenterades i no-
vember deklarerade justitieminister Morgan 
Johansson att arbetet med en proposition som  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201642/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/06/sou-201642/


förbjuder sexköp utomlands kommer att fort-
sätta. Ett par veckor senare meddelande Krist-
demokraterna att partiet kommer att ställa sig 
bakom ett lagförslag. Tillsammans med reger-
ingspartierna och Vänsterpartiet finns därmed 
en riksdagsmajoritet för ett förbud. Sveriges 
Kvinnolobby hoppas att regeringen går vidare 
och tar fram ett förslag som kan presenteras så 
snart som möjligt.  
 

80 procent av svenskars sexköp sker i ett 
annat land. Därför startade Sveriges Kvin-
nolobby 2013 initiativet Rätt Riktning, 
som går ut på svenska företag ska anta 
riktlinjer om att anställda inte ska köpa 
sex på tjänsteresa. 

STOPPA GRADINDELNINGEN AV SEXKÖPSLAGEN
Människohandelsutredningens förslag om att 
gradindela sexköpslagen har mötts av kritik 
från Sveriges Kvinnolobby och andra remissin-
stanser. Att dela in sexköp i olika grader skulle 
försvaga arbetet mot prostitution och urholka 
synen på sexköp som ett allvarligt brott. 

Genom att säga att sexköp kan vara mer  
eller mindre grovt och förlänga straffskalan blir 
sexköp ett mängdbrott som kan jämföras med 
snatteri. En gradindelning skulle även leda till 
att sexköp får lägre prioritet i polisens arbete.

Istället för att förlänga straffskalan vill Sveriges 
Kvinnolobby se ett höjt minimistraff för sexköp 
så att möjligheten att dömas till böter tas bort. 
Trots att sexköp kan ge upp till ett år i fängelse 
döms förövare i dagsläget nästan uteslutande 
till böter.

– Fokus för arbetet med sexköpslagen måste 
vara att fler förövare döms och att män slutar 
köpa sex. Det kan man bättre åstadkomma ge-
nom att höja minimistraffet och ta bort möjlig-
heten till böter. Dessutom krävs att Polisen får 
resurser till prostitutionsgrupper i hela landet 
för att sexköpare ska upptäckas och lagföras, 
säger Clara Berglund generalsekreterare på 
Sveriges Kvinnolobby.

årets arbete mot 
prostitution
• 15 mars, parallellt event på FN:s 

Kvinnokommission om ekonomiska 
drivkrafter bakom exploateringen av 
kvinnors kroppar

• 3 maj, debattartikel i Metro med an-
ledning av Kalla Faktas avslöjande om 
att taxibilar används i sexhandeln

• 5 juni, medverkan i Sveriges Radio 
med anledning av att organisationer 
som motsätter sig sexköpslagen bju-
dits in att delta i officiell delegation 
till FN-möte 

• 18 juni, debattartikel i Göteborgs-Pos-
ten om ovanstående FN:möte 

• 17 oktober, Sveriges Kvinnolobby 
deltar i UN Womens konsultation om 
terminologin kring prostitution

• 24 oktober, Sveriges Kvinnolobby 
yttrar sig över Människohandelsutred-
ningens betänkande (SOU 2016:42) 

• 25 oktober, medverkan i Sveriges Ra-
dio om kritiken mot gradindelning av 
sexköpslagen 

• 8 december, medverkan i TV4 Nyhe-
terna med anledning av att Kristde-
mokraterna tagit ställning för förbud 
mot sexköp utomlands

http://www.metro.se/artikel/taxibranschen-ska-motverka-sexk%C3%B6p-inte-agera-hallickar-xr
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6447139
http://www.gp.se/nyheter/debatt/regeringen-m%C3%A5ste-vara-tydlig-om-sexk%C3%B6p-1.2789122
http://www.gp.se/nyheter/debatt/regeringen-m%C3%A5ste-vara-tydlig-om-sexk%C3%B6p-1.2789122
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/uttalande-till-un-womens-konsultation-om-prostitution
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/uttalande-till-un-womens-konsultation-om-prostitution
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/10/REMISSVAR-SOU-2016_42-M%C3%A4nniskohandelsutredningen.pdf
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/10/REMISSVAR-SOU-2016_42-M%C3%A4nniskohandelsutredningen.pdf
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/10/REMISSVAR-SOU-2016_42-M%C3%A4nniskohandelsutredningen.pdf
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6548013
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6548013
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6548013
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/positiva-reaktioner-p%C3%A5-nya-lagen-om-sexk%C3%B6p-3677532
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/positiva-reaktioner-p%C3%A5-nya-lagen-om-sexk%C3%B6p-3677532
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SEXINDUSTRINS FRAMGÅNGAR
Samtidigt som sexköpslagen vinner ny mark 
finns starka krafter som arbetar för att lega-
lisera prostitution och handel med kvinnors 
kroppar. Under 2016 har vi kunnat se hur sex- 
industrin har skapat nya allianser och lyckats få 
genomslag i stora organisationer som Amnesty 
och delar av FN-systemet. Ofta har de använt 
arbetet mot spridningen av HIV/AIDS som en 
arena för sitt lobbyarbete. 

