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2017 - ett år av motstånd
2017 var året när något brast. Kvinnor från alla delar av samhället delade med sig av sina be-
rättelser om sexuella trakasserier och övergrepp under #MeToo. Världen vändes upp och ned 
när de som tidigare kunnat gömma sig bakom kvinnors tystnad och skam ställdes till svars. 

Men #MeToo var inte en isolerad händelse utan finalen på ett år av motstånd. I februari stick-
ade kvinnor pussy hats och marscherade för att protestera mot att USA istället för att utse sin 
första kvinnliga president valt den sexistiske Donald Trump. I juli arrangerades manifestation-
er mot bristerna i förlossningsvården. Sveriges Kvinnolobby, Kvinnliga läkares förening, Födel-
sehuset, Födelsevrålet och Barnmorskeförbundet fick in över 5 000 namnunderskrifter som 
sedan lämnades över till socialminister Annika Strandhäll under politikerveckan i Almedalen. 

För kvinnorörelsen har 2017 fört med sig flera framgångar. För snart två decennier sedan 
valde Sverige som första land i världen att kriminalisera sexköp. Fyra år efter att Sveriges Kvin-
nolobby startade ett upprop för Sexköpslagen 2.0 gick regeringen vidare och presenterade 
ett förslag om att utvidga lagen till att gälla svenska medborgare utomlands. 

Efter år av kamp som fört samman en bred feministisk rörelse presenterades en ny sexual-
brottslagstiftning som bygger på samtycke och kriminaliserar oaktsamhet. En viktig seger 
för Sveriges Kvinnolobby är att brottsrubriceringen våldtäkt som tidigare ifrågasatts blir kvar. 
Låt oss inte glömma det som #MeToo-rörelsen har visat oss – övergrepp ska avslöjas och inte 
kläs in i förskönande ord!

Under 2017 minskade också löneskillnaden mellan kvinnor och män till 12,5 procent. I rörelsen 
Lön hela dagen firande vi att Sverige har en timme kvar till jämställda löner. Sedan vi starta-
de kampanjen för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00, räknat på en 
arbetsdag från 08:00 till 17:00.

En stor utmaning som Sveriges Kvinnolobby tacklade 2017 var att genomföra konferensen 
Forum Jämställdhet i helt egen regi. Den 31 januari till 1 februari samlades 1 000 besökare i 
Örebro för att delta på Sveriges största jämställdhetskonferens. 

Men årets framsteg i bjärt kontrast mot den verklighet som kvinnor och flickor lever i. En ny 
sexualbrottslagstiftning är på ingång, men vi  tillåter att pornografi och sexistisk reklam bom-
barderar vårt samhälle med bilder som erotiserar övergrepp, förnedring och underordning. 

Samtidigt som löneskillnaderna minskar finns en stor grupp kvinnor som står långt från ar-
betsmarknaden och som lever under en lägre nivå av jämställdhet än resten av samhället. 
Många av dem har utländsk bakgrund. Sveriges Kvinnolobbys granskning av regeringens 
satsningar på etablering visar att nyanlända kvinnor, som ofta har högre trösklar in i arbetsli-
vet, får senare, sämre och billigare insatser än nyanlända män. Det borde vara tvärtom.    

2017 har varit ett år av motstånd. Om och om igen har kvinnor gått samman, organiserat sig 
och sagt ifrån. Men det finns så mycket mer att säga ifrån om. Nu gäller att ta tillvara det en-
gagemang som väckts och tackla de utmaningar som återstår tills vi når verklig förändring. 

      Anna Giotas Sandquist, ordförande Sveriges Kvinnolobby
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Om Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation 
för kvinnorörelsen i Sverige. Under vårt paraply finns 49 medlemsorganisationer som arbe-
tar för att stärka kvinnors position i samhället.

Sveriges Kvinnolobbys arbete vilar på feministisk grund. Vi verkar för kvinnors fulla mänsk-
liga 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 jämställdhets-
perspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och 
nationellt, som europeiskt och internationellt. 

Varje år arrangerar vi Sveriges största jämställdhetskonferens - Forum Jämställdhet. Konfe-
rensen samlar chefer, politiker och experter från offentlig och privat sektor och syftar till att 
få fler organisationer att sprida, fördjupa och till fullo implementera jämställdhetsintegrering 
som strategi. 

Sveriges Kvinnolobby är den svenska sektionen av European Women´s Lobby (EWL), som är 
den europeiska paraplyorganisationen för nationella och europeiska kvinnoorganisationer.  
Genom, och tillsammans med EWL bedriver vi påverkansarbete 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.

Sveriges Kvinnolobby fungerar som remissinstans till riksdag och regering. Här hittar du 
våra remissvar.

http://forumjamstalldhet.se/
https://www.womenlobby.org/?lang=en
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/arkiv/remissvar
http://sverigeskvinnolobby.se/blog/arkiv/remissvar


Förtroendevalda 
och medarbeare
Sveriges Kvinnolobbys styrelse nomineras 
av medlemsorganisationerna och väljs av 
årsmötet. På kansliet fanns 2017 fyra hel-
tidsanställda och två praktikanter. 

 Anna Giotas Sandquist, ordförande 
 Nominerad av Mälardalens Kvinnolobby 

 Kerstin Kyhlberg Engvall, vice ordförande 
 Nominerad av Kvinnor i Svenska kyrkan 

 Aase Smedler, kassör 
 Nominerad av Fredrika Bremer Förbundet  

 Camilla Wagner, styrelseledamot 
 Nominerad av 1,6 och 2,6 miljonerklubben 

 Elvy Svennerstål, styrelseledamot och vice  
 ordförande EWL. Nominerad av Svenska  
 Kvinnors Europanätverk, SKEN 

 Emma Blomdahl, styrelseledamot 
 Nominerad av Föreningen Tillsammans 

 Linda Schang, styrelseledamot 
 Nominerad av Soroptimisterna

 Marie Unander-Scharin, styrelseledamot 
 Nominerad av Unizon

Margareta Rehn, styrelseledamot 
 Nominerad av Kvinnoorganisationernas sam- 
 arbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN 
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 Kirsti Niskanen, styrelseledamot
 Nominerad av Kvinnliga Akademikers Förening

 Paulin Susay, styrelseledamot 
 Nominerad av Internationella kvinnoförbundet, 
 IKF

 Clara Berglund 
 Generalsekreterare och projektledare 

 Johanna Alm Dahlin 
 Strategisk projektledare 

 Stephanie Thögersen , programansvarig    
 Tjänstledig december-mars 2017

 Fanny Cavalli 
 Ekonomiansvarig och koordinator 

 Hanne Clivemo 
 Praktikant hösten 2017 

 Linnéa Malmberg 
 Praktikant hösten 2017 
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Lär känna Paulin Susay!
Paulin Susay valdes in som ny ledamot i styrelsen på årsmötet 
2017. Hon nominerades av Internationella kvinnoförbundet, IKF, 
där hon är aktiv i föreningens lokala avdelning i Oskarshamn. 

