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FÖRORD 
Under historien har kvinnorörelsen gång på gång upplevt hur jämställdhet har satts på undantag när 
samhällen pressas. Sällan har detta varit så tydligt som i samband med att fler människor än någonsin 
tidigare har lämnat sina hem för att fly undan krig, konflikter och klimatförändringar.

För trots att kvinnor oftare har större skäl att fly än män var 70 procent av de asylsökande i Sverige 2015 män. 
Det betyder att miljontals kvinnor försvunnit på den farliga resan eller blivit kvar i krigs- och konfliktzoner. 
Det stora antalet män som har kommit till Sverige har påverkat demografin. Aldrig tidigare har en så stor 
andel av den svenska befolkningen varit män. I dag går 126 pojkar på 100 flickor i generationen 16-åringar. 
Sveriges Kvinnolobby har krävt en feministisk flykting- och asylpolitik, men istället upplever vi en utveckling 
i motsatt riktning.  

När kvinnors rättigheter glöms bort blir det omöjligt att lösa de problem världen står inför. Vår övertygelse 
är att jämställdhet är en del av lösningen på framtidens utmaningar. Det var utifrån denna devis som vi 
under året arrangerade första upplagan av Jämställdhetsdagarna. Vår stora satsning som går ut på att steg för 
steg flytta fram och fördjupa arbetet med jämställdhetsintegrering runt om i landet. Jämställdetsdagarnas 
program med över 50 programpunkter och 120 talare lockade 900 deltagare.  

En verklig höjdpunkt under året har varit möjligheten att få ge den fantastiska boken Alla borde vara 
feminister i julklapp till alla elever i årskurs två på gymnasiet. Översättning, tryck och distribution av 
Chimamanda Ngozi Adichie bok gjordes i samarbete med flera andra organisationer. Om vi med detta 
projekt har gjort det lite lättare för en hel generation tjejer och killar att upptäcka feminismen så har vi i 
sanning bidragit till en bättre värld.  

En av de viktigaste uppgifterna för den svenska kvinnorörelsens paraplyorganisation är att granska 
hur väl Sveriges regering lever upp till FN:s Kvinnokonvention. Under 2015 har vi tillsammans med 
medlemsorganisationer och andra aktörer gått igenom utvecklingen när det gäller jämställdhet för 
alla konventionens artiklar. Resultatet är en rapport som kommer att kunna användas av alla våra 
medlemsorganisationer i arbetet för kvinnors rättigheter. 

I denna verksamhetsberättelse kan du läsa mer om dessa projekt och om allt annat arbete som har gjorts 
under det gångna året. För att synliggöra Sveriges Kvinnolobbys breda arbete har rapporten dispositionerats 
efter de tolv teman som formuleras i Nordiskt Forums slutdokument Feministiska överenskommelser 
och krav. Två år efter den stora konferensen fortsätter vi att arbeta med de frågor som den nordiska 
kvinnorörelsen gemensamt enades om.  

Den verksamhet och de politiska krav och förslag som Sveriges Kvinnolobby har drivit under 2015 visar 
att den svenska kvinnorörelsen är stark. Vår egen organisation fortsätter att utvecklas och växa. Våra 
medlemsorganisationer gör ett fantastiskt arbete på alla politiska nivåer. En viktig och nödvändig förändring 
växte successivt fram under året och fann sin lösning när Clara Berglund gick från att vara ordförande till 
att bli generalsekreterare. Den position som Sveriges Kvinnolobby har intagit kräver att det finns en anställd 
person som jämte en ideell ordförande och styrelse kan driva organisationen framåt.

Inger Malm, tillförordnad ordförande  och Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
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SVERIGES KVINNOLOBBYS VISION OCH UPPDRAG
 
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för den svenska 
kvinnorörelsen. Organisationen vilar på en feministisk grund och verkar för kvinnors fulla mänskliga 
rättigheter i ett jämställt samhälle. Verksamheten utgår från FN:s Kvinnokonvention, Pekingplattformen,
organisationens stadgar samt relevanta EU-dokument. Slutdokumentet efter Nordiskt Forum 2014, 
Feministiska överenskommelser och krav, konkretiserar uppdraget. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett 
kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl 
lokalt och nationellt, som europeiskt och internationellt.
 

MEDLEMSORGANISATIONER
 
Under Sveriges Kvinnolobbys paraply finns 45 medlemsorganisationer som arbetar för att, inom sina olika 
områden, stärka kvinnors position i samhället. Bland medlemmarna finns nationella kvinnoorganisationer, 
föreningar, sektioner och andra grupper. Inom medlemsorganisationerna finns ca 350 000 enskilda 
medlemmar dokumenterade. Medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ges till ideella kvinnoorganisationer 
som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Under 2015 blev Förenade Kvinnor nya 
medlemmar - välkomna in i värmen!

”Förenade kvinnor väljer 
att gå med i Sveriges Kvinnolobby för 
att få möjlighet att tillsammans med 

andra kvinnoorganisationer samverka 
och påverka utvecklingen mot ett 

jämställt samhälle.”

Irada Söderberg, Ordförande Förenade kvinnor
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ORGANISATIONEN
STYRELSEN
Sveriges Kvinnolobbys styrelse består av ledamöter som nominerats av våra medlemsorganisationer och valts 
av årsmötet. Styrelsens arbete är omfattande och helt ideellt. Ledamöterna har under året fördelat arbetsup-
pgifter mellan sig med utgångspunkt i respektive persons expertområde.

Inger Malm – Tf ordförande
från och med 1 december, 

dessförinnan vice ordförande

Elvy Svennerstål – Tf vice ordförande
från och med 1 december, 

dessförinnan ledamot

Catharina Alpkvist – Kassör Maria Sandgren Loa – Ledamot Aase Smedler – Ledamot

Marie Unander-Scharin – Ledamot Alexandra Iriarte - Ledamot Camilla Wagner – Ledamot

Clara Berglund avgick från sin ordförandepost i december för att istället bli Sveriges Kvinnolobbys 
generalsekreterare. Inger Malm tillträdde som tillförordnad ordförande och Elvy Svennerstål som 
tillförordnad vice ordförande fram till årsmötet den 9 april 2016. Att utöka kansliet genom att anställa en 
generalsekreterare var ett viktigt steg för att stärka Sveriges Kvinnolobby som organisation.
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Sedan den 1 december är Clara Berglund Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare.

Vad gör en generalsekreterare?
– Mitt uppdrag är att leda organisationens löpande arbete och verkställa de beslut 
som styrelsen och årsmötet fattat. Många gånger är det också jag som representerar 
Sveriges Kvinnolobby i media och på olika möten. Jag är den på kansliet som arbetar 
med Jämställdhetsdagarna.

Varför har Sveriges Kvinnolobby anställt en generalsekreterare?
– Att anställa en generalsekreterare är en viktig åtgärd för att stärka organisationen! Nu kan vi bli en bättre 
arbetsgivare och en mer professionell påverkansorganisation med effektivare verksamhet.

Varför avgick du som ordförande?
– Styrelsen hade under en längre tid arbetat för att kunna anställa en generalsekreterare. När vi med kort 
varsel behövde rekrytera en person för att arbeta med Jämställdhetsdagarna beslutade vi att slå två flugor i en 
smäll och skapa en tjänst för en generalsekreterare på en gång. Styrelsen kom fram till att den bästa lösningen 
var att anställa mig, varpå jag avgick som ordförande. Nu ser jag fram emot att få jobba med Sveriges 
Kvinnolobby på heltid istället! 

HALLÅ DÄR GENERALSEKRETERAREN!
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Stephanie Thögersen
Programansvarig

Johanna Dahlin
Projektledare

Karin Lidström
Organisationssekreterare
från och med 7 november

Malpuri Groth
Koordinator Jämställdhetsdagarna

till och med 30 november

Niusha Khanmohammadi
Praktikant höstterminen

Linn Hellerström
Praktikant vårterminen

Christina Gotting 
- Auktoriserad revisor

Kerstin Åkare 
- Föreningsrevisor

Margareta Olofsson 
- Föreningsrevisor

Carina Diaz - Suppleant

Elisabeth Hammam 
- Suppleant

REVISORER
Gertrud Åström 
- Sammankallande

Maj-Inger Klingvall 
- Ledamot

Birgitta Andersson - Ledamot

Louise Lindfors - Suppleant

Gabriele Winai Ström 
- Suppleant

VALBEREDNING

KANSLIET
 
Sveriges Kvinnolobbys kansli finns i Enkehuset på Norrtullsgatan 45 i Stockholm. Under 2015 har fem 
personer varit anställda på kansliet. Linn Hellerström och Niusha Khanmohammadi praktiserat hos oss och 
deras arbetsinsats har haft stor betydelse för vår verksamhet.
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ÅRSMÖTE
 
Årsmötet är Sveriges Kvinnolobbys högsta beslutande organ. Där väljs styrelsen och viktiga uttalanden antas 
och verksamhetens inriktning beslutas. Årsmötet hölls lördagen den 28 mars och ägnades i första hand åt att 
diskutera hur vi tar erfarenheterna från Nordiskt Forum vidare. På mötet gavs också en rapport från FN:s 
Kvinnokommission, CSW. Mötesordförande var Lina Glans, dåvarande borgarrådssekreterare i Stockholms 
stad.
 