Bakgrunden är att HIV/AIDS är mer utbrett 
bland personer som utnyttjas i prostitution, ef-
tersom denna grupp löper större risk att smittas 
av sexuellt överförbara sjukdomar. Det beror 
bland annat på att sexköpare ofta är beredda 
att betala mer för att slippa kondom och att 
hot om våld försätter personer i prostitution i 
en väldigt utsatt position. Detta tragiska sam-
band används som ett argument för att lega-
lisera sexköp. Legaliseringsförespråkare menar 
att det blir lättare att informera om kondoman-
vändning om sexköp och prostitution är lagligt.

Att säga att legalisering av sexköp skulle stop-
pa spridningen av HIV/AIDS är felaktigt. Det är 
väl känt bland polis, kvinnoorganisationer och 
andra sociala insatser för personer i prostitu-
tion att sexköpare inte vill använda kondom. 
Om kvinnan säger nej till oskyddat sex erbjuder 
köparen mer pengar. Problemet i systemet med 
prostitution är inte bristen på kunskap om kon-
domanvändning, utan bristen på jämställdhet.

Under 2016 har Sveriges Kvinnolobby ifråga-
satt att organisationer som inte står bakom den 
svenska sexköpslagen har bjudits in att delta 
i Sveriges officiella delegation till ett FN-mö-
te om HIV/AIDS. Utkomsten av mötet var en  
deklaration som innehåller skrivningar om pro-
stitution som vilket arbete som helst. Sveriges 
Kvinnolobby kommer att fortsätta arbeta för 
att uppmärksamma hur HIV/AIDS används som 
en genväg för sexindustrins påverkansarbete. 
Vi menar att det bästa sättet att minska HIV/
aids bland personer i prostitution är att minska 
sexköpen, vilket mest görs genom att förbjuda 
sexköp. 

Justiteminister Morgan Johansson firar att  
ytterligare ett land, Frankrike, inför en sex-
köpslag.

Folkhälsominister Gabriel Wikström ställs till 
svars i Sveriges Radio efter avslöjandet att 
ledamöte i den svenska delegationen till ett 
FN-möte om HIV/AIDS inte står bakom den 
svenska sexköpslagen.  

Det bästa sättet att minska HIV/aids bland  
personer i prostitution är att minska sexköpen, 

vilket mest görs genom att förbjuda sexköp. ”
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EN FOLKRÖRELSE 
MOT SEXISTISK  
REKLAM
I februari 2016 fick Sveriges regering kri-
tik av FN:s Kvinnokommitté för att inte ha 
vidtagit tillräckliga åtgärder mot sexualise-
ringen av kvinnor i media, reklam och det 
offentliga rummet. Sveriges Kvinnolobby 
arbetar för att sexistisk reklam ska förbjudas 
i Sverige och driver sedan 2013 kampanjen 
Reklamera som startades tillsammas med Allt 
är möjligt. Reklamera går ut på att hjälpa 
allmänheten anmäla sexistisk reklam till 
Reklamombudsmannen. Tillsammans visar vi 
att vi inte vill ha den sexistiska reklamen. 

Vad är sexistisk 
reklam?
Det finns ingen fastställd definition av 
könsdiskriminerande reklam i Sverige. En 
vanlig beskrivning är att det är reklam som 
innebär en kränkning av en persons kön 
eller reklam som innehåller en allmänt 
stereotyp framställning av könen. Reklam 
anses också vara könsdiskriminerande när 
kvinnor eller män reduceras till sexobjekt 
och när kroppar används för att dra upp-
märksamhet till en tjänst eller en vara.

reklamera den 
sexistiska  
reklamen
Fram tills att en lagstiftning är på plats 
kan vi hjälpas åt att anmäla sexistisk 
reklam till Reklamombudsmannen. Om du 
ser en reklam som är könsdiskrimineran-
de, gör så här:

1. Fotografera reklamen.
2. Tagga reklamen med #reklamera i 

sociala medier eller skicka den till 
reklamera@sverigeskvinnolobby.se.