Vilka jämställdhetsfrågor brinner du för?
- Som invandrarkvinna och relativt ny i det svenska samhällslivet 
och med de erfarenheter jag tvingats att gå igenom har följande 
frågeställningar formats hos mig. Mäns våld mot kvinnor, jämställdhet i 
hemmet och hälsa, jobb för invandrarkvinnor och lika lön för lika arbete och 
lokala förutsättningar för att arbeta med dessa frågor.

Vilken har varit höjdpunkten under ditt första år i styrelsen?
- Oerhört lärorikt och utmanande. Jag har fått nya kunskaper och infallsvinklar som både 
är inspirerande och nyttiga i mitt lokala arbete, samtidigt som det har fått mig att inse hur 
mycket jag fortfarande har att lära och förmedla. Jag har fått utökat kontaktnät i hela landet, 
som på sikt borde kunna utveckla det lokala arbetet inom en rad områden. Även medverkan 
på Almedalsveckan var inspirerande.

Kvinnlig anhopning av svenska tonsät-
tare, KVAST, är en ideell förening som ver-
kar för att mer musik av kvinnor ska klinga 
i konserthus, på experimentscener, i aulor 
och allsköns musikhus runt om i landet. De 
ger råd till Sveriges orkestrar, ordnar diskus-
sioner, seminarier, kompositionsverkstäder 
med mera.

Niejda är en feministisk förening för samis-
ka tjejer och kvinnor. Deras mål är att samis-
ka tjejer och kvinnor ska kunna känna att de 
själva väljer hur de vill leva och vad de vill 
göra. Föreningen har sin bas i Sverige men 
samlar medlemmar från hela Sápmi.

Kvinnojouren Anna finns i Upplands-Bro 
och verkar för kvinnors och barns rätt att 
leva utan våld, förtryck och förnedring. De 
erbjuder skyddat boende och samtalskon-
takt och bedriver utbildning, information 
och opinionsbildning. Kvinnojouren Anna 
är medlem i Unizon.

Kvinnlig Prioritet är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening med säte i 
Göteborg som är ett samverkansforum och 
en paraplyorganisation för kvinnor i psykisk 
ohälsa, samsjuklighet och utanförskap.

Fem nya medlemsorganisationer 
Under 2017 har Sveriges Kvinnolobby fått 
fem nya medlemsorganisationer. Vi välkom-
nar Niejda, Kvinnlig anhopning av svenska 
tonsättare (KVAST), Kvinnlig prioritet, Kvin-
nojouren Anna och Tantpatrullen. 

Tantpatrullen startade sommaren före val-
rörelsen 2014 i frustration över att inget par-
ti tog upp pensionsfrågan. De är en antira-
sistisk, partipolitiskt och religiöst obunden 
kvinnoorganisation som påtagit sig uppgif-
ten att avisera för ett nytt, rättvist pensions-
system samt att sprida kunskap om äldre 
kvinnors situation i samhället.

 Paulin Susay  



7

 ► 1,6 miljonerklubben 
 ► Allt är möjligt 
 ► Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriks-

förbund i Sverige 
 ► BPW, Business and Professional  

Women 
 ► DEA - Föreningen för Kvinnohistoriskt  

museum 
 ► Doris Film 
 ► EQ kvinna - nätverk för kvinnor i  

Equmeniakyrkan
 ► Female Integrity 
 ► Forum - Kvinnor och Funktionshinder  
 ► Fredrika Bremer Förbundet, FBF 
 ► Födelsehuset 
 ► Förenade Kvinnor Jönköping 
 ► Föreningen Kvinna Skaraborg 
 ► Föreningen Tillsammans 
 ► Gröna Kvinnor 
 ► Internationella Kvinnoförbundet, IKF 
 ► Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige 
 ► Kvinnlig anhopning av Svenska Ton-

sättare, KVAST
 ► Kvinnlig Prioritet
 ► Kvinnliga Akademikers Förening 
 ► Kvinnliga Läkares Förening 
 ► Kvinnofronten 
 ► Kvinnojouren Anna
 ► Kvinnor i Svenska kyrkan 
 ► Kvinnorganisationernas Samarbetsråd 

i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

 ► KvinnorKan 
 ► Kvinnors Byggforum 
 ► Kvinnors rätt  
 ► Maktsalongen 
 ► Mälardalens Kvinnolobby 
 ► Niejda
 ► Riksförbundet Internationella  

Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI 
 ► Riksföreningen stödcentrum mot 

incest och andra sexuella övergrepp i 
barndomen, Rise

 ► Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige, Roks  

 ► Svenska Kvinnors Europanätverk, 
SKEN 

 ► Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
 ► Svenska Riksföreningen av Delta  

Kappa Gamma 
 ► Sverigefinskt Kvinnoforum 
 ► Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd 
 ► Sveriges Quinnoråd, Swe Q 
 ► Sverigeunionen av Soroptimistklubbar 
 ► Tantpatrullen
 ► TRIS - Tjejers rätt i samhället 
 ► Unizon  
 ► Varken hora eller kuvad 
 ► WIFT, Women in film and television 
 ► Winnet Sverige  
 ► Örebro Läns Kvinnolobby 
 ► Östersjöfred 

Medlemsorganisationer
Under Sveriges Kvinnolobbys paraply finns 49 medlemsorganisationer som arbetar för att 
stärka kvinnors position i samhället. 
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Sammanfattning och måluppfyllelse
I detta avsnitt sammanfattas Sveriges Kvinnolobbys arbete och verksamhet under 2017 upp-
delat på fyra prioriterade områden: 

 1. Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering 
 2. Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter 
 3. Kvinnors makt och ekonomi 
 4. Mäns våld mot kvinnor och flickor 

För varje område redogör vi för hur väl de mål som pekas ut i verksamhetsplanen för 2017 
har uppfyllts. Måluppfyllelsen redovisas på en tregradig färgskala där grönt betyder att målet 
är uppfyllt, orange att framsteg har gjorts och rött att situationen är densamma som innan 
årets början. 