Gertrud Åström avtackades efter sina sex år som ordförande och Clara Berglund valdes som ny ordförande. 
Emma Johansson avgick från styrelsen och Alexandra Iriarte, Winnet, och Camilla Wagner, 1.6 miljonerk-
lubben, valdes in som nya ledamöter.

Årsmötet antog ett uttalande om sexköpslagen där kvinnorörelsen kräver att Länsstyrelsen i Stockholm till-
bakavisar den felaktiga information som spreds i samband med deras rapport om sexköpslagen, Prostitution 
i Sverige 2014 – en omfattningskartläggning. Länsstyrelsens kartläggning stärker bevis för lagens effektivitet 
men trots det spreds felaktig information genom myndighetens utåtriktade kommunikation som av allmän-
het och journalister tolkades som att lagen inte fungerar. Intresseorganisationer som arbetar för att motverka 
den svenska lagstiftningen tilläts använda rapporten som ett slagträ för legalisering. 

ORDFÖRANDEMÖTE
 
Lördagen den 10 oktober hölls årets ordförandemöte dit alla medlemsorganisationers ordförande bjudits in. 
Mötet är ett tillfälle att diskutera vad som är på gång i våra organisationer och inom det jämställdhetspolitis-
ka området.
 
Särskilt tema för årets möte var surrogatmödraskap, som Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer tog 
ställning mot vid årsmötet 2011, med anledning av en pågående statlig utredning som behandlar frågan. På 
mötet medverkade Elina Nilsson, mastersstudent vid Uppsala Universitet, som presenterade sin studie i ge-
nusvetenskap som handlar om thailändska kvinnors erfarenheter av surrogatmödraskap. 
 
Ordförandemötet antog också ett uttalande om den rådande flyktingsituationen där sju krav riktades till 
regeringen. Uttalandet fick stor medial spridning. Ordförandemötet enades om att skänka 40 000 kronor till 
Röda korsets insamling för nödkit till kvinnor i Syrien.
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VERKSAMHET
BEIJING + 20

Pekingplattformen är den handlingsplan som genom 
12 fokusområden anger hur FN:s kvinnokonvention 
ska efterlevas. 2015 fyllde handlingsplanen 20 år och 
den fortsätter vara en vägvisare och inspirationskälla 
för hela kvinnorörelsen. Pekingplattformen är ett av de 
grunddokument utifrån vilket Sveriges Kvinnolobbys 
verksamhet utgår. 

Under 2015 pågick ett arbete runtom i världen för att 
utvärdera framstegen för kvinnors rättigheter utifrån 
Pekingplattformen. Arbetet samordnades av UN Women. 
Sveriges Kvinnolobby och våra medlemsorganisationer 
har varit delaktiga i den globala Beijing+20-processen på flera sätt under året. Vi har arbetat vidare med att 
implementera våra krav i det gemensamma slutdokumentet Feministiska överenskommelser och krav från 
Nordiskt Forum, bland annat genom CEDAW-nätverkets skuggrapport, Feministiskt Nätverk Norden och 
genom att arrangera Jämställdhetsdagarna i januari 2016. Vi har även spridit den kampanj som EWL drivit 
där de varje månad under året särskilt uppmärksammat ett av plattformens tolv teman.
 
Sveriges Kvinnolobbys verksamhet under 2015 presenteras här med utgångspunkt i de tematiska områden 
som känns igen från Feministiska överenskommelser och krav.

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2013/08/Slutdokumentet-p%C3%A5-svenska-A6-gult.pdf
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FEMINISTISK EKONOMI
BUDGETGRANSKNING
Sveriges Kvinnolobby gör årligen granskningar av regeringens 
budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Syftet är att 
ta reda på om regeringen lever upp till sina egna åtaganden om 
jämställdhetsintegrering, samt att synliggöra hur samhällets 
resurser fördelas. I våra granskningar följer vi upp indikatorer 
för könsuppdelad statistik samt undersöker förekomsten av 
analyser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Under 2015 har vi granskat regeringens vår- och höstbudget. Fokus för årets analyser har varit ekonomisk 
jämställdhet. Regeringen slår i sina budgetar fast att en feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska 
politiken. Sveriges Kvinnolobby välkomnar regeringens ambition att arbeta med jämställdhetsbudgetering, 
men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet. Av en feministisk regering krävs inte bara 
att budgeten ska sluta missgynna kvinnor, den ska också leda till att Sverige blir jämställt. Införandet av en 
jämställdhetsmyndighet, höjd garantipension och en översikt av flexibiliteten i föräldraförsäkringen är några 
satsningar Sveriges Kvinnolobby har efterlyst i sina budgetkommentarer.
 
För att belysa behovet av jämställdhetsbudgetering arrangerade vi under årets Almedalsvecka ett ekonomiskt 
seminarium där bland andra Agneta Stark, docent i företagsekonomi, Maria Arnholm, partisekreterare, 
Fp, och Irene Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern, S, deltog. Seminariet handlade om 
feministiska alternativ till rådande ekonomiska modeller.

Clara Berglund i SVT:s morgonsoffa den 22 
september om regeringens budgetproposition.

Det är i budgeten regeringen går från 
ord till handling, så jag skulle säga att vid sidan av 

informationsspridning och opinionsbildning är 
nog att granska budgeten Kvinnolobbyns viktigaste 
uppgift. Givetvis spelar det roll att regeringen vet att 

vi alltid gör den här granskningen. Vi är 
landets jämställdhetsrevisorer.

Camilla Wagner, styrelseledamot
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KVINNOR I ARBETE 
15:56 – LÖN HELA DAGEN
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,4 %. Det 
innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:56 varje 
dag, räknat på en arbetsdag mellan 08 och 17, i relation 
till män som har betalt för sin arbetsinsats under hela 
dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet. 

För att sätta press på regering och arbetsgivare i 
frågan om jämställda löner gick kvinnorörelsens 
organisationer, partipolitiska kvinnoförbund 
och fackliga organisationer samman och bildade 
15:51-rörelsen inför Internationella kvinnodagen 
den 8 mars 2012. Sveriges Kvinnolobby tog initiativet 
och är ständigt sammankallande för rörelsen. Sedan dess har utvecklingen rört sig framåt med totalt fem 
minuter och därför hette sammanslutningen under 2015 15:56-rörelsen. Det nya klockslaget avslöjades på 
en fotografering på Sergels torg den 12 februari då vi uppmärksammade löneskillnaden mellan kvinnor 
och män genom kampanjen Lön hela dagen. 15:56-rörelsen är ense om att löneskillnader byggs strukturellt 
och måste ändras strukturellt. Kampanjen har fått stort genomslag och mötts av stöd och entusiasm. Stödet 
bekräftar det vi redan visste – att det är hög tid för lön hela dagen! 

Den 6 mars, inför internationella kvinnodagen, genomfördes ett seminarium om värdediskriminering på 
Stockholms Universitet. Medverkade gjorde bland andra Agneta Stark, docent i företagsekonomi, Irene 
Wennemo, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern, och representanter för flera studentorganisationer.  

På 8 mars deltog tusentals människor runt om i landet i en digital manifestation genom att i sociala medier 
publicera budskapet: “Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!”. Runt 
om i landet arrangerades också evenemang och manifestationer. I årets kampanj genomförde 23 lokala 
samordnare aktiviteter på sina orter och publicerade debattartiklar i sina lokaltidningar.
 
Likt tidigare år togs en kampanjfilm fram för att sprida budskapen. Kampanjen togs även fram 
i teckenspråkstolkad version för att nå ut bredare. 15:56-rörelsen skickade också vykort med information om 
kampanjen och rörelsens krav till arbetsgivare. Kampanjen fick stort medialt genomslag.
 
Under året har 15:56-rörelsen arbetat med att utveckla vår gemensamma plattform och våra krav. En 
kompetenshöjande konferens om värdediskriminering hölls hos Vision den 30 september. Agneta Stark, 
Malin Wreder, John Ekberg och Clara Berglund höll föredrag som varvades med interaktiva diskussioner. 
Rörelsens nya plattform och krav kommer att lanseras inför 8 mars 2016.



13

KVINNORS OCH FLICKORS KROPPAR 
FEMINISTISKT NEJ TILL SURROGATMÖDRASKAP
Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer tog vid årsmötet 2011 ställning mot surrogatmödraskap. 
Årsmötet uttryckte starkt stöd för EU-parlamentets resolution där det fastslås att surrogatmödraskap är ett 
allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ. Surrogathandel är människohandel 
och ett brott mot mänskliga rättigheter.

Opinionen mot en legalisering växer runtom i världen och ett flertal länder har redan förbjudit 
internationellt surrogatmödraskap. I Sverige pågår en statlig utredning som bland annat ska ta ställning till 
om altruistiskt surrogatmödraskap ska legaliseras. Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2016. Efter 
Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte som gav extra fokus åt surrogatfrågan skickade vi in våra samlade 
synpunkter till justitiedepartementet.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnolobby kampanjen “Feministiskt nej till 
surrogatmödraskap”. 

Sveriges Kvinnolobby har anordnat ett flertal utåtriktade aktiviteter om surrogatmödraskap, bland annat 
deltog vi på Feministiskt Forum och höll seminarium om surrogatmödraskap ur feministiska, koloniala och 
klassmässiga perspektiv där Johanna Langhorst, Kajsa Ekis Ekman, Johanna Gondouin och Lisa Wool-Rim 
Sjöblom medverkade. Även under Almedalsveckan och på MR-dagarna i Göteborg anordnade vi seminarier 
för att belysa frågan. 