3. Vi anmäler reklamen till Reklamom-
budsmannen.

4. Vi publicerar reklamen tillsammans 
med vår motivering från anmälan.

5. Vi kontaktar företaget som står bakom 
reklamen och meddelar dem om att 
deras reklam har reklamerats.

En av alla reklamer som anmälts och fällts un-
der 2016. Kampanjen marknadsför utbildnings-
val för gymansieelever på ett stereotypt sätt.
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Vad är Reklamombudsmannen?
Reklamombudsmannen är en stiftelse som skapats av reklambranschen. Cirka 500 reklamer 
anmäls till Reklamombudsmannen varje år, varav nära hälften gäller könsdiskriminerande 
reklam. Reklamombudsmannen har inte befogenhet att kräva att kampanjer ska avbrytas. 
Straffet för reklamer som fälls blir istället negativ publicitet, vilket har en avskräckande 
effekt på vissa företag medan andra fortsätter använda sexistisk reklam.  

2013 Sveriges Kvinnolobby startar initiativet Reklamera

2014
Nio av tio unga kvinnor i Sveriges Kvinnolobbys enkätunder- 
sökning uppger att blir påverkade av sexistiska reklamen och mår 
dåligt över sina kroppar.

2014 Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovar i valrörelsen att införa 
ett förbud mot sexistisk reklam

2014

Genom crowdfunding köper Sveriges Kvinnolobby reklamytor på 
10 tunnelbanestationer i 
Stockholm för att skapa 
en frizon från sexistisk 
reklam

2015
Konsumentminister Per Bolund och jämställdhetsminister Åsa 
Regnér skriver i Metro att de vill ha ett möte med reklambran-
schen för att diskutera hur mångfalden inom reklam kan stärkas

2016 Trondheim förbjuder retuscheradr och lättklädd reklam på egna 
annonsplatser

2016 London förbjuder kroppshetsande reklam i kollektivtrafiken

2016 Sveriges Kvinnolobby släpper rapporten ”Sexism på köpet” som 
granskar lagstiftning mot sexistisk reklam i de nordiska länderna

2016
Per Bolunds och Åsa Regnérs möte med reklambranschen som 
utlovades 1,5 år tidigare äger rum. Beskedet från mötet är att 
regeringen vill se vad branschen kan göra själva innan lagstift-
ning kommer på tal.

2016 Stockholm stads Trafiknämnd beslutar att lokala riktlinjer för 
sexistisk reklam ska tas fram
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http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/reklamera


REGERINGEN SVIKER VALLÖFTE OM LAGSTIFTNING MOT 
SEXISTISK REKLAM
Inför valet 2014 lovade både Socialdemokrater-
na och Miljöpartiet lagstiftning mot sexistisk re-
klam. Men halvvägs in i mandatperioden tycks 
regeringspartierna ha ändrat sig. Nu vill istället 
konsumentminister Per Bolund och jämställd-
hetsminister Åsa Regnér att reklambranschen  
själva ska ta ansvar i första hand. I november 
bjöd de båda statsråden in till ett möte med 
företrädare från reklambranschen. Efter mötet 
kommenterade Per Bolund på regeringens hem-
sida:  

- Det är viktigt att det finns ett självreglerande 
arbete men samtidigt ser vi att problemen fort-
sätter utan att avta. Kommer könsdiskrimeran-
de reklam att minska av sig själv eller behövs 
åtgärder? Dörren är inte stängd för lagstiftning, 
men jag vill höra hur branschen ser på de sys-
tem vi har idag och vad som behövs göras fram-
åt.

Sveriges Kvinnolobby är kritisk till att reger-
ingen tycks svika sitt vallöfte om att förbjuda 
sexistisk reklam. Trots att reklambranschen 
har arbetat aktivt med självsanering sedan 
1980-talet fortsätter den sexistiska reklamen. 
Det är uppenbart att Reklamobudsmannen och 
de åtgärder som redan görs inte räcker till för 
att sätta stopp för alla de stereotypa bilder som 
finns runt om kring oss varje dag. 

NY RAPPORT: SVERIGE ÄR SÄMST I NORDEN PÅ SEXIS-
TISK REKLAM 
I september 2016 släppte Sveriges Kvinno- 
lobby granskningen Sexism på köpet som  
undersöker hur lagar mot könsdiskriminerande 
reklam i Norden ser ut och följs. Vår rapport 
visar att alla länder behöver arbeta mer aktivt 
mot sexistisk  reklam, men att Sverige är sämst 
i klassen eftersom vi är det enda land i Nor-
den som helt saknar reglering och sanktions- 
möjligheter. 