Det är viktigt att notera att flera av målen berör åtgärder som Sverige Kvinnolobby vill att 
regeringen eller andra externa aktörer ska vidta. Måluppfyllelsen är således beroende av hur 
andra än vi själva agerar. Att beskriva målen på detta sätt är att våga beskriva det resultat vi 
som påverkansorganisation vill uppnå – om vår verksamhet går ut på att påverka makthavare 
och beslutsfattare måste även våra mål reflektera en förändring hos desamma. 

Efter sammanfattningen och måluppfyllelsen följer en mer utförlig beskrivning av Sveriges 
Kvinnolobbys arbete och förslag för varje område. 
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Feminismens framtid 
och kvinnorörelsens organisering 

Sveriges Kvinnolobby har under 2017 arbetat för att stärka relationen till våra medlemsorga-
nisationer. 2016 bjöds medlemsorganisationerna för första gången in att bidra med idéer till 
verksamhetsplanen för 2017. Samarbetet har fortsatt under året och vi har genomfört ett stort 
antal aktiviteter tillsammans med olika organisationer för att verkställa verksamhetsplanen. 

Vi har undersökt partiernas ställningstaganden inför kyrkovalet tillsammans med Kvinnor i 
Svenska kyrkan (Kvisk). Vi har granskat regeringens satsningar på etablering av nyanlända i 
budgeten tillsammans med Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kurdistans kvinnoförbund 
i Sverige (KKF- S), Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI), Tje-
jers rätt i samället (TRIS) och Varken hora eller kuvad (VHEK). Vi har arrangerat ett seminarium 
om pornografi på FN:s Kvinnokommission (CSW) och under politikerveckan i Almedalen till-
sammans med Unizon och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer (Roks). Vi har skrivit 
remissvar om hälsa tillsammans med 1,6 och 2,6 miljonerklubben och om pensioner tillsam-
mans med Kvinnors akademiska förening (KAF) och Fredrika Bremer Förbundet. Listan kan 
göras längre. 

Sveriges Kvinnolobby har också fortsatt arbetat för att skapa bättre förutsättningar att verka. 
Under 2017 har vi uppvaktat jämställdhetsminister Åsa Regnér och den organisationskom-
mitté som arbetat med att förbereda den kommande jämställdhetsmyndigheten. Tillsam-
mans med 25 medlemsorganisationer skrev vi ett brev till jämställdhetsministern om beho-
vet av stärkt stöd till kvinnors organisering. Arbetet för bättre, mer långsiktiga och hållbara 
ekonomiska förutsättningar för kvinnorörelsen kommer att fortsätta tills att en förändring har 
uppnåtts. 

För att stärka Sveriges Kvinnolobbys egen ekonomi arbetar vi för att skapa fler egna intäktskäl-
lor, genom konferensen Forum Jämställdhet och genom att söka mer långsiktiga projektbi-
drag. Under 2017 har vi beviljats projektanslag från Myndigheten för ungdoms och civilsam-
hällesfrågor (MUCF), Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) och Postkodstiftelsen. 

Under 2017 har Sveriges Kvinnolobby konsekvent arbetat för att vidga våra aktiviteter och ge 
plats åt grupper av kvinnor som ofta är underrepresenterade i den etablerade kvinnorörel-
sen. Till exempel hade 17 procent av talarna på vår stora konferens Forum Jämställdhet ett 
icke-svenskklingande namn, vilket kan jämföras med att 20 procent av befolkningen i landet 
har utländsk bakgrund. Arbetet med att förbättra vår representativitet kommer fortsätta un-
der nästa år. 

Tre av fyra mål ur verksamhetsplanen har uppnåtts
 ► Sveriges Kvinnolobby ska samarrangera minst fem aktiviteter tillsammans med    

medlemsorganisationer under året. 
 ► Sveriges Kvinnolobby ska beviljas minst ett flerårigt projekt under 2017.  
 ► Medverkande och deltagare i Sveriges Kvinnolobbys aktiviteter under året ska speg-

la sammansättningen av kvinnor i samhället utifrån ålder, kulturell bakgrund, geo-
grafisk hemvist och  funktionsvariation.  

 ► Regeringen ska utöka stödet för kvinnors organisering i budgeten för 2018.  
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Jämställdhetsintegrering  
och jämställda verksamheter

Sveriges Kvinnolobbys årligen återkommande konferens Forum Jämställdhet syftar till att 
stärka jämställdhetsintegrering som strategi och få fler aktörer att jämställdhetsintegrera sina 
verksamheter. 2017 var året då vi för första gången arrangerade konferensen i egen regi, utan 
hjälp från något konferensföretag. 

Forum Jämställdhet 2017 genomfördes den 31 januari till 1 februari i Örebro och hade 970 
besökare och över 100 talare. 84 procent av deltagarna som besvarade utvärderingen tyckte 
att konferensen som helhet var ”bra” eller ”mycket bra”. Inför nästa år fortsätter vi utveckla 
Forum Jämställdhet, bland annat genom att skapa mer variation i programmet. 

Att granska hur väl regeringen, myndigheter och andra offentliga organisationer på alla ni-
våer lyckas integrera jämställdhet i sina budgetar är en annan del av Sveriges Kvinnolobbys 
arbete för ökad jämställdhetsintegrering. 2017 har vi tillsammans med flera medlemsorgani-
sationer granskat satsningarna på etablering i statens budget för 2017 och satsningarna på 
förlossningsvården i budgeten för 2018. 

Vi har också spridit vår metod för budgetgranskning genom att arrangera workshops för 
kommuner, landsting, regioner och kvinnoorganisationer på Forum Jämställdhet och på upp-
följningskonferensen Fokus Jämställdhet i Eskilstuna den 6 september. På 2017 års ordföran-
demöte hölls även en särskild workshop om budgetgranskning för våra medlemsorganisatio-
ner. Inom ramarna för dessa workshops har vi genomfört enklare granskningar av budgetar 
för Eskilstuna kommun och Uppsala kommun. I samband med vår granskning av satsningar-
na på förlossningsvården har vi också analyserat delar av Stockholms läns landstings, Lands-
tinget Västernorrlands och Landstinget Värmlands budgetar. 

Den kommande jämställdhetsmyndigheten som påbörjar sitt arbete den 1 januari 2018 kom-
mer att spela en viktig roll för att skapa mer jämställda verksamheter i Sverige. Under 2017 
har en särskild organisationskommitté arbetat med att förbereda myndighetens inrättande. 
Sveriges Kvinnolobby har uppvaktat kommittén genom möten, inspel till den framtagna verk-
samhetsplanen och debattartiklar.   
 