PORRFRITT
Idag finns pornografi tillgänglig i varje laptop och mobil dygnet runt. Pornografin har blivit allt grövre och 
konsumenterna allt yngre. Forskning visar att den pornografi som idag sprids inspirerar till och normaliserar 
mäns övergrepp mot kvinnor och barn och begränsar sexuella relationer. Det är dags att öka jämställdheten 
och befria sexualiteten!

 Under årets Almedalsvecka lanserade Sveriges Kvinnolobby tillsammans med Unizon och Roks kampanjen 
#Porrfritt. Syftet är att få till stånd en statlig utredning om hur spridningen av pornografi kan begränsas. 
Tillsammans har vi tagit fram ett manifest för ett porrfritt samhälle som 
finns att läsa på vår hemsida. Kampanjen har fått stor medial spridning 
och diskuterats flitigt. 
I november deltog Sveriges Kvinnolobbys styrelse i ett internt 
kunskapshöjande seminarium om pornografi med Jackson Katz, författare 
och samhällsdebattör i porrfrågan, som arrangerades av Unizon och Män 
för jämställdhet.
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SEXKÖPSLAGEN
 
Det är femton år sedan den svenska sexköpslagen infördes. Trots att lagen lett 
till att efterfrågan inom prostitution minskat vet vi att 80 % av alla sexköp sker 
utomlands. Under 2015 har Sveriges Kvinnolobby hållit liv i det viktiga arbetet 
att förespråka sexköpslagen samt fortsatt lobba för ett utvidgat förbud som även 
omfattar sexköp utomlands.

I december medverkade Clara Berglund i BBC:s radioreportage om prostitution i 
Europa och berättade om den svenska lagstiftningen.

REKLAMERA – ETT INITIATIV MOT SEXISTISK REKLAM
Reklamera är en kampanj mot könsdiskriminerande reklam som drivs av Sveriges Kvinnolobby i samarbete 
med vår medlemsorganisation Allt är Möjligt. Kampanjen  uppmanar till handling och visar att vi är många 
som har fått nog av alla sexistiska budskap. Reklamera verkar för en lagstiftning mot könsdiskriminerande 
reklam och utövar tillsammans med allmänheten påtryckningar mot företag, reklambranschen och politiker.

Under 2015 har allmänheten fortsatt att visa sitt engagemang genom att tipsa oss om olika reklamer som de 
vill att vi anmäler. Det märks att det är en revolution mot sexistisk reklam på gång. Ryktet om Reklamera 
sprider sig och de flesta inom reklambranschen känner nu till vår kampanj. Nytt för i år är att vi med stöd 
från nordiska ministerrådet har startat ett nordiskt projekt i vilket vi undersöker lagstiftning mot sexistisk 
reklam i övriga nordiska länder. Vi hjälper även till att starta upp Reklamera i Danmark och Norge.

Under året har vi föreläst om Reklamera för representanter från reklambranschen på Berghs School of Com-
munication och Svenska Institutet. Efter vår föreläsning på Berghs beslutade skolan att införa obligatoriska 
genuskurser på skolan.

Med kampanjen reklamera har
 vi startat en folkrörelse mot sexistisk reklam, 

och det har blivit allt tydligare att vi gör skillnad! Vi 
har sett färre sexualiserade kampanjer i det offentliga 

rummet under året. Många företag har dragit 
tillbaka kampanjer och vi har satt igång politiska 

diskussioner om lagstiftning 
mot könsdiskriminerande reklam. 

Nu väntar vi på action!

Stephanie Thögersen
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VÅLD MOT FLICKOR OCH KVINNOR
AKTIONER MOT VÅLD
Sveriges Kvinnolobby arbetar tillsammans med flera av våra medlemsorganisationer för att sätta 
hedersrelaterat våld på den politiska dagordningen. Under året har vi medverkad i rad arrangemang för att 
uppmärksamma könsstympning, hedersvåld och förtryck samt barnäktenskap.
 
På Fadimedagen den 21 januari deltog Gertrud Åström i en paneldebatt på ABF-huset som vi arrangerade 
tillsammans med vår medlemsorganisation Varken Hora eller Kuvad.
 
Den 19 januari anordnade Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela 
och Fadime (GAPF) en minneshögtid med tal och musik på Berns 
Salonger i samarbete med en rad andra organisationer. Sveriges 
Kvinnolobby var medarrangör av minneshögtiden.
 
Den 17 oktober anordnade vi tillsammans med Varken Hora 
eller Kuvad ett seminarium om kvinnors situation i socialt utsatta 
förorter.

På FN:s internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot 
kvinnor den 25 november arrangerade Kurdiska Kvinnoföreningen 
Amara en ljusmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm i 
samarbete med flera andra organisationer, 
däribland Sveriges Kvinnolobby. På manifestationen mindes vi de 
kvinnor som 
fallit offer för mäns våld mot kvinnor och hyllade de kvinnor som 
kämpat och kämpar. Under manifestationen hölls flera tal, bland 
annat av Clara Berglund som tog tillfället i akt att påminna om våra 
sju krav för en feministisk flyktingpolitik.

Våld i nära relation är i hög grad
en folkhälsofråga. Fysisk och psykisk ohälsa är 

betydligt vanligare bland personer som har utsatts för 
allvarligt våld. Att bli slagen av en närstående innebär mycket 
skam och skuld hos de flesta personer. Tusentals kvinnor och 
barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Varje dag 
begås runt 100 våldtäkter. Vart tionde barn tvingas uppleva 
pappas våld mot mamma. Över hela världen är mäns våld

 ett hinder för kvinnor och barns 
mänskliga rättigheter.

Marie Unander-Scharin, styrelseledamot
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POLITISKT DELTAGANDE
DEMOKRATIUTREDNINGEN
Gertrud Åström, tidigare ordförande för Sveriges Kvinnolobbyn, har varit expert i 2014 års 
Demokratiutredning som tillsattes av regeringen för att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder 
för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin.
 
Den 29 april genomförde Sveriges Kvinnolobby ett seminarium i samarbete med utredningen på 
Kvinnohistoriska muséet i Umeå utifrån en rapport om kvinnorepresentation av Jessica Wide.

FÖRHANDSVISNING AV SUFFRAGETTE
Den 14 december arrangerade Sveriges Kvinnolobby i 
samarbete med Fredrika Bremer Förbundet, Soroptimisterna, 
Stockholms feministiska filmfestival och Noble Entertainment 
AB en förhandsvisning av filmen Suffragette. Trycket var 
högt för att komma in till biograf Park som rymde drygt 500 
personer. Filmen har hyllats av recensenter och på sociala 
medier världen över.

Suffragette är regisserad av Sarah Gavron och skildrar 
suffragetterörelsen i Storbritannien. Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter och Meryl Streep medverkar i filmen som 
hade svensk premiär den 15:e januari.

INVANDRARKVINNOR FÖR ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE 
2014 startade Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i samarbete med Sveriges Kvinnolobby och 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, projektet Invandrarkvinnor på vägen till ett jämställt 
samhälle som pågått fram till maj 2015. Med projektet vill BHKRF motverka den stereotypa bilden av 
invandrarkvinnan som outbildad, underordnad hemmafru som i hög grad konstrueras av media. Inger 
Malm som representant för Sveriges Kvinnolobby har bland annat medverkat i ett regionmöte i Örebro för att 
informera om Nordiskt Forum, Jämställdhetsdagarna och studiecirkelarbetet.
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ALLA BORDE VARA FEMINISTER
 Sveriges Kvinnolobby och Albert Bonniers Förlag har i samarbete med FN-förbundet, TCO, LO, 
Teskedsorden, Unizon och Gertrud Åström översatt och skickat ut Chimamanda Ngozi Adichies bok Alla 
borde vara feminister till alla elever i årskurs 2 på gymnasiet. Boken är hennes personliga upprop för en 
feminism som angår oss alla. Texten är från början ett TED-talk som setts av över två miljoner människor på 
Youtube, och som samplats av Beyoncé i låten »***Flawless«.

I december skickades boken ut och vår förhoppning är att den ska bli en språngbräda för en diskussion om 
jämställdhet och feminism i skolorna.

Sveriges Kvinnolobby och våra samarbetsorganisationer höll en pressträff den 1 december på Norra Real i 
Stockholm och berättade om det historiska initiativet att distribuera boken till alla landets gymnasieskolor. 
Under pressträffen lästes bland annat delar av boken upp av Johanna Haegerström från Albert Bonniers 
Förlag och artisten Alina Devecerski. Chimamanda. Ngozi Adichie själv medverkade genom en 
videohälsning till Sveriges gymnasielever.

Nyheten om lanseringen och boken har spridit sig världen över och väckt stort internationellt intresse för 
projektet och för Sveriges Kvinnolobby. Några av de som uppmärksammat händelsen är:

Washington Post
Huffington Post
Buzzfeed
Dagens Nyheter

SVT Kulturnyheterna
Svenska Dagbladet
Sveriges Radio Kulturnytt
Gomorron Sverige

Organisationerna bakom projektet vill med utskicket uppmuntra lärare att ta upp Alla borde vara feminister i 
undervisningen. I januari 2016 skickas en lärarhandledning kopplad till boken ut till landets skolor. Boken 
finns även som ljudbok inläst av Katarina Wennstam. Målet är att genom boken ge ungdomar verktyg för att 
förändra samhället i jämställd riktning.