Rapporten presenterades vid ett seminarium i 
riksdagen. Medverkade gjorde Pernilla Baralt 
statssekreterare (S), Eva-Maria Svensson pro-
fessor i juridik och regeringens tidigare utre-
dare mot könsdiskriminerande reklam, Tomas 
Gunnarsson genusfotografen, Caroline Szyber 
ordförande Civilutskottet (KD) och Solveig Zan-
der, suppleant Civilutskottet (C)

Granskningen uppmärksammades av bland an-
dra SVT, DN, SvD, Resumé, Metro, Sydsvenskan 
och Göteborgsposten. Rapporten togs fram 
med stöd från Nordiska Ministerrådet i samar-
bete med kampanjerna Reklamér i Danmark 
och Reklamere i Norge. 

KOMMUNER, REGIONER OCH LANDSTING KAN VISA 
VÄGEN
Även om det inte finns något nationellt förbud 
mot sexistisk reklam kan kommuner, landsting 
och regioner gå före och stoppa sexistisk reklam 
på sina egna reklamytor. Det är landstingen som 
äger reklamytorna i kollektivtrafiken och som 
tecknar avtal med leverantörer som säljer ytor-
na till annonsörer. Därför skulle det vara fullt 
möjligt för landsting att anta riktlinjer eller 
villkora sina avtal för att få i alla fall få bort 
den sexistiska reklamen från bussar, tunnelba-
nor och spårvagnar. 

I maj 2016 kom nyheten att Trondheims kom-
mun i Norge förbjuder objektifierande reklam. 
Det innebär stadens egna reklamytor inte kom-
mer att kunna upptas av retuscherade och lätt-
klädda kroppar. Bara en månad senare kom ett 
liknande besked från London där borgmästare 
Sadiq Khan beslutat att förbjuda reklam med 
orealistiska kroppsideal i kollektivtrafiken. För-
bundet tillkom efter massiva protester från 
Londonborna efter reklam för ett bantnings- 
preparat.  

I Sverige ser Stockholm ut att bli den första 
kommun som tar tag i problemet med sexistisk 
reklam i det offentliga rummet. I december be-
slutade stadens Trafiknämnd att riktlinjer mot 
sexistisk reklam ska tas fram. Riktlinjerna gäl-
ler de reklamytor som ägas av kommunen och 
täcker alltså inte tunnelbanan och annan kol-
lektivtrafik som Stockholms läns landsting an-
svarar för. 

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/09/Sexism-pa-kopet_web-002.pdf
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraver-lag-mot-sexistisk-reklam
http://www.dn.se/ekonomi/sveriges-kvinnolobby-kraver-lag-mot-sexistisk-reklam/
https://www.svd.se/fritt-fram-for-sexistisk-reklam--lag-saknas
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/09/21/krav-pa-lagstiftning-mot-sexistisk-reklam/
http://www.metro.se/artikel/de-kr%C3%A4ver-lag-mot-sexistisk-reklam-xr
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-21/kraver-lag-mot-sexistisk-reklam
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/kr%C3%A4ver-lag-mot-sexistisk-reklam-1.3803550
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BEGRÄNSA  
SPRIDNINGEN AV 
PORNOGRAFI
Pornografin har blivit allt grövre och allt mer 
tillgänglig. 90 procent av scenerna i de popu-
läraste porrfilmerna innehåller våld. Pojkar 
börjar kolla på porr när de är i genomsnitt 
11,5 år gamla. Sveriges Kvinnolobby driver 
tillsammans med Unizon och Roks initati-
vet #Porrfritt. Tillsammans arbetar vi för en  
haverikommission om  pornografi.

Porren sexualiserar våld mot kvinnor och visar 
bilder av grova övergrepp och förnedring av tje-
jer och kvinnor. Det är oacceptabelt att porrens 
människohatande värderingar tillåts stå oemot-
sagda trots officiella politiska mål om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra och alla männ-
iskors lika värde. En haverikommission måste 
granska hur samhället kunnat låta detta gå så 
långt och hur vi nu kan begränsa porrens skad-
liga verkningar.

Flera andra länder har påbörjat ett arbete för 
att åtminstone begränsa spridningen av porno-
grafi på nätet. I England har man infört ett ”opt 
in/opt out”-system i samarbete med internet-
leverantörerna, där grunden är att inte ha till-
gång till porr och där man aktivt måste välja 
att ta bort filter för att kunna titta på porr. 
Om det finns barn skrivna på adressen så ska 
det även kunna vara obligatoriskt att ansvariga  
vuxna ska motivera hur de ska förhindra att 
barnen får tillgång till porren. Vi förespråkar 
ett ”opt in/opt out”-system som ett av alla 
nödvändiga steg för att stoppa porren, men det 
krävs mycket mer än så.