Fyra av fyra mål ur verksamhetsplanen har uppnåtts 

 ► Forum Jämställdhet 2017 ska ha 1 000 nöjda besökare som knutit kontakter, fördju-
pat sina kunskaper och inspirerats till att fortsätta och utveckla sitt arbete med jäm-
ställdhetsintegrering.  

 ► Sveriges Kvinnolobby ska bidra till en jämställdhetsgranskning av minst tre regionala 
och/eller kommunala budgetar  

 ► Sveriges Kvinnolobby ska öka kunskaperna om budgetgranskning som metod i kvin-
norörelsen. Minst tre kvinnoorganisationer, nya eller existerande, ska få kunskap om 
hur kommunala och regionala budgetar kan granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 ► Organisationskommitténs förslag till organisering av den nya jämställdhetsmyndig-
heten ska fokusera på jämställdhetsintegrering som strategi och samtliga jämställd-
hetspolitiska delmål. Förslaget ska innehålla att myndigheten ska vara fristående och 
erbjuda ett verksamhetsnära stöd till bland andra kommuner, landsting och regioner.  
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Kvinnors arbete, makt och ekonomi
Sveriges Kvinnolobby är initiativtagare till och sammankallande för rörelsen Lön hela dagen 
som är landets största sammanslutning för jämställda löner. Här ingår många fackliga orga-
nisationer, en rad politiska kvinnoförbund och många kvinnoorganisationer. Varje år sam-
las rörelsen runt ett nytt klockslag som symboliserar löneskillnaden mellan kvinnor och män 
översatt till timmar och minuter. 2017 passerades klockslaget 16.00 som markerar att löne-
skillnaden nu är nere i en timme per dag. Fokus för Lön hela dagens kampanj inför och under 
8 mars har bland annat varit de strukturella löneskillnaderna.

Undervärderingen av kvinnodominerade arbeten har också varit ett viktigt tema för samarbe-
tet mellan Sveriges Kvinnolobby och expertnätverket Lönelotsarna. Inför Forum Jämställdhet 
lanserade vi tillsammans en rapport som visade att den strukturella löneskillnaden mellan 
kvinno- och mansdominerade yrken uppgår till 76 miljarder kronor per år. Inför politikerveck-
an i Almedalen släpptes även en uppföljningsrapport tillsammans med Fredrika Bremer För-
bundet som lyfte fram löneskillnaderna inom yrken.

Att dela föräldraförsäkringen lika mellan föräldrarna är en viktig åtgärd för att minska löne-
skillnaderna mellan kvinnor och män. Under 2017 har Sveriges Kvinnolobby arbetat för att 
påverka den pågående utredningen för en modern föräldraförsäkring. Vi har arrangerat ett 
seminarium på Forum Jämställdhet, haft möten med och skickat in förslag till utredningen 
samt haft samtal med socialminister Annika Strandhäll och utvalda riksdagsledamöter i soci-
alförsäkringsutskottet. 

Utredningens slutbetänkande som presenterades i december.  Där föreslås att föräldraför-
säkringen totalt ska vara 460 dagar (istället för dagens 480 dagar) att en tredjedel ska öron-
märkas för vardera föräldern. Utredningen föreslår också att dagar på lägstanivå ska tas bort 
och att den huvudsakliga delen av försäkringen ska tas ut innan barnet fyllt tre år. Förslagen 
är en delseger, men Sveriges Kvinnolobby önskar att utredningen vågat gå längre och föreslå 
en total individualisering. Vi välkomnar att uttagstiden begränsas och att dagar på lägstanivå 
tas bort så att föräldraförsäkringen baseras på inkomst. Att dagar kan spridas ut över lång tid 
gör att många kvinnor får sämre förankring på arbetsmarknaden.  

I slutet av 2017 startade Sveriges Kvinnolobbys nya föräldraförsäkringsprojekt som kommer 
att pågå under 2018. Projektet finansieras av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, 
och handlar om att jämföra systemen för föräldraförsäkring i de nordiska länderna. 

Ett av två mål ur verksamhetsplanen har uppnåtts
 ► Betänkandet från utredningen för en modern föräldraförsäkring ska innehålla förslag 

om individualisering och åtgärder som ökar incitamenten för kvinnor i utanförskap 
att ta sig in i arbetslivet  

 ► 16.00-rörelsen och kampanjen vidareutvecklas så att den bättre omfattar frågan om 
strukturella löneskillnader  
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Mäns våld mot kvinnor och flickor
Sveriges Kvinnolobbys arbete mot mäns våld mot kvinnor och flickor fokuserar på tre frågor 
– sexistisk reklam, pornografi och surrogatmödraskap. 

Vi vill se en lagstiftning mot sexistisk reklam, men arbetar parallellt med att få kommuner, 
regioner och landsting att införa lokala riktlinjer offentliga reklamytor. Under 2017 har vi haft 
kontakt med politiker på olika nivåer i olika delar av Sverige. Under politikerveckan i Almeda-
len arrangerade vi ett seminarium med fokus på hur lokala riktlinjer kan utformas. En av de 
kommuner som vi haft kontakt med och som deltog på seminariet var Stockholms stad som 
några månader senare, som första kommun i Sverige, antog lokala riktlinjer för reklam. Nu 
fortsätter arbetet med att få fler regionala och lokala aktörer att följa efter.    

Sveriges Kvinnolobby har tillsammans med Riksorganisationen för kvinno- och tjejjorer, 
ROKS, och Unizon genomfört en rad insatser för att minska spridningen av pornografi. Vi har 
tillsammans avslöjat att pornografin göder den kultur som sexualiserar våld och förnedring 
av kvinnor och flickor. Vi har arrangerat seminarier i Almedalen, på CSW och på Forum Jäm-
ställdhet. Vi har skrivit debattartiklar, uppvaktat politiker och haft runda bordssamtal med 
internetleverantörer. En viktig insats har varit att lyfta tekniska lösningar som kan skydda barn 
och unga från pornografi, så som blockeringar av och åldersverifikation på porrsidor. 

Också i kampen mot surrogatmödraskap har flera viktiga steg tagits 2017. Tillsammans med 
nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap har vi protesterat mot att surrogatindustrins 
försök att etablera sig i Sverige. Under hösten har vi följt upp mässor för potentiella surrogat-
köpare på flera orter i Sverige med debattartiklar och manifestationer. I december polisan-
mälde vi tillsammans med Kvinnliga läkares förening surrogatförmedlingen Tammuz för brott 
mot lagen om adoption och FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen slår tydligt fast att man 
inte får köpa och sälja barn. I slutet av året kom beskedet att regeringen planerar att lägga en 
proposition rörande surrogatmödraskap under våren 2018. 