When I was 16 i don’t think 
I knew what the word feminist meant. I 

don’t think I knew the word at all. But I was 
a feminist. And I hope that the 16-year olds 

that will read this book in Sweden will 
also decide that they are 

feminists.

Chimamanda Ngozi Adichie

https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=57B0p-UgLc8rn79oNr_Sm1kQTEmQ3amtvHpO6fpOJ5Ii4MUqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB3AGEAcwBoAGkAbgBnAHQAbwBuAHAAbwBzAHQALgBjAG8AbQAvAG4AZQB3AHMALwBhAHIAdABzAC0AYQBuAGQALQBlAG4AdABlAHIAdABhAGkAbgBtAGUAbgB0AC8AdwBwAC8AMgAwADEANQAvADEAMgAvADAANgAvAGUAdgBlAHIAeQAtADEANgAtAHkAZQBhAHIALQBvAGwAZAAtAGkAbgAtAHMAdwBlAGQAZQBuAC0AdwBpAGwAbAAtAHIAZQBjAGUAaQB2AGUALQBhAC0AYwBvAHAAeQAtAG8AZgAtAHcAZQAtAHMAaABvAHUAbABkAC0AYQBsAGwALQBiAGUALQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fnews%2farts-and-entertainment%2fwp%2f2015%2f12%2f06%2fevery-16-year-old-in-sweden-will-receive-a-copy-of-we-should-all-be-
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=Z7wItNGHtuxgisZ_wx_dWLy10D367_x3xd30mFkP4z0i4MUqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB0AGgAZQBnAHUAYQByAGQAaQBhAG4ALgBjAG8AbQAvAGIAbwBvAGsAcwAvADIAMAAxADUALwBkAGUAYwAvADAANAAvAGUAdgBlAHIAeQAtADEANgAtAHkAZQBhAHIALQBvAGwAZAAtAGkAbgAtAHMAdwBlAGQAZQBuAC0AdABvAC0AcgBlAGMAZQBpAHYAZQAtAGMAbwBwAHkALQBvAGYALQB3AGUALQBzAGgAbwB1AGwAZAAtAGEAbABsAC0AYgBlAC0AZgBlAG0AaQBuAGkAcwB0AHMAPwBDAE0AUAA9AHMAaABhAHIAZQBfAGIAdABuAF8AZgBiAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.theguardian.com%2fbooks%2f2015%2fdec%2f04%2fevery-16-year-old-in-sweden-to-receive-copy-of-we-should-all-be-feminists%3fCMP%3dshare_btn_fb
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=rsvJnFyKrApszl_7x1pV2_URYCk_8N3499NEvP2ex1Ui4MUqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBiAHUAegB6AGYAZQBlAGQALgBjAG8AbQAvAGsAcgB5AHMAdABpAGUAeQBhAG4AZABvAGwAaQAvAGUAdgBlAHIAeQAtADEANgAtAHkAZQBhAHIALQBvAGwAZAAtAGkAbgAtAHMAdwBlAGQAZQBuAC0AaQBzAC0AZwBlAHQAdABpAG4AZwAtAGEALQBjAG8AcAB5AC0AbwBmAC0AdwBlAC0AcwBoAG8AdQBsAGQALQBhAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.buzzfeed.com%2fkrystieyandoli%2fevery-16-year-old-in-sweden-is-getting-a-copy-of-we-should-a
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=dDYno7uQzkPZSLYUP0ME5dl3rge3jnuo-amNIhMh_9oi4MUqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBkAG4ALgBzAGUALwBkAG4AYgBvAGsALwBiAG8AawByAGUAYwBlAG4AcwBpAG8AbgBlAHIALwBjAGgAaQBtAGEAbQBhAG4AZABhAC0AbgBnAG8AegBpAC0AYQBkAGkAYwBoAGkAZQAtAGEAbABsAGEALQBiAG8AcgBkAGUALQB2AGEAcgBhAC0AZgBlAG0AaQBuAGkAcwB0AGUAcgAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.dn.se%2fdnbok%2fbokrecensioner%2fchimamanda-ngozi-adichie-alla-borde-vara-feminister%2f
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=VvookCeMFwAbm2STVshdJ_bWPfbEyNxgt0KBEZiKtcAi4MUqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHYAdAAuAHMAZQAvAG4AeQBoAGUAdABlAHIALwBpAG4AcgBpAGsAZQBzAC8AbgB5AC0AYgBvAGsALQB2AGkAbABsAC0AZwBvAHIAYQAtAGYAZQBtAGkAbgBpAHMAbQBlAG4ALQBmAG8AbABrAGwAaQBnAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.svt.se%2fnyheter%2finrikes%2fny-bok-vill-gora-feminismen-folklig
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=vbqhh9y993tgNDI2oZHBgBUxu5e5C9IyxW384-Qji-h7QMgqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHYAZAAuAHMAZQAvAGEAbABsAGEALQBiAG8AcgAtAGYAYQAtAGMAaABhAG4AcwBlAG4ALQBhAHQAdAAtAHYAYQByAGEALQBmAGUAbQBpAG4AaQBzAHQAZQByAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2falla-bor-fa-chansen-att-vara-feminister
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=r3RGcLsz8vI3x7FyNIXyvYmlEttE4vRk2wCk0elagkp7QMgqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwB2AGUAcgBpAGcAZQBzAHIAYQBkAGkAbwAuAHMAZQAvAHMAaQBkAGEALwBhAHIAdABpAGsAZQBsAC4AYQBzAHAAeAA_AHAAcgBvAGcAcgBhAG0AaQBkAD0ANAA3ADgAJgBhAHIAdABpAGsAZQBsAD0ANgAzADEANAA3ADcAOQAlADIAMAA.&URL=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d478%26artikel%3d6314779%2520
https://ex.idun.vmi.se/owa/redir.aspx?SURL=lVvQjTzYc_YNlw8aJ_oSH0IakfCrxVqEdf3Ix6lzdlV7QMgqQC3TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHYAdABwAGwAYQB5AC4AcwBlAC8AawBsAGkAcABwAC8ANQAwADkAOAAwADEAOAAvAG4AeQAtAGIAbwBrAC0AdgBpAGwAbAAtAGcAbwByAGEALQBmAGUAbQBpAG4AaQBzAG0AZQBuAC0AZgBvAGwAawBsAGkAZwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.svtplay.se%2fklipp%2f5098018%2fny-bok-vill-gora-feminismen-folklig
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CIVOS – CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER I SAMVERKAN
Sveriges Kvinnolobby är medlem i Civos som är ett samverkansorgan för paraplyorganisationer som bildades 
2009. Uppdraget är att stärka civilsamhällets och idéburna organisationers gemensamma intressen. Inger 
Malm har varit Sveriges kvinnolobbys representant i Civos under hela 2015.

Inom Civos verkar Sveriges Kvinnolobby för att föra fram ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv. Under 
året har den strategiska planen för Civos arbetats fram och slutligen antagits vid höstmötet 2015. Planen 
syftar till att ange riktningen för Civos arbete de närmaste fem åren och ska baseras på jämställdhet och alla 
människors lika värde. 

Sveriges Kvinnolobby har även medverkat aktivt i Partsgemensamt Forum (PGF) där regeringen och 
de ideella organisationerna diskuterar villkoren för det civila samhälet. Utifrån i förväg valda teman 
förarbetas olika frågeställningar i syfte att belysa de ideella föreningarnas särart i samhället. Sveriges 
Kvinnolobby har deltagit i att ta fram förslag och idéer om förbättringar för politiken avseende stärkandet av 
organisationsbidraget. Utgångspunkten måste vara att organisationerna inom civila samhället är olika för att 
resultatet ska bli jämlikt och stödet likvärdigt.

Dessutom har Sveriges Kvinnnolobby under hösten 2015 varit delaktig i regeringens initiativ till en 
samrådsmodell som vill ta tillvara det civila samhällets kunskap i både sak och process. Modellen ska testas 
på olika sätt under 2016.
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
JÄMSTÄLLDHETSDAGARNA
En nationell, professionell konferens om jämställdhetsintegrering 
 
Jämställdhetsdagarna är en årlig konferens med fokus på 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsdagarna 
vänder sig till de som ansvarar för och arbetar med jämställdhet 
i offentlig och privat verksamhet. Den första upplagan av 
Jämställdhetsdagarna ägde rum den 27-28 januari 2016 på Malmö 
Live. Under Jämställdhetsdagarna delades för första gången det 
Svenska Jämställdhetspriset ut och vinnare var Norra Skogsägarna och 
Malmö Stad.
 
Vid Nordiskt Forum Malmö 2014 kom den nordiska kvinnorörelsen överens om gemensamma feministiska 
överenskommelser och krav till de nordiska regeringarna. Nordiskt Forum krävde bland annat ”att 
myndigheter och annan offentlig verksamhet ges i uppdrag att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i all 
sin verksamhet”. Samtidigt konstaterades att det finns många goda exempel på jämställdhetsintegrering på 
såväl nationell som lokal nivå. Dessa sprids emellertid inte till andra liknande verksamheter och slutsatserna 
tillåts inte i tillräckligt grad påverka generella beslut som rör olika samhällsområden. Utifrån detta beslutade 
Sveriges Kvinnolobby att genomföra Jämställdhetsdagarna i januari 2016.