Veta mer? 
Läs Unizons rapport om kopplingen mel-
lan pornografi och mäns våld mot kvinnor. 
Rapporten bygger på Max Waltmans av-
handling.

Aktiviteter mot 
pornografi 
2015
• 30/7 Seminarium om möjligheter att 

begränsa spridningen av pornografi 
i Almedalen. Lansering av Sveriges 
Kvinnolobby, Roks och Unizons gemen-
samma initiativ Porrfritt

• 20/7 Debatt i Sveriges Radios P1 
Morgon om förbud mot kommersiell 
pornografi 

• 20/10 Sveriges Kvinnolobby medverkar 
i TV-programmet SVT Debatt för att 
debattera pornografi

2016
• 15/3 Parallellt event på FN:s Kvin-

nokommission CSW i New York om 
de ekonomiska drivkrafterna bakom 
exploateringen av kvinnors kroppar

• 17/5 Roks, Unizon och Sveriges Kvin-
nolobby träffar Catharina Espmark, 
statssekreterare hos justiteminister 
Morgan Johansson 

• 7/7 Seminarium i Almedalen med rub-
riken Befria mannen från porrkulturen 
tillsammans med Roks och Unizon. 

• 28/9 Visning av filmen Pornland i 
riksdagen tillsammans med Unizon och 
Roks,

• 15/10 Debattartikel i Dagens Nyheter 
tillsammans med ett 20-tal underteck-
nare om krav på haverikommission 
mot pornografi

• 18/10 Sveriges Kvinnolobby medverkar 
i debatt om porrens skadeverkningar i 
Sveriges Radios Studio Ett 

http://unizon.se/aktuellt/porr-och-prostitution
http://unizon.se/aktuellt/porr-och-prostitution
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6215081 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6215081 
http://www.dn.se/debatt/lat-haverikommission-utreda-porrens-skadliga-verkningar/ 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6542931 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6542931 
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Vad är CSW? 
Alexandra Iriarte sitter i Sveriges Kvinnolobbys styrelse. 
Tillsammans med Clara Berglund, Johanna Dahlin och 
Stephanie Thögersen deltog hon under FN:s Kvinnokommission 
i New York 14-24 mars 2016. 

Vad är CSW?
- Varje år samlas FN:s medlemsländer i New York för att sätta globala mål och formulera 
åtgärder för att främja jämställdheten i världen. Mötet kallas ”Commission on the Status of 
Women”, CSW, eller på svenska ”Kvinnokommissionen”. Parallellt med kommissionsmötet 
pågår seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. 

Vad handlar CSW om?
- CSW handlar om kvinnors rättigheter. Varje år behandlas två teman, ett huvudtema och 
ett uppföljningstema. Huvudtemat för 2016 var kopplingen mellan kvinnors rättigheter och 
hållbar utveckling i FN:s nya utvecklingsagenda 2030. Uppföljningstemat handlade om våld 
mot kvinnor.

Vad gör Sveriges Kvinnolobby på Kvinnokommissionen?
- Vi ingår i den svenska delegationen som rådgivare tillsammans med andra kvinnoorgani-
sationer som Kvinna till Kvinna, Flickaplattformen och UN Women Nationell Kommitté Sve-
rige. Vi arrangerar även ett seminarium tillsammans med Unizon och Roks som handlar om 
ekonomiska drivkrafter bakom exploateringen av kvinnors kroppar och medverkar i andra 
organisationers seminarier. CSW är också ett bra tillfälle för kompetensutveckling och för 
att knyta kontakter.

RAPPORT FRÅN FN:S KVINNOKOMMISSION, 
CSW

aktiviteter på CSW 60
Tillsammans med Roks och Unizon arrangerade Sveriges Kvinnolobby ett parallellt event om 
drivkrafterna bakom exploteringen av kvinnors kroppar. Clara Berglund medverkade också i 
en högnivådialog om jämställdhetsintegrering av Agenda 2030. Dialogen finns inspelad och 
går att titta på i efterhand via FN:s hemsida. 

TEMA: INTERNATIONELLT ARBETE MED  
FOKUS PÅ NORDEN, EU OCH FN

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/vi-medverkar-i-hognivadialog-om-agenda2030
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/vi-medverkar-i-hognivadialog-om-agenda2030
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GEMENSAMMA ÖVERENSKOMMELSER OM 
HÅLLBAR UTVECKLING
Efter två veckor av möten och förhandlingar 
i New York lyckades världens länder komma 
överens om 47 åtgärder som ska leda till att 
Handlingsplanen från Beijing verkställs och 
blir avgörande i arbetet med de globala målen 
i Agenda 2030.