Utöver detta har 2017 inneburit ytterligare framsteg i kampen mot mäns våld mot kvinnor. 
20 år efter att Sverige som första land i världen kriminaliserade sexköp och fyra år efter att 
Sveriges Kvinnolobby startade ett upprop för Sexköpslagen 2.0 gick regeringen vidare och 
presenterade ett förslag om att utvidga lagen till att gälla svenska medborgare utomlands. 

Efter år av kamp som fört samman en bred feministisk rörelse presenterades en ny sexual-
brottslagstiftning som bygger på samtycke och kriminaliserar oaktsamhet. En viktig seger 
för Sveriges Kvinnolobby är att brottsrubriceringen våldtäkt som tidigare ifrågasatts blir kvar. 

Arbetet fortsätter med tre av tre mål ur verksamhetsplanen  
 ► Minst tre kommuner, regioner och/eller landsting ska påbörja arbetet med att ta fram 

etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam för sina egna annonseringsytor.  
 ► Regeringen ska lägga en proposition om att alla former av surrogatmödraskap ska 

förbjudas i Sverige  
 ► Regeringen ska tillsätta en haverikommission om pornografi. I direktiven till kommis-

sionen att undersöka hur spridningen av pornografi kan begränsas.  
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Feminismens framtid och 
kvinnorörelsens organisering

I följande avsnitt ges en utförlig beskrivning av Sveriges Kvinnolobbys verksamhet inom om-
rådet - Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering. Vi berättar bland annat om 
Sveriges Kvinnolobbys 20 års-jubileum, samarbete med medlemsorganisationer under året 
och insatser för att öka stödet till kvinnors organisering. 

Årsmöte
2017 års årsmöte hölls den 25 mars i ABF:s 
lokaler i Stockholm. Innan årsmötets bör-
jan arrangerades en föreläsning och fråge-
stund med Kerstin Alnebratt som utsetts 
till ordförande för den organisationskom-
mitté som arbetade med att förbereda 
den kommande jämställdhetsmyndighe-
ten. Mötesdeltagarna framförde bland an-
nat vikten av att myndigheten fokuserar 
på praktiskt, verksamhetsnära stöd till alla 
delar av offentlig sektor. 

Det efterföljande årsmötet valde tre nya 
ledamöter i styrelsen - Emma Blomdahl 
från Föreningen Tillsammans, Paulin Su-
say från Internationella kvinnoförbundet 
(IKF) och Margareta Rehn från Kvinnoor-
ganisationernas samarbetsråd i alkohol- 
och narkotikafrågor (KSAN). Alexandra Iri-
arte som nominerats av Winnet och Maria 
Sandgren Loa som nominerats av Svenska 
kvinnors vänsterförbund tackades för sitt 
arbete i Sveriges Kvinnolobbys styrelse. 

Årsmötet antog också ett uttalande med 
krav om att regeringen ska gå vidare med 
förslaget om könskvotering till bolagssty-
relser (se nedan). 

Ordförandemöte
Den 14 oktober bjöd Sveriges Kvinnolobby 
in alla medlemsorganisationer till höstens 
ordförandemöte på lokalen Slottet vid 
Slottsbacken i Stockholm. Under mötet 
fick deltagarna information om den på-
gående verksamheten och möjlighet att 
komma med idéer och förslag inför nästa 
års verksamhetsplan. Att ge medlemsor-
ganisationerna ytterligare möjligheter att 
påverka Sveriges 
Kvinnolobbys verksamhet är ett viktigt led 
i styrelsens arbete med att fördjupa och 
stärka demokratin och delaktigheten i or-
ganisationen. 

Under ordförandemötet arrangerades 
även en workshop där medlemsorgani-
sationerna fick lära sig hur man gör när 
man granskar en organisations budget ur 
ett jämställdhetsperspektiv. (Läs mer om 
budgetgransknings på sidan X.) 

Workshop på ordförandemötet. 
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Uttalande från Sveriges Kvinnolobbys årsmöte 2017: 

"Sluta bromsa jämställdheten i näringslivet"
Efter bolagsstämmorna 2016 var 68 procent av ledamöterna i svenska bolagsstyrelser män. 
94 procent av landets VD:ar är män och 95 procent av styrelseordförandena. Sverige kom-
mer aldrig att uppnå det jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv så länge mansdominansen på näringslivets le-
dande positioner tillåts fortsätta.

Sveriges Kvinnolobbys årsmöte kräver att regeringen ska gå vidare med en proposition om 
könskvotering till bolagsstyrelser och åtgärder för att öka antalet kvinnliga VD:ar och sty-
relseordföranden. Vi förutsätter att samtliga partier i Sveriges riksdag som säger sig värna 
jämställdheten i näringslivet stödja dessa förslag.

Vi är trötta på att förslag om kvotering som är en effektiv åtgärd för jämställdhet och som 
även skulle bidra till Sveriges tillväxt [2] bromsas i Sverige och EU. I februari meddelades att 
regeringen inte kommer att gå vidare med förslaget om att bolag som inte uppnår minst 
40 procent kvinnor i sina styrelser ska beläggas med en avgift eftersom stöd saknas i riks-
dagen. Sedan 2012 har EU-kommissionen arbetat med ett förslag till direktiv om att vid lika 
meriter ska kvinnor ges företräde om de har samma lämplighet, kompetens och erfarenhet 
om färre än 40 procent av ledamöterna i en styrelse är kvinnor. Förslaget har blockerats av 
medlemsländerna.

Sveriges Kvinnolobby är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Idag sam-
las våra 46 medlemsorganisation för årsmöte i Stockholm. Tillsammans kräver vi:

 ► Att regeringen går vidare med och förankrar en proposition om könskvotering till bolags-
styrelser. Förslaget bör även gälla offentligt ägda företag.

 ► Att samtliga riksdagspartier som vill ha jämställdhet i näringslivet stödjer propositionen.
 ► Aktiva åtgärder från regeringen samt näringslivet självt för att få fler kvinnliga VD:ar och 

styrelseordföranden.
 ► Att samtliga bolag och dess valberedningar följer den av Kollegiet för Bolagsstyrning 

etablerade Bolagskoden om att rapportera avvikelser i årsredovisningen.
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Samarbete med medlemsorganisationer 
Sveriges Kvinnolobby samarbetar med många av sina medlemsorganisationer i den löpande 
verksamheten. Tillsammans bjuder vi in till gemensamma seminarier och evenemang, skri-
ver debattartiklar och upprop mera. Vi samordnar också flera nätverk och arbetsgrupper där 
medlemsorganisationer och andra fristående experter ingår. Alla medlemsorganisationer är 
välkomna att ansluta sig till arbetsgrupper och nätverk efter intresse.  