Jämställdhetsdagarna är ett partnerskap mellan Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Under 
året har Malpuri Groth och Clara Berglund projektlett arbetet inför Jämställdhetsdagarna hos Sveriges 
Kvinnolobby. En stor del av arbetet har bestått av programläggning, kommunikation och marknadsföring. 
Jämställdhetsdagarna genomförs utan bidrag från externa finansiärer. En förutsättning för genomförandet är 
att konferensen ska bära sina egna kostnader. 

Jämställdhetsdagarnas program utgår från de jämställdhetspolitiska delmålen som bryts mot fem 
samhällsutmaningar: arbete, välfärd, integration, hållbar utveckling samt demografi och hälsa. Utifrån detta 
koncept har 25 seminarier med tillhörande metodverkstäder tagits fram. I programmet medverkade statsråd, 
experter, lokal- och regionalpolitiker samt personer som arbetar i olika verksamheter. Fokus var att praktiskt 
presentera på vilket sätt jämställdhet kan vara en del av lösningen på några av samhällets mest brännande 
utmaningar. Under metodverkständerna presenterade olika aktörer på ett interaktivt sätt sina metoder 
och strategier. Målet var att deltagarna under verkstaden skulle få verktyg att ta med hem till sin egen 
organisation. Cirka 900 personer deltog i Jämställdhetsdagarna 2016.

Jämställdhetsdagarna 2016 i Malmö 
bestod av möten mellan människor som tror 

på jämställdhetsperspektivets inneboende kraft 
i ett ständigt förändringsarbete, möten mellan 

människor med en stark förvissning om att i en 
bättre framtid för alla är jämställdhet mellan 

könen en absolut förutsättning och möten mellan 
människor som 

vet att nu är det dags att handla istället 
för att bara prata!

Catharina Alpkvist, styrelseledamot
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MILJÖ, KLIMAT OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
FN:S HÅLLBARHETSMÅL– AGENDA 2030
 
Efter omfattande expertkonsultationer, medlemsstatsförhandlingar och civila samhällets bidrag, antogs 
den nya globala utvecklingsagendan 2030 vid ett FN toppmöte i september 2015 i New York. Den ersätter 
Milleniemålen som löpte ut 2015. Dessförinnan möttes världens regeringar i Addis Abeba för att fastställa 
finansieringsramarna. Agenda 2030 ställer krav på alla regeringar att förverkliga de 17 målen. En viktig 
utgångspunkt är att jämställdhet integrerats i alla målen, samtidigt som ett fristående mål nummer 5 
fokuserar på jämställdhet och kvinnors rättigheter.  
 
Under förhandlingsprocessen överförde Sveriges Kvinnolobby resultatet från Nordiskt Forum 2014 till 
den Öppna Arbetsgruppen i juli 2014. Detta bidrag underströk jämställdhetens centrala ställning för den 
globala utvecklingsagendan och bidrog till slutresultatet. Nu bevakar vi löpande jämställdhetsperspektivet 
i framtagande av indikatorer som ska användas vid planering och utvärdering av genomförandet av den 
universella agendan 2030. 

Eftersom jämställdhet är en strukturell fråga som existerar på både lokal och nationell nivå och i alla delar 
av samhället kommer Sveriges Kvinnolobby att delta i Sverige och internationellt i arbetet med Agenda 2030, 
med särskild tonvikt på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Under Jämställdhetsdagarna i januari 2016 diskuterades Agenda 2030 och hållbar utveckling ur ett 
jämställdhetsperspektiv i programmet.

Aase Smedler, styrelseledamot

Sällan har internationella 
förhandlingar varit så inkluderande som 
i arbetet med Agenda 2030. Kvinnor var 

tongivande i att jämställdhet och mänskliga 
rättigheter blivit centrala. Nu arbetar vi 

solidariskt för genomförandet.
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COP21
 
I december hölls klimatmötet i Paris då världens ledare skulle enas om ett nytt globalt klimatavtal som 
ska gälla från 2020. Inför förhandlingarna publicerade Sveriges Kvinnolobby ett pressmeddelande med 
budskapet till vår feministiska regering att de arbetar för en jämställdhetsintegrerad process inför och 
under klimatförhandlingarna. Gröna Kvinnor, medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby, fanns på plats 
i Paris under mötet och bevakade förhandlingarna. Efter klimattoppmötet släppte de rapporten Brist på 
jämställdhet i klimatpolitiken

 http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/02/Gro%CC%88na-kvinnor_cop21-tryckfil.pdf
 http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/02/Gro%CC%88na-kvinnor_cop21-tryckfil.pdf
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ASYL OCH MIGRATION 
FEMINISTISK FLYKTINGPOLITIK
Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte den 10 oktober antog ett uttalande om sju krav för en feministisk 
flyktingpolitik. Vi ser att både kvinnor och män flyr, men många fler män tar sig hela vägen till Sverige. Den 
feministiska utrikespolitiken måste finna vägar att undsätta kvinnor och flickor och ordförandemötet kräver 
därför att alla insatser ska ha ett medvetet jämställdhetsperspektiv och att kvinnors utsatthet sätts i fokus.

Den 12 oktober publicerades följande sju krav för en feministisk flyktingpolitik. Uttalandet fick stor medial 
spridning.

1. Extra resurser för kvinnors nödvändigheter och akuta insatser för att motverka sexuella övergrepp och 
människohandel i flyktingläger och i konfliktområden.

2. Insatser för att hjälpa kvinnor och flickor att ta sig över gränserna och söka asyl i Sverige. Kvinnor och 
deras medföljande barn ska ha särskild prioritet bland kvotflyktingar.

3. Ökad säkerhet och skydd vid ankomst till Sverige, till exempel tillgängliga boenden, resurser för kvinnor 
som är gravida eller har små barn, och stöd för kvinnor som utsatts för våld och övergrepp.

4. Att kvinnors specifika asylskäl erkänns och att asylprocessen och systemet för familjeåterförening i Sverige 
har ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

5. Att kvinnor med familjeanknytning får egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen och att 
kvinnor och flickor ges permanent uppehållstillstånd för att få ekonomisk självständighet och trygghet.

6. Ökat stöd till kvinnoorganisationer i konfliktområden samt till den svenska kvinnorörelsen och 
kvinnojourer i Sverige som tar emot kvinnor och flickor som har utsatts för våld och människohandel.

7. Kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor 
fred och säkerhet.

KVINNOR OCH MEDIA 
WIKIFEM
Wikipedia är en av våra mest använda informationskällor. Men endast 9 % av de som skriver på Wikipedia är 
kvinnor. Det betyder att män har tolkningsföreträde av informationen som finns på Wikipedia som till stor 
del styrs av män. Detta är ett demokratiproblem vi måste ändra på. Wikifem är ett feministiskt initiativ med 
syfte att skapa och sprida kunskap på Wikipedia – om och för kvinnor. 
 
Inom ramarna för Wikifem har vi i samarbete med Wikimedia Sverige anordnat flera skrivarstugor där vi 
tillsammans redigerat och skapat nya artiklar på Wikipedia. Skrivarstugorna har haft olika teman, bland 
annat kvinnor inom naturvetenskapen och kvinnorörelsens historia. Wikimedia Sverige driver just nu ett 
projekt för att öka kvinnors skrivande på Wikipedia.
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SAMARBETEN OCH NÄTVERK
CEDAW-NÄTVERKET
Vart fjärde år ska den svenska regeringen rapportera 
till FN:s Kvinnokommitté hur man lever upp till 
Kvinnokonventionen. I september 2014 lämnade 
regeringen sin senaste rapport. Under året har CEDAW-
nätverket, som består av ett 20-tal organisationer, 
arbetat med att sammanställa en skuggrapport för att 
ur sitt perspektiv återge kvinnors situation i Sverige. 
Rapporten presenterar var Sveriges arbete brister och 
de handlingsstrategier som krävs för att göra kvinnors 
rättigheter till verklighet. Arbetet syftar till att uppmana 
regeringen att realisera sina åtaganden om jämställdhet 
och kvinnors rättigheter och att belysa behov av ytterligare 
lagstiftning eller myndighetsförelägganden. I februari 2016 
förhörs Sverige av FN:s Kvinnokommitté om hur de lever 
upp till sina åtaganden.
 
Under året har organisationerna i CEDAW-nätverket 
deltagit i arbetsgrupper utifrån Kvinnokonventionens 
artiklar. Johanna Dahlin har varit projektledare och 
sammanställt rapporten. På MR-dagarna i Göteborg 
den 10 november arrangerade vi en duell om hur 
Kvinnokonventionen ska bli verklighet i Sverige. Pernilla 
Baralt (s) och Maria Nilsson (Fp) debatterade. 
Rapporten översätts till engelska och sprids vid förhöret av Sverige i Genevé i februari och på FN:s 
Kvinnokommission i mars. Rapporten lanserades på Jämställdhetsdagarna genom en överlämning 
till jämställdhetsminister Åsa Regnér och sprids i andra forum där Sveriges Kvinnolobby, våra 
medlemsorganisationer och CEDAW-nätverkets organisationer finns och verkar. Under våren 2016 
arrangerar vi ett riksdagsseminarium om hur regeringen avser att följa upp rekommendationerna från 
Kvinnokommittén. Dessutom hålls en rad seminarier runtom i landet för att uppmärksamma rapporten.