De 47 åtgärderna rör bland annat lagstiftning 
och reformer, finansiering av jämställdhet och 
utvecklingsarbete, kvinnors representation i 
beslutande församlingar samt statistik och upp-
följning.

– Det är bra att världens länder är överens om 
behovet av att jämställdhetsintegrera arbe-
tet med Agenda 2030, men vi hade gärna sett 
mer fokus på kvinnors mänskliga rättigheter. 
Vi önskar att Kvinnokommissionen vågat sätta 
starkare ord på förtryck som till exempel köns-
stympning, tvångsäktenskap och prostitution, 
kommenterade Clara Berglund, generalsekrete-
rare för Sveriges Kvinnolobby.

Slutsatserna innehåller också ursäkter för län-
der att låta bli att vidta de överenskomna åt-
gärderna. Till exempel säger slutsatserna att 
hänsyn ska tas till ländernas egna prioriteringar.

– Det är uppenbart att innehållet i Handlings-
planen från Beijing som antogs vid den fjär-
de världskonferensen om kvinnors rättigheter 
1995 ifrågasätts på flera håll i världen. Trots att 
Kvinnokommissionens slutsatser innehåller hän-
visningar till Handlingsplanen är det tydligt att 
flera länder vill slippa ifrån ansvaret att verk-
ställa den, säger Clara Berglund, generalsekre-
terare för Sveriges Kvinnolobby.

Finns det någonting som är bra med slutsat-
serna?
– Absolut. Att länderna överhuvudtaget kan enas 
är en framgång. Det är också bra att kvinnor 
med funktionsnedsättning lyfts fram, att mäns 
ansvar för jämställdhet tas upp och att länder-
na lyckades enas kring skrivningar om kvinnors 
sexuella och reproduktiva rättigheter, avslutar 
Clara Berglund.

CSW-NÄTVERKET
CSW-nätverket arbetar med att bevaka 
och samordna arbetet inför, under och ef-
ter FN:s Kvinnokommission, CSW. Utöver 
Sveriges Kvinnolobby bestod CSW-nätver-
ket 2016 av: 

• Fredrika Bremer Förbundet
• Unizon
• Roks
• Gröna kvinnor
• Riffi
• Flickaplattformen
• Svenska kvinnors vänsterförbund

Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara 
Berglund deltar i en högnivådialog om Agenda 
2030 på CSW. 
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AGENDA 2030  
 
I september 2015 antog FN Agenda 2030 som 
består av 17 övergripande mål och 169 del-
mål. Målen ersätter de tidigare milleiniemå-
len och angår alla världens länder. Sveriges 
Kvinnolobby har bidragit till arbetet med att 
ta fram Agenda 2030 genom att delta i konsul-
tationer och skicka in synpunkter. 

Under 2016 har arbetet med Agenda 2030 hand-
lat om hur agendan ska verkställas i Sverige. 
Regeringen har tillsatt en delegation som ska 
ta fram en handlingsplan för det nationella  
genomförandet. Sveriges Kvinnolobby har, till-
sammans med flera av våra medlemsorganisa-
tioner, skrivit ett öppet brev till statsminister 
Stefan Löfvén där vi kritiserar att kvinnorörel-
sen inte är representerad i delegationen och att 
ingen av ledamöterna har särskild kompetents 
om jämställdhet och kvinnors rättigheter. 

Säkerställandet av kvinnors och flickors rättig-
heter är en förutsättning för hållbar utveckling. 
Målen kommer aldrig att nås om inte mäns våld 
mot kvinnor och sexuell exploatering upphör, 
kvinnor och flickor ges ekonomisk självständig-
het, rätt till hälsa och sexualitet och full del-
aktighet i beslutsfattande. Genom FN:s Kvinno-
konvention och de jämställdhetspolitiska målen 
har Sverige åtagit sig att göra kvinnors och 
flickors rättigheter till verklighet. Dessa åtag-
anden måste bli en integrerad del av arbetet 
med Agenda 2030. 

Jämställdhet måste också säkras i det arbete 
som myndigheter och andra offentliga aktörer 
har framför sig. Ett minimum är att statliga 
aktörer ges i uppdrag att redovisa hur de kon-
kret kommer att ha ett jämställdhetsperspektiv 
i sitt arbete med agendan och de indikatorer 
som används för att mäta framstegen.