Arbetsgrupper som samordnas 
av Sveriges Kvinnolobby

 ► Expertgrupp för budgetgranskning. 
Varje år granskar vi regeringens bud-
get. I arbetet deltar experter och or-
ganisationer som bidrar med sina sär-
skilda kunskaper. (Läs mer på sidan X.) 

 ► Lön hela dagen/16:00-rörelsen. En 
sammanslutning av politiska kvinno-
förbund, fackliga organisationer och 
kvinnoorganisatioer som arbetar för 
jämställda löner. (Läs mer på sidan X.)  

 ► CEDAW-nätverket. 1998 bildades CE-
DAW-nätverket för att granska reger-
ingens arbete med Kvinnokonventio-
nen. Nätverket består av ett tjugotal 
organisationer och ideella personer 
(Läs mer på sidan X.)

 ► CSW-nätverket. Bevakar och samord-
nar arbetet inför, under och efter FN:s 
stora kvinnokommission, CSW, som 
genomförs i New York mars varje år. 
(Läs mer på sidan X.)

 ► Feministiskt nej till surrogatmödra-
skap. Kvinnoorganisationer och fristå-
ende debattörer som verkar för att alla 
former av surrogatmödraskap ska för-
bjudas. (Läs mer på sidan X.)

Manifestation med Bred feministisk plattform.

Ljusmanifestation med Roks för kvinnor och flickor 
som utsatts för sexuellt våld. 

Protestmarsch mot bristerna i förlossningsvården 
tillsammans med flera medlemsorganisationer.
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Gunvor minns tillbaka 
Gunvor Ngarambe var Sveriges Kvinnolob-
bys första ordförande. Hon är fortfarande 
aktiv i kvinnorörelsen och sitter i styrelsen 
för Internationella kvinnoförbundet, IKF. Vi 
ber henne berätta mer om Sveriges Kvin-
nolobbys historia! 

Varför bildades Sveriges Kvinnolobby?
- När vi kom hem från FN:s fjärde världs-
konferens om kvinnors rättigheter i Peking 
kände vi att vi var tvungna att bygga en 
organisation för att ta tillvara det engage-
mang som väckts. Det tog två år innan vi 
lyckades!

Vilka frågor var viktiga för er i början?
- Den viktigaste frågan i början var mäns 
våld mot kvinnor. Det var en ny fråga som 
diskuterats i Peking, bland annat tack vare 
att Sverige länge arbetat hårt för att få upp 
frågan på dagordningen. Men vi jobbade 
såklart med andra jämställdhetsfrågor 
också, och med att bygga upp organisa-
tionen. 

Har organisationen förändrats mycket 
genom åren? Och i så fall på vilket sätt? 
- Ja mycket har förändrats, både i Kvinno-
lobbyn och i samhället. Nu har man per-
soner anställda och en generalsekretera-
re, det hade vi inte pengar till på min tid. 
Kvinnolobbyn har också fått en status som 
man inte hade förut. Nu vet alla att vi är en 
viktig organisation och de lyssnar på oss.  

Kvinnolobbyn 
firar 20 år
2017 var det 20 år sedan Sveriges Kvinno-
lobby bildades. Jubileet firades med fest 
den 14 oktober på lokalen Slottet i Stock-
holm. Med på festen var medlemsorgani-
sationer, tidigare ordföringar, samarbets-
partners och vänner. Kören Guldfittorna 
och progglegenden Kaya Ålander från 
Röda bönor stod för underhållningen.  

Vilka tycker du är Sveriges Kvinnolob-
bys största framgångar?
- Det viktigaste är att Kvinnolobbyn sam-
lar så många kvinnor och har så stort stöd. 
Det är många kvinnoorganisationer som 
är med och det finns ett stort stöd från 
andra, bland annat fackförbund i 16.00-rö-
relsen. 

20 års-firande på "Slottet". 

Gunvor Ngarambe 
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1990
European Women’s Lobby, EWL, 
bildas.

1995

800 svenska kvinnor åker till FN:s 
världskonferens i Peking. Idéen om 
att bilda en paraplyorganisation för 
kvinnorörelsen väcks.  

1997

Efter flera försök bildas SAMS, Sam-
verkansforum för Kvinnor i Sverige. 
Initiativet kom från jämställdhetsmi-
nister Ingegerd Sahlström. 

2000

I början av 00-talet går SAMS ige-
nom några tuffa år. Finansieringen 
från regeringskansliet dras in och det 
finns en splittring mellan olika med-
lemsorganisationer. Ett stort arbete 
med att förändra organisationen på-
börjas. SAMS byter namn till Sveriges 
Kvinnolobby. 

2005
Förordningen om statsbidrag för 
kvinnors organisering presenteras.

2007
Sveriges Kvinnolobby genomför sin 
första jämställdhetsgranskning av 
regeringens budget.

2008

Sveriges Kvinnolobby firar 10 år. En 
första handbok i jämställdhetsbud-
getering ges ut och tillsammans med 
RIFFI arrangeras en konferens om 
invandrarkvinnors rättigheter. 

2011

Årsmötet tar ställning mot surro-
gatmödraskap. (2016 presenterar 
en statlig utredning slutsatsen att 
surrogatmödraskap inte kan tillåtas i 
Sverige.) 

2012

 Sveriges Kvinnolobby tar initiativ till 
rörelsen Lön hela dagen som samlar 
politiska kvinnoförbund, kvinnoorga-
nisationer och fackförbund. 

2012

Projektet Rätt Riktning som hjälper 
företag ta fram riktlinjer mot sexköp 
på tjänsteresa genomförs och initia-
tivet Sexköpslagen 2.0 startas. (2017 
presenterar regeringen ett lagförslag 
om att utvidga sexköpslagen.) 

2013
Initiativet Reklamera mot sexistisk 
reklam startas.

2014

Tillsammans med systerorganisatio-
ner i de nordiska länderna genomförs 
Nordiskt Forum i Malmö som samlar 
30 000 besök. 

2015

Tillsammans med fem andra organi-
sationer ser Sveriges Kvinnolobby till 
att boken Alla borde vara feminister 
delas ut till alla Sveriges 16-åringar. 