Med projektet vill vi också öka kännedomen om Kvinnokonventionen i Sverige och öka kvinnors möjligheter 
att bevaka sina rättigheter och att driva sina krav. Det är viktigt att alla kvinnor får tillgång till information 
om sina rättigheter. Särskilt prioriterade målgrupper i projektet är kvinnor med begränsade kunskaper i 
svenska språket och kvinnor med funktionsnedsättningar. Rapporten har tagits fram i en lättläst version och i 
punktskrift och seminarier inom projektet teckenspråkstolkas.
 

http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2016/01/Skuggrapport-CEDAW-svenska.pdf
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Johanna Dahlin, projektledare

Kvinnokonventionen är det 
viktigaste verktyget vi har för att ställa politiker 

och ansvariga till svars! Det har varit fantastiskt att 
tillsammans med våra medlemsorganisationer få 

granska hur regeringen lever upp till sina åtaganden. 
Nu hoppas vi att alla använder skuggrapporterna 

för att ställa krav på politiken och förbättra 
implementeringen av Kvinnokonventionen på 

alla nivåer i samhället.

Inom ramarna för projektet Skuggrapport CEDAW tas också en uppdaterad version av Kvinnokonventionen 
på lättläst svenska fram. Denna har visat sig mycket användbar i synnerhet för studiecirklar för utlandsfödda 
kvinnor. Under året har Sveriges Kvinnolobby inspirerat till och arrangerat studiecirklar runt om i landet 
och i förorter i Stockholmsområdet. Erfarenheterna från dessa cirklar visar på en stark efterfrågan av att få 
kunskap om sina rättigheter. Det har framkommit att många kvinnor aldrig tidigare nåtts av denna kunskap 
och information. Sveriges Kvinnolobby fortsätter arbeta för att fler kvinnor ska få tillgång till sin rättmätiga 
rätt till kunskap. Inger Malm är den inom styrelsen som lett arbetet med kvinnokonventionen på lättläst 
svenska. Inger Malm har också föreläst om Kvinnokonventionen på Stockholms Universitet för nyanlända.



25

NORDISKT SAMARBETE EFTER NORDISKT FORUM 2014
Det Nordiska samarbetet mellan kvinnorörelsen har fortsatt efter Nordiskt Forum Malmö 2014. Efter 
Nordiskt Forum bildades ”Feministiskt Nätverk Norden” som hade sitt första möte i januari 2015. Nätverket 
beslutade om att under 2015 fokusera på temat feministisk ekonomi, och utifrån slutdokumentet undersöka 
hur våra länder kan implementera Pekingplattformens krav på kvinnors ekonomiska självständighet.
 
Strategisk konferens i Kungälv
I augusti 2015 organiserade Sveriges Kvinnolobby en två dagar lång konferens i Kungälv med temat 
feministisk ekonomi. Syftet med konferensen var att öka kunskapen om feministisk ekonomi och 
lägga upp ett fortsatt gemensamt strategiskt arbete. Ett flertal forskare och experter från de nordiska 
länderna medverkade i programmet under rubriken ”It’s the feminist economy, stupid”. Skattesystem, 
jämställdhetsbudgetering, löneskillnader mellan kvinnor och män liksom faktorer för löneutvecklingen 
togs upp från olika perspektiv utifrån studier och forskning. Sveriges Kvinnolobby hade bjudit in Agneta 
Stark, docent i företagsekonomi, Gertrud Åström, jämställdhetsexpert, och Johanna Rickne, forskare inom 
arbetsmarknadsekonomi samt utvecklings- och familjeekonomi, att delta i konferensen.
 
Konferensdagarna som samlade ett 50-tal deltagare avslutades med en workshop om det fortsatta arbetet. 
Danmark tog på sig att vara sammankallande för nätverket efter mötet. Efter konferensen har Feministiskt 
Nätverk Norden arbetat vidare med temat inom sina respektive organisationer och länder. Feministiskt 
Nätverk Norden planerar för ett gemensamt Side event om feministisk ekonomi på FN:s Kvinnokommission i 
mars 2016 och medverkan på Women Deliver i maj 2016.

Skolmaterial om kvinnors rättigheter
I samarbete med paraplyorganisationerna för kvinnorörelsen i Danmark och på Island har vi tagit fram ett 
digitalt utbildningsmaterial för gymnasieskolan utifrån FN:s Kvinnokonvention och Pekingplattformen. 
Projektet har varit ett sätt att ta hand om engagemanget för feminism och kvinnors rättigheter efter Nordiskt 
Forum bland unga. Sveriges Kvinnolobby har i samarbete med Kvinderådet i Danmark och Kvenréttindafélag 
på Island tagit fram ett nytt skolmaterial om kvinnors rättigheter. Materialet utgår från FN:s 
Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking och ska användas av lärare och elever i gymnasieskolan.
 
Skolmaterialet Grundkurs i kvinnors rättigheter tar upp ämnen som Ekonomi, arbete & lika lön, Miljö och 
hållbar utveckling, Asyl och migration, Fred och säkerhet och Media. Materialet följer gymnasieskolans 
läroplan och ämnesplaner. Det ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om demokrati och 
mänskliga rättigheter och att undersöka hur ekonomiska, sociala och politiska aspekter kan påverka och 
förklara det som sker i samhället från lokal till global nivå.
 
Skolmaterialet lanserades vid en konferens i Reykjavik i samarbete med lärarfacket på Island och i samband 
med FN-dagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt på Island. Materialet kan användas av aktörer i många 
olika sammanhang och finns att ladda ner på www.kvinnorsrättigheter.org

Malmö Jämställdhetsbyrå – (O)organiserad feminism
Malmö Jämställdhetsbyrå har drivit projektet (O)organiserad feminism som ett resultat av Nordiskt Forum 
2014. Projektet har som syfte att stärka lokal feministisk organisering genom att kartlägga hinder och 
identifiera möjliga lösningar och metoder. Inom projektet har två rapporter släppts. För att uppmärksamma 
dessa arrangerades ett gemensamt rapportsläpp med Sveriges Kvinnolobby.

Dokumentärfilm
I enlighet med Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan fortsätter arbetet med att dokumentera Nordiskt 
Forum för eftervärlden. Ett arbete tillsammans med Annika Hellström, producent, Erika Gonzales, klippare, 
och Lisa Jarenskog, manusförfattare, för att skapa en dokumentärfilm om Nordiskt Forum har pågått under 
2015. En pilot har tagits fram.
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ÅTTONDEMARSNÄTVERKET
De senaste åren har UN Women nationell kommitté Sverige tillsammans med 
Åttondemarsnätverket arrangerat ett evenemang i samband med Internationella kvinnodagen. 
Åttondemarsnätverket har bestått av ett nittiotal organisationer som tillsammans arbetat för att 
uppmärksamma kvinnors och flickors mänskliga rättigheter på olika sätt. Årets firande hölls den 5 mars på 
Fryshuset i Stockholm. Under rubriken ”Rätten till min kropp” anordnades en mängd seminarier, workshops 
och kulturevenemang under dagen. Sveriges Kvinnolobby höll ett interaktivt seminarium om hur vi 
tillsammans stoppar den sexistiska reklamen.

PLENT – PLATTFORM FÖR INDIVIDUALISERAD 
FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING
Sveriges Kvinnolobby ingår i det europeiska nätverket Plent (Platform for equal and nontransferable parental 
leave). Samarbetet syftar till att uppnå ett jämställt föräldraskap. Plent verkar för att skapa en bred opinion 
för individualiserad försäkring och för ökad diskussion kring de frågor om välfärd och jämställdhet som 
föräldraförsäkringen är en del av.

I februari lämnade Sveriges Kvinnolobby ett yttrande över departementspromemorian som föreslår att 
ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Vi välkomnade förslaget om 
en tredje reserverad månad med förhoppningen om att det är ett steg i rätt riktning mot en individualiserad 
föräldraförsäkring.  

OPERATION 1325
Operation 1325 är en sammanslutning av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer som arbetar med 
information, utbildning och politisk påverkan om FN:s säkerhetsråds resolution 1325, nationellt och 
internationellt. Målet är att resolutionen ska tillämpas i alla länder. Under 2015 har Sveriges Kvinnolobby 
representerats av Alexandra Iriarte i Operation 1325 som adjungerad i styrelsen. 

2015 var det 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen och med anledning av detta gjorde Operation 
1325 en global översyn av hur resolutionen tillämpats. Studien visar att det pågår en förändring där fler 
kvinnor deltar i fredsbevarande operationer men att det går för långsamt. Organisationen har även fört fram 
ståndpunkten att det är dags för en kvinnlig generalsekreterare för FN.

Operation 1325 uppger att de förverkligat sitt mål att stärka kvinnliga medieaktörer i fråga om kvinnor, 
fred och säkerhet och samarbetat med partners i fem länder. Under 2015 har de framställt ett media toolkit 
som visar enkla steg för att använda media som ett verktyg för freds- och kärnarbete i den feministiska 
kommunikationsstrategin. 