Sverige har en feministisk regering med en  
feministisk utrikespolitik och betraktas inter-
nationellt som ett föredöme i jämställdhets-
frågor. Därför förutsätter vi regeringen kommer 
att lyfta kvinnors och flickors rättigheter i alla 
sammanhang som rör Agenda 2030.

”JÄMSTÄLLDHET  
ÄR EN FÖRUT- 
SÄTTNING FÖR  

HÅLLBAR  
UTVECKLING”

Mål fem i Agenda 2030 är att uppnå jämställd-
het, och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
Sveriges Kvinnolobby välkomnar det femte  
målet men arbetar för att ett jämställdhets-
perspektiv ska genomsyra alla 17 målen. 

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/oppet-brev-till-stefan-lofven-sakerstall-kvinnors-rattigheter-i-agenda-2030
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/oppet-brev-till-stefan-lofven-sakerstall-kvinnors-rattigheter-i-agenda-2030
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EUROPEAN WOMEN’S 
LOBBY, EWL
Sveriges Kvinnolobby utgör den svenska sektio-
nen av European Women´s Lobby (EWL), som 
är den europeiska paraplyorganisationen för  
nationella och europeiska kvinnoorganisationer. 
EWL har över tvåtusen medlemsorganisationer 
i Europa. Genom, och tillsammans med, EWL 
bedriver vi kontinuerligt påverkansarbete för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU. 

#WOMENSVOICES - ARBETE FÖR KVINNOR PÅ FLYKT
Kvinnor och barn på flykt var en prioriterad frå-
ga för EWL under 2016. I samband med Gene-
ralförsamlingen presenterades en rapport med 
rekommendationer i syfte att säkerställa skydd 
för kvinnor och flickor mot  det våld de utsätts 
för under flyktvägen och asylprocessen.  EWL 
kräver bland annat att asylboenden och andra 
institutioner ska erbjuda utrymmen och toalet-
ter dit bara kvinnor har tillträde, att personalen 
ska vara utbildad för att bemöta kvinnor som 
utsatts för våld och övergrepp samt att kvinnor 
ska få information om sina rättigheter så snart 
de kommer till ett EU-land.

Rapporten som tagits fram i samarbete med 
Women´s Refugee Commission bygger på 
ett omfattande utredningsarbete och djup- 
intervjuer om situationen i olika länder. Sveri-
ges Kvinnolobby var en av organisationerna som 
aktivt medverkade till rapporten med en kart-
läggning av situationen i Sverige. Vår kartlägg-
ning visar tydligt att även här har kvinnor och 
flickors perspektiv glömts bort.

EWL presenterade rapporten på Svenska Repre-
sentationens kontor, där Sveriges ambassadör 
höll ett inledningsanförande. 

Under Generalförsamlingen antogs även en 
Emergency Motion, det vill säga en resolution 
om ett brådskande ämne, om att utvidga UN-
HCR:s kvotsystem och särskilt prioritera kvin-
nor och flickor. Motionen lades fram av Sveriges 
Kvinnolobby med stöd av en rad andra koordin-
ationer och antogs enhälligt. 

ELVY SVENNERSTÅL VALD 
TILL VICE ORDFÖRANDE 
FÖR EWL
På styrelsemötet Efter EWL: generalför-
samling omvaldes Elvy Svennerstål från 
Sveriges Kvinnolobby till EWL:s exekutiv-
kommitté Hon valdes också  till EWL:s vice 
ordförande. Till ordförande valdes Edith 
Schratzberger-Vecsei från den österrikiska 
delen av organisationen Medical Women’s 
International Assosciation. Exekutivkom-
mittén som fungerar som ett verkställan-
de utskott. 

- Jag är hedrad och tacksam över det för-
troende som EWL:s styrelse och exeku-
tivkommitte visat mig! Med tanke på det 
motstånd mot kvinnors rättigheter som 
växer fram runt om i Europa behövs EWL 
mer än någonsin, och det känns stimule-
rande att kunna fortsätta bidra till organi-
sationens och den nya ordförandens arbe-
te. Jag ser mycket fram emot att få jobba 
ännu närmare Edith Schratzberger-Vecsei 
som jag har stort förtroende för, kommen-
terade Elvy Svennerstål efter valet. 