2017
Den årliga konferensen Forum Jäm-
ställdhet genomförs för första gång-
en i egen regi.

20 år av kamp och systerskap 

FN:s världskonferens i Peking.

Ovan: Nordiskt Forum 2014. Nedan: Chimamanda 
Ngozi Adichie
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Dags att öka stödet för 
kvinnors organisering
Sveriges Kvinnolobby arbetar kontinuerligt för att stödet till kvinnors organisering ska utökas. 
Under 2017 har vi uppvaktat jämställdhetsminister Åsa Regnér och den organisationskommit-
té som arbetat med att förbereda den kommande jämställdhetsmyndigheten. Tillsammans 
med 25 medlemsorganisationer skickade vi nedanstående brev till jämställdhetsminister Åsa 
Regnér och jämställdhetsmyndighetens organisationskommitté. 

Brev till jämställdhetsminister Åsa Regnér:

"Fördubbla stödet till kvinnors organisering"
I Sverige har vi en väl utbyggd barnomsorg, trygga system för föräldraförsäkring, en ban-
brytande lagstiftning mot sexköp och en regering med lika många kvinnliga som manliga 
ministrar. Vi är ett av världens mest jämställda länder, men bakom varje feministiskt framsteg 
ligger år av kvinnokamp.
Kvinnorörelsen har haft och fortsätter ha stor betydelse för jämställdheten i Sverige. När 
antifeministiska och populistiska krafter växer i Sverige och runt om i Europa och världen är 
vi en viktig motpol. Men för att vår kamp ska kunna stärkas och för att vi ska kunna utvecklas 
måste våra organisationer ha långsiktiga förutsättningar att verka.

Sedan 2008 anslår regeringen 28 miljoner kronor till kvinnors organisering. Trots att organi-
sationerna som söker stöd har blivit fler har bidraget inte utökats. Det är en utveckling som 
går stick i stäv med anslagets intention. I propositionen Statligt stöd för kvinnors organise-
ring (2005/06:4) och den bakomliggande utredningen beräknades 35 till 40 organisationer 
ha rätt till stöd. År 2015 beviljades 59 organisationer stöd. (MUCF, 2015)

Att anslaget till kvinnors organisering är för lågt är också tydligt i jämförelse med andra 
stödformer. När MUCF fördelar organisationsbidrag får barn- och ungdomsorganisationer 
i genomsnitt 2 miljoner kronor per organisation, HBTQ-organisationer i genomsnitt 1 miljon 
kronor och kvinnoorganisationer i genomsnitt 360 000 kronor. (MUCF, 2015)

Sveriges Kvinnolobby är kvinnorörelsens paraplyorganisation. Tillsammans med våra med-
lemsorganisationer kräver vi att stödet till kvinnors organisering ska utökas och på sikt för-
dubblas för att nå en rättvis och rimlig nivå. De första stegen bör tas redan i höstens budget!
Från och med 2018 kommer anslaget till kvinnors organisering att flyttas från MUCF till den 
nya jämställdhetsmyndigheten. I samband med omorganiseringen finns goda möjligheter 
att utöka och reformera bidraget.
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Elvy Svennerstål tackar för fem år i den europeiska kvinnolobbyn EWL
Det var en kulturkrock att som tidigare tjänsteman i Europaparlamentet - med dess byråkra-
tiska organisation – väljas in i EWL  2013. EWL var en mastodontorganisation inom det civila 
samhället där det inte var helt lätt att urskilja ansvarsfördelningen mellan kansliet och de val-
da representanterna. Jag var också chockad över EWL:s problemtyngda ekonomi.  

Som nyvald var jag ivrig supporter av dåvarande presidenten Viviane Teitelbaums effektivise-
ringsförslag. Framförallt såg jag att det var nödvändigt att minska antalet styrelseledamöter. 
Jag var tyvärr rätt ensam om detta och styrelsens består fortfarande av 40 kvinnor, men möts 
numera bara två gånger per år. I praktiken leds arbetet av sexekutivkommitten dit jag valdes 
in 2013. Från och med 2016 är jag även EWL:s vicepresident.

De första åren i exekutivkommittén dominerades av arbetet med nya styr- och måldokument. 
Vi tog fram en strategi för ett feministiskt Europa 2016-2020, en ny vision med mål och prio-
riteringar för verksamheten, ett program för samarbete med medlemsorganisationerna och 
nya indikatorer för verksamhetsuppföljning. Den nya generalsekreteraren Joanna Maycock 
hjälpte oss tillsammans med dessa processer att blåsa nytt liv i EWL.  

Det mest långtgående beslutet var en “Financial Resilience and Sustainability Plan” som inne-
bar en kraftigt ökad  budget och minskat ekonomiskt beroende av Kommissionen. Planen har 
lyckats i så måtto att EWL, efter många år av underskott, sedan 2016 har visat överskott. Men 
för att förbli lyckosam kräver den nya inriktningen ökad insyn i budgetprocessen, inklusive 
försäkran om att bidragsgivarnas värdegrunder stämmer överens med EWL:s. Den arbets-
grupp som inrättats för att arbeta med ekonomisk översyn har en grannlaga uppgift.

Eftersom Sverige har rykte om sig att vara bäst på jämställdhet kan man inbilla sig att det är 
en lätt match för Sveriges Kvinnolobby att få andra länder i EWL att anamma vår jämställd-
hetspolitik. Och visst finns lyckade exempel på detta. Ett sådant är “den svenska modellen” 
beträffande prostitution. Jag minns när jag från podiet i Europaparlamentet hörde parlamen-
tarikernas nedlåtande fniss när det deklarerades att Sverige infört en sexköpslag. Men fnisset 
upphörde när andra länder följde efter. Ihärdigt påverkansarbete  från kvinnorörelsen har 
bidragit till det genomslag som Sveriges prostitutionspolitik har fått i Europa och världen.

Det finns också exempel som inte varit lika lyckade. Jag har många gånger talat mig hes för 
den svenska föräldraförsäkringen. Min kamp fick extra skjuts när Kommissionen våren 2017 
la fram ett direktivförslag som innefattade fyra betalda pappa- och mammamånader. Men 
tyvärr håller många EWL-koordinationerna fast vid det föråldrade mammadirektivet.