I maj valdes Eva Zetterberg till ny ordförande för Operation 1325.
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KOMMUNIKATION OCH PÅVERKANSARBETE
 
Kommunikation är ett viktigt verktyg för Sveriges Kvinnolobby för att nå ut med våra budskap och driva 
opinion och krav på förändring. Våra remissvar, debattartiklar, pressmeddelanden, brev och uttalanden 
publiceras på vår hemsida för att nå ut till en bred målgrupp. 

MR-DAGARNA
MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter och arrangeras varje år på olika orter i 
Sverige. Sveriges Kvinnolobby ingår i arrangörsgruppen för MR-dagarna där vi tillsammans med andra 
organisationer arbetar för att förverkliga kvinnors mänskliga rättigheter.
 
Årets MR-dagar hölls i Göteborg den 9-10 november under rubriken “Tillsammans mot rasism – Agera för 
allas lika värde lokalt och globalt.” Sveriges Kvinnolobby
medverkade med två programpunkter:
 
Kvinnokonventionen – Duell mellan Pernilla Baralt (s), 
statssekreerare för jämställdhetsminister Åsa Regnér och Maria 
Nilsson (fp), vice ordförande i Liberala kvinnor. 
Surrogatmödraskap – Seminarium med Elina Nilsson, forskare, 
Lisa Wool-Rim Sjöblom, serietecknare och debattör, Rossana 
Dinamarca (v), Annicka Engblom (m) och Susanne Eberstein (s). 

Sveriges Kvinnolobby hade också en utställarplats. Många av våra 
medlemsorganisationer deltog i montern med sitt material m.m. 
Montern och våra seminarier var välbesökta.

ALMEDALEN
Representanter från styrelse och kansli var på plats under årets Almedalsvecka som pågick den 28 juni – 5 
juli. Under veckan anordnade vi ett stort feministiskt mingel, lanserade manifestet Porrfritt samt anordnade 
seminarier om pornografi, surrogatmödraskap och feministiska finanser 
 
Utöver Sveriges Kvinnolobbys egna aktiviteter under Almedalsveckan arbetade vi också strategiskt för att 
delta i seminarier och aktiviteter som berörde våra frågor.

Irene Opira och Birgit Lundin från RIFFI
 på MR-dagarna
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FN:S KVINNOKOMMISSION
FN:s Kvinnokommission (Commission on the Status of Women, CSW) är en kommission under FN:s 
ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Kvinnokommissionen har huvudansvaret för policyutveckling 
när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män och för att följa upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i 
medlemsstaterna. Under Kvinnokommissionen samlas medlemsländerna i FN:s högkvarter i New York för 
att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Parallellt 
med kommissionsmötet pågår ett stort antal seminarier, utställningar, debatter och mottagningar. Sveriges 
Kvinnolobby har konsultativ status hos till ECOSOC.
 
Den 59:e Kvinnokommissionen ägde rum den 9-20 mars 2015. Under rubriken Beijing+20 
utvärderade konferensen vad som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen sedan den senaste 
kvinnovärldskonferensen hölls i Peking 1995. Inför CSW gjorde Sveriges Kvinnolobby ett skriftligt uttalande 
med rekommendationer för hur kvinnors rättigheter kan stärkas inom fem kritiska områden: ekonomi, hälsa, 
våld, miljö samt ny teknologi och media. Uttalandet utgick från det Nordiskt Forums slutdokument.
 
Inför Kvinnokommissionen genomförde Sveriges Kvinnolobby förberedande möten med våra 
medlemsorganisationer. Vi hade också nära kontakt med EWL, den globala abolitioniströrelsen mot 
prostitution och våra nordiska samarbetsorganisationer. På plats samordnade Sveriges Kvinnolobby 
regelbundna avstämningsträffar för representanter från den svenska kvinnorörelsen.
 
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér ledde Sveriges delegation där även ambassadör 
Annika Molin Hellgren, tjänstemän från Socialdepartementets jämställdhetsenhet och UD, Sida och två 
riksdagsledamöter ingick. Fem civilsamhällesorganisationer ingick också; Sveriges Kvinnolobby, som 
representerades av Clara Berglund, Män för Jämställdhet, RFSU, Rädda Barnen och Kvinna till Kvinna. 
Delegationen hade förberedande möten inför Kvinnokommissionen. Med till New York följde också Gertrud 
Åström, Catharina Alpkvist, Aase Smedler, Stephanie Thögersen och Johanna Dahlin.

En mottagning för svenska civilsamhällesorganisationer hölls på svenska representationen. Svenska 
representationen bjöd också in till ett möte om post 2015-processen.
 
Med anledning av Pekingplattformens 20 års jubileum förhandlades inga agreed conslusions på årets 
Kvinnokommission. Istället inleddes konferensen den 9 mars med att medlemsstaterna antog en politisk 
deklaration om handlingsplanens fortsatta giltighet och betydelse. Sveriges Kvinnolobby uppskattade att 
FN:s medlemsstater lyckades enas om en deklaration, men efterlyste starkare skrivningar om de kommande 
utvecklingsmålen. Vi hade gärna sett ännu högre ambitioner och starkare åtaganden. Det bästa sättet att hylla 
Pekingplattformen hade varit att utan förbehåll sluta upp kring att de nya utvecklingsmålen ska innehålla ett 
särskilt mål för kvinnors rättigheter och att se till alla mål ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
 
FN:s kvinnokommission beslutade även att implementera nya arbetsmetoder för att förstärka arbetet med 
att främja kvinnors rättigheter och jämställdhet. Kommissionen avslutade sitt 59:e årliga möte med en 
överenskommelse av FN:s medlemsstater om åtgärder för ett förbättrat arbete i relation till Handlingsplanen 
från Peking. Överenskommelsen spred vi genom våra kanaler.

http://sverigeskvinnolobby.se/blog/overenskommelse-om-nya-arbetsmetoder-for-csw
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För första gången genomförde Sveriges Kvinnolobby ett officiellt seminarium i FN-byggnaden på temat 
”New Action on Women’s Rights”, utifrån Nordiskt Forum 2014. Seminariet, som hölls i samarbete med 
UN Women Nationell kommitté Sverige, Feministiskt Nätverk Norden och Sveriges regering, blev mycket 
uppmärksammat och diskussionen direktsändes genom FN:s webcast. Åsa Regnér och Lakshimi Puri deltog 
och i publiken fanns Sydafrikas jämställdhetsminister samt aktivister från världens alla hörn. Under veckan 
anordnade vi även ett seminarium om sexköpslagen som ett sätt att motverka HIV/Aids. 

Flera av våra medlemsorganisationer fanns på plats och några arrangerade seminarier. RIFFI, Unizon, Roks, 
Fredrika Bremer Förbundet, UN Women Nationell Komitté Sverige och Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
var där.
Sveriges Kvinnolobby och CSW-nätverket arbetar med att nå ut med information om det internationella 
toppmötet för kvinnors rättigheter. Vi publicerade löpande rapporter från CSW på hemsidan, gjorde ett 
pressmeddelanden om den politiska deklarationen och publicerade en debattartikel i Dagens Arena under 
veckan.

BESÖK OCH DELEGATIONER
Sveriges Kvinnolobby tar varje år emot många internationella studiebesök och delegationer. Bland andra fick 
vi besök av en grupp ombudsmän, rättsexperter och NGO:s från Jerevan den 24 mars för att diskutera det 
svenska rättsväsendet, offentligheten och kvinnors rättigheter.
 
En besöksgrupp från Burma/Myanmar besökte oss den 12 maj. De var i Sverige för ett studieprogram om 
demokrati i praktiken med fokus på civilsamhällets roll. 
 
Den 10 juni fick vi besök av Estonian Gender Equality and Equal Treatment Commissioner, ett estniskt 
nationellt organ som jobbar för att främja jämställdhet och motverka diskriminering i Estland.
 
9 september tog vi tillsammans med SweQ emot en grupp från kvinnoorganisationer och myndigheter från 
Chongqing, Kina, som ville höra mer om jämställdhetsarbetet i Sverige.
 
En ungdomsgrupp från Ukraina besökte oss 17 november för att höra mer om vårt påverkansarbete och våra 
kampanjer.

Den 7 december fick vi besök av en representant från Australian Women’s Health Service som ville få 
information om framgångar och motgångar i jämställdhetsarbetet i Sverige och inspireras av våra strategier 
och arbetssätt. 
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UTREDNINGAR OCH REFERENSGRUPPER
Jämställdhetsutredningen 
Jämställdhetsutredningen (SOU 2014:06) har haft till uppgift att följa upp och analysera utvecklingen 
mot jämställdhet och jämställdhetspolitikens genomförande samt bedöma politiska insatsers effektivitet 
i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Clara Berglund har ingått i utredningens referensgrupp 
och framfört Sveriges Kvinnolobbys synpunkter till utredningen. Sveriges Kvinnolobbys viktigaste 
krav är inrättandet av en jämställdhetsmyndighet för att bättre styra, stödja och samordna den svenska 
jämställdhetspolitiken. Sveriges Kvinnolobby har också uppvaktat utredningen genom enskilda möten och en 
debattartikel i Dagens Nyheter.
 