Elvy Svennerstål under EWL:s generalföresam-
ling i Bryssel 6-7 juni 2016.

http://www.womenlobby.org/Time-for-EU-action-to-implement-gender-sensitive-humanitarian-response-say?lang=en
http://www.womenlobby.org/Time-for-EU-action-to-implement-gender-sensitive-humanitarian-response-say?lang=en
http://www.womenlobby.org/Time-for-EU-action-to-implement-gender-sensitive-humanitarian-response-say?lang=en
https://www.womensrefugeecommission.org/
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/06/Women-pretection-Refugee-Policies.pdf
http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/06/Women-pretection-Refugee-Policies.pdf
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EWLS RAMPROGRAM 2016-2020 IMPLEMENTERAS
2016 var det första året då EWLs strategiska 
ramprogram 2016-2020 implementerades. Med 
programmet som bas har konkreta mål satts om 
hur vi kan samarbeta mer effektivt, få mer håll-
bar ekonomi genom att skära ner kostnader och 
bli mindre beroende av medel från EU-Kommis-
sionen. I sakfrågor vill vi bekämpa mäns våld 
mot kvinnor, utmana sexism och stereotyper, få 
till stånd en feministisk ekonomi, få fler kvin-
nor i beslutsfattande och säkra hållbara institu-
tionella mekanismer för jämställdhet. För varje 
mål har konkreta planer utarbetats som mått 
på hur vi kommer att lyckas år för år.

En viktig ambition är att EWLs koordination-
er ska bli mer delaktiga. Målet är att varje 
medlemskoordination ska delta i upp till fyra 
projekt/arbetsgrupper/task forces, och varje 
koordination ska självfallet låta sina resp med-
lemmar få möjlighet att delta aktivt.

EWL:S ARBETSGRUPPER
En stor del av EWL:s arbete är organise-
rat i arbetsgrupper där olika länder och 
personer samarbetar kring förslag, kam-
panjer och projekt. 

Brussels Call. En stor kampanj mot pro-
stitution, där Sveriges Kvinnolobby deltar 
sedan länge. Sveriges Kvinnolobby är 
sedan länge delaktiga i arbetet.  

Feministisk ekonomi. Utarbeta rekom-
mendationer för en feministisk ekono-
misk modell som ska kunna användas på 
såväl europeisk som nationell nivå. Linda 
Schang från Sveriges Kvinnolobby ingår i 
gruppen. 

Kvinnor i politiken. Skulle till en början 
arbeta för att planera kampanjer inför 
valet till Europaparlamentet 2019, men 
arbetar även för att motarbeta antifemi-
nistiska och populistiska strömningar. Elvy 
Svennerstal ingår i gruppen.

 Kvinnor i näringslivet. Arbetar för att 
öka andelen kvinnor på höga poster i 
privat sektor.

Sexualundervisning och sexism i media. 
Utarbetade kampanjer som bedrivs i sam-
arbete med flera länder. 

Surrogatmödraskap. Efter antagen emer-
gency motion 2012 har en arbetsgrupp 
funnits. Sveriges Kvinnolobby samarbetar 
med EWL i frågan, men arbetsgruppen 
har hittills varit passiv.

EWL Livingroom
För att lättare nå ut till koordinationer-
na har EWL utvecklat ett digitalt forum, 
som kallas "Livingroom". Avsikten är dels 
att samla dels relevanta dokument från 
EWL:s institutioner och arbetsgrupper och 
dels att lämna utrymme för koordination-
erna att lämna synpunkter.

Marie Unander-
Scharin invald i 
observatoriet 
Sveriges Kvinnolobbys styrelseledamot Ma-
rie Unander-Scharin blev i oktober invald 
som svensk representant i observatorium 
mot mäns våld mot kvinnor. Marie kommer 
från vår medlemsorganisation Unizon.

Observatoriet har funnits sedan 1997 och 
består av representanter från över 30 län-
der med olika kunskap och expertis inom 
området mäns våld mot kvinnor.  Obser-
vatoriets huvudfokus är att jobba för att 
stärka och förbättra EWL:s arbete för att 
förebygga och stötta kvinnor utsatta för 
mäns våld. I arbetet inkluderas synliggö-
rande av mäns våld mot kvinnor och över-
vakning av att förpliktelser för att mot-
verka detta på lokal, regional, nationell 
och europeisk nivå uppfylls. Läs mer om 
observatoriet här!

http://www.womenlobby.org/-the-brussels-call-together-for-a-?lang=en
http://www.womenlobby.org/5-Emergency-Motions-Adopted-by-the-2013-GA-on-Abortion-Surrogacy-Freedom-of?lang=en
http://www.womenlobby.org/5-Emergency-Motions-Adopted-by-the-2013-GA-on-Abortion-Surrogacy-Freedom-of?lang=en
http://www.womenlobbyforum.org
http://www.womenlobbyforum.org
http://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-7383?lang=en
http://www.womenlobby.org/EWL-Observatory-on-Violence-against-Women-7383?lang=en
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