Slutligen vill jag nämna några höjdpunkter under mitt sista år i EWL. En var när jag vid gene-
ralförsamlingen presenterade Sveriges Kvinnolobbys arbete med jämställdhetsbudgetering 
för Kommissionens vicepresident Frans Timmermans. En annan var när jag på  EU-ministrar-
nas möte i Göteborg presenterade EWL:s syn på jämställdhet som en nyckel till rättvisa jobb. 
Ett tredje viktigt moment var delta på det sociala toppmötet i Göteborg för att sprida kunskap 
om jämställdhetsbudgetering, balans mellan arbets- och privatliv, investeringar i vård och 
omsorg, jämställda löner och pensioner med mera.

Med denna återblick tackar jag för mina år i EWL och önskar den tillträdande representanten 
lycka till!
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Jämställdhetsintegrering och 
jämställda verksamheter

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla delar 
av en organisations verksamheter, processer och beslut. Sveriges Kvinnolobby arbetar för 
jämställdhetsintegrering genom att arrangera konferenserna Forum Jämställdhet och Fokus 
Jämställdhet samt genom att granska budgetar och andra styrdokument ur ett jämställd-
hetsperspektiv. 

 Forum 
Jämställdhet 
– Sveriges största 
jämställdhets-
konferens 
I Sverige finns många goda exempel på 
jämställdhetsintegrerande insatser, men 
på grund av bristande samordning och 
uppföljning har erfarenheterna inte om-
satts nationellt. 

Det vill Sveriges Kvinnolobby ändra på. 
Därför arrangerar vi den nationella och år-
ligen återkommande konferensen Forum 
Jämställdhet. Konferensen syftar till att få 
fler organisationer att arbeta jämställd-
hetsintegrerat och till att fördjupa och ut-
veckla de insatser som redan görs. Vi vill 
också höja statusen för jämställdhet som 
politikområde och för jämställdhetsinte-
grering som kompetensområde.  

Vår vision är att Forum Jämställdhet ska 
vara Sveriges största jämställdhetskonfe-
rens och det viktigaste tillfället för kompe-
tensutveckling för alla som arbetar med 
eller har ansvar för att skapa jämställda 
verksamheter. 

Bakgrunden till Forum Jämställdhet är den 
stora konferensen Nordiskt Forum som 
Sveriges Kvinnolobby arrangerade tillsam-
mans med nordiska systerorganisationer 

i Malmö 2014. Nordiskt Forum var vårt 
sätt att uppmana till handling i en tid då 
kvinnors rättigheter ifrågasattes i Sverige 
och världen. Konferensen resulterade i ett 
slutdokument som överlämnades till de 
nordiska regeringarna. Jämställdhetsinte-
grering är ett av de teman som lyfts i slut-
dokumentet. Genom att arrangera Forum 
Jämställdhet bidrar vi till att verkställa slut-
dokumentet.  2016 arrangerade Sveriges 
Kvinnolobby tillsammans med konferens-
företaget MCI sin första nationella konfe-
rens. Konferensen genomfördes i Malmö 
och hade namnet Jämställdhetsdagarna. 
Sedan dess har vi utvecklat konceptet till 
dagens Forum Jämställdhet.

Finansminister Magdalena Andersson invigningstalar 
på Forum Jämställdhet 2017. 
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Forum Jämställdhet 2017 
2017 arrangerade Sveriges Kvinnolobby 
för fösta konferensen Forum Jämställdhet 
i egen regi. Den 31 januari - 1 februari sam-
lade vi 970 deltagare, talare och funktio-
närer på konferensanläggningen Conven-
tum i Örebro. 

Ett fördjupande program i tre spår 
Konferensens program var organiserat i tre 
spår. Det första spåret handlade om sam-
hällets utmaningar och tacklade frågor 
som demografiska förändringar, klimathot 
och omställningen av arbetsmarknaden. 
Här fanns bland annat ett seminarium håll-
bar utveckling och ett panelsamtal om po-
pulism och antifeminism med jämställd-
hetsminister Åsa Regnér. 

Det andra spåret handlade om jämställd 
medborgarservice, det vill säga hur man 
säkerställer att flickor och pojkar och 
kvinnor och män får rätt till samhällets 
verksamheter på lika villkor. Inom spåret 
erbjöds till exempel att seminarium verk-
samhets- och kvalitetsutveckling och ett 
panelsamtal om jämställdhetsarbete i små 
kommuner med författaren och journalis-
ten Po Tidholm med flera.  

Det tredje spåret handlade om omvärlds-
bevakning och lyfte aktuella förslag, utred-
ningar och rapporter på jämställdhetsom-
rådet. Bland annat arrangerades ett samtal 
om föräldraförsäkringen med idåvarande 
socialförsäkringsministern Annika Strand-
häll och ett seminarium om jämställdhet 
och religion tillsammans med företrädare 
för olika religiösa samfund. 

Utöver de tre spåren rymde Forum Jäm-
ställdhet fem metodverkstäder. Här fick 
deltagare arbeta i mindre grupper med 
olika lösningar och metoder. Några av de 
teman som lyftes var jämställdhetsbudge-
tering, jämställdhetsintegrering av idrotts-
rörelsen samt insatser för att få killar att 
bryta från våld.

Öppet program och musikfestival
Tillsammans med Örebro kommun erbjöd 

Forum Jämställdhet även ett öppet pro-
gram med ytterligare 50 korta intervjuer, 
föredrag och kulturakter. Det öppna pro-
grammet var möjligt att ta del av även för 
den som inte kunnat köpa en deltagarbil-
jett. Konferensens första dag avslutades 
med musikfestivalen Live at Heart som ar-
rangerades av Örebro kommun. 

Anna Giotas Sandquiust, Nisha Besara och Finn 
Mackay.

Sofia Jannok på Forum Jämställdhets invigning. 
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Eskilstuna kommun vann 
Svenska Jämställdhetspriset
Under Forum Jämställdhet delar Sveriges 
Kvinnolobby ut Svenska Jämställdhets-
priset till en aktör som bidragit till ett mer 
jämställt samhälle. 2017 års vinnare var Es-
kilstuna kommun som fick ta emot priset 
från utbildningsminister Gustav Fridolin. 

– Vi är glada att vi fick in många starka no-
mineringar från olika delar av samhället. 
Juryn hade fem finalister på sitt bord som 
alla har utmärkt sig i sitt jämställdhetsar-
bete. Valet föll på Eskilstuna kommun som 
under många år har arbetat för att integre-
ra ett jämställdhetsperspektiv i kommu-
nens olika verksamheter, kommenterade 
Birgitta Åseskog som var ordförande för 
den jury som utsåg vinnaren. 

Lisa Friberg (S), ordförande