Det var med stor glädje Sveriges Kvinnolobby tog emot nyheten att utredningen föreslog att en 
jämställdhetsmyndighet ska inrättas när betänkandet överlämnades den 7 oktober. Clara Berglund 
kommenterade beskedet i flera olika medier.

DEBATT OCH OPINION
Sveriges Kvinnolobby har haft en mycket stor synlighet i media under 2015. Vi har medverkat i nationell 
tv vid ett flertal tillfällen och har författat brev, debattartiklar och pressmeddelanden i en rad frågor och 
skickat dessa till berörda ministrar och politiker i Sverige och Europa. Efter lanseringen av Chimamanda 
Ngozi Adichies ”Alla borde vara feminister” fick vi även stort utrymme i internationell press. En sökning via 
mediebevakningstjänsten Retriever visar att Sveriges Kvinnolobby omnämnts i media 470 gånger under året, 
vilket är ett ovanligt stort genomslag. 
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Remissyttranden
Sveriges Kvinnolobby är en remissinstans till riksdag och regering. Remissvaren bereds av kanslipersonal 
och styrelseledamöter och ibland i samarbete med representanter för medlemsorganisationer och 
samverkansorganisationer. Under 2015 har vi skrivit en rad remissvar:
 
– Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)
– Ytterligare reserverad månad inom föräldrapenningen (Ds 2015:8)
– Avskaffande av systemet med etableringslotsar (DS 2015:26)
– Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SOU 2015:19)
– Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)
– Ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42)
– Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism
– Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen om patientregister
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EUROPEISKA KVINNOLOBBYN
EWL (European Women’s Lobby) är en paraplyorganisation 
för över 2000 kvinnoorganisationer i Europa. Sveriges 
Kvinnolobby utgör den svenska sektionen i EWL och är en 
av de 44 medlemsorganisationerna.

EWL:s styrelse består av en representant från varje medlemsorganisation. Sveriges Kvinnolobbys 
representant är sedan 2012 Elvy Svennerstål. Styrelsen väljs på två år av Generalförsamlingen, EWL:s 
högsta beslutande organ. Styrelsen väljer sju medlemmar som bildar Exekutivkommittén och som också 
har tvåårsmandat. Kommittén för organisationens ledning och förbereder beslut som fattas av Styrelsen och 
Generalförsamlingen. Elvy Svennerstål är medlem av Exekutivkommittén sedan 2013.

STRATEGI FÖR ETT FEMINISTISKT EUROPA 2016-2020
 År 2015 firade EWL sitt 25-årsjubileum med att fortsätta att aktivt främja en bättre EU-politik för kvinnor 
och flickor. Ett strategiskt ramverk för perioden 2016-2020 antogs under våren, och en huvuduppgift under 
resten av året var att med detta ramverk som grund fastställa konkreta mål som skulle styra verksamheten de 
kommande åren.

Tre “externa mål” definierades:
-  ökat engagemang från medlemmarna att samarbeta i gemensamma EWL-projekt,
-  ökade ansträngningar att få fram projektmedel med syfte att minska beroendet av EU-kommissionen och 
öka finansiell hållbarhet samt
-  åstadkomma en mer slagkraftig kommunikationsstrategi för att bättre nå ut med sitt budskap.

Prioriterade verksamhetsområden 2016-2020 sammanfattades i fyra “interna mål”:
-  motverka våld mot kvinnor och flickor
-  motverka sexistisk kultur och stereotyper
-  främja jämställdhet i arbetslivet och social rättvisa  
-  öka kvinnors deltagande politiskt, ekonomiskt och socialt beslutsfattande

För var och en av dessa interna mål har ett antal konkreta indikatorer definierats som mått på framgång.

Sveriges Kvinnolobby bidrog aktivt till detta arbete genom deltagande i EWL styrelse och exekutivkommitté. 
Generalförsamlingen fastslog målen och verksamhetsinriktningen för kommande fyraårsperiod vid sitt möte 
i oktober 2015.
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Elvy Svennerstål, 
vice ordförande i Sveriges Kvinnolobby

Det är en stor, omfattande nästan 
revolutionerande förändring som är på gång i EWL. 

Processen har varit intensiv och mödosam och den är inte 
avslutad än. Men vi är på god väg! Frågor som hela tiden legat mig 

varmt om hjärtat och som jag sökt driva är att åstadkomma ett 
effektivare och mer transparant arbetssätt, bättre kommunikation 

mellan medlemsorganisationerna och Bryssel-kansliet, mer 
information från kansliet till oss medlemmar om jämställdhetsarbetet 

i EUs institutioner. Jag har föreslagit tätare kontakter mellan EWLs 
ledning och genderansvarig kommissionär, EUs ordförandeskaps 

jämställdhetsansvariga minister resp Europaparlamentets högnivågrupp 
för jämställdhet. En käpphäst från början har för mig varit ordning och 

reda i ekonomin med täta redovisningar
 av inkomster och utgifter, en bra grund för att åstadkomma 

projektmedel utanför Kommissionen och 
därmed hållbara finanser på sikt.
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PEKINGPLATTFORMEN 1995-2015
Inför Pekingplattformens 20-årssjubileum sammanställde kansliet en rapport “From Words to Action, 
1995-2015, 20 Years of the Beijing Platform for Action”, vilken blev en viktig grund för EWLs arbete under 
verksamhetsåret. Pekingplattformens 12 tematan uppmärksammades hela året med kampanjer på resp tema 
under årets tolv olika månader, med aktivt deltagande av EWLs medlemmar.

Som ett led i ökad fokus på unga kvinnor arrangerades en feministisk sommarskola I Belgien I september 
månad. Ett stort antal unga kvinnor från olika länder deltog. Aktiviteten bedömdes som mycket lyckad och 
kommer att upprepas nästa sommar. En utförlig redovisning av sommarskolan finns på EWLs hemsida.

EWL liksom Sveriges Kvinnolobby har varit en tydlig röst för ett förbud mot surrogatmödraskap. I december 
2015 välkomnades Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter där surrogatmödraskap fördöms 
med motiveringen att kvinnans värde undermineras när hennes kropp används som en handelsvara.



36

Bilaga A: Förteckning över medlemsorganisationer 31 december 2015
1. 1,6 miljonerklubben
2. Allt är möjligt
3. Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige, BHKRS 
4. Business and Professional Women Sweden - Yrkeskvinnors riksförbund
5. Dea-föreningen för Kvinnomuseer i Sverige
6. Doris Film
7. Female Integrity
8. Forum - Kvinnor och Funktionshinder
9. Fredrika-Bremer-Förbundet
10. Förenade kvinnor
11. Föreningen Kvinna Skaraborg
12. Gröna kvinnor
13. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
14. Internationella Kvinnoförbundet, IKF
15. Kristen & Kvinna
16. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 
17. Kvinnliga Akademikers Förening
18. Kvinnliga Läkares Förening 
19. Kvinnofronten
20. Kvinnor i Svenska Kyrkan
21. Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN
22. KvinnorKan! 
23. Kvinnors Byggforum
24. Kvinnorättsförbundet, KRF
25. Ladyfest Göteborg
26. Maktsalongen
27. Malmö Jämställdhetsbyrå
28. Mälardalens Kvinnolobby
29. Riksförbundet Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor, RIFFI
30. Riksföreningen Stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp, RSCI
31. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
32. Svenska Kvinnors EuropaNätverk, SKEN
33. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
34. Svenska Riksföreningen av Delta Kappa Gamma
35. Sverigefinskt Kvinnoforum
36. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
37. Sveriges Quinnoråd - Swe Q 
38. Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
39. TRIS – tjejers rätt i samhället
40. UN Women Sweden
41. Unizon
42. Varken hora eller kuvad
43. Winnet Sverige 
44. Västsvenska Quinnors Lobby, VSQL
45. Örebro Läns Kvinnolobby



37

Bilaga B: Förteckning över Sveriges Kvinnolobbys arbetsgrupper
Arbetsutskott (ansvarar även för organisation/personal/stadgar/lokal) 
Clara Berglund (sammankallande), Inger Malm, Catharina Alpkvist, Elvy Svennerstål

Budgetgranskning/feministisk ekonomi/15:56 
Johanna Dahlin (sammankallande), Clara Berglund, Camilla Wagner

CEDAW/Lättläst/FN/Post-2015 
Johanna Dahlin (sammankallande), Aase Smedler, Alexandra Iriarte, Inger Malm, Clara Berglund

EWL/EU 
Johanna Dahlin (sammankallande), Elvy Svennerstål, Clara Berglund, Camilla Wagner, Aase Smedler, 
Malpuri Groth

Nordiskt samarbete 
Stephanie Thögersen (sammankallande), Clara Berglund, Marie Unander-Scharin

Bygga och utveckla jämställda Norden (NIKK) 
Stephanie Thögersen (sammankallande), Clara Berglund, Catharina Berglund

Reklamera 
Stephanie Thögersen (sammankallande), Clara Berglund

Våld mot kvinnor (surrogatmödraskap, sexköpslagens, könsstympning m.m.) 
Stephanie Thögersen (sammankallande), Clara Berglund, Marie Unander-Scharin

Jämställdhetsdagarna 
Clara Berglund (sammankallande), Catharina Alpkvist, Malpuri Groth

Fond/Näringsliv 
Stephanie Thögersen (sammankallande), Clara Berglund, Camilla Wagner, Elvy Svennerstål, Aase Smedler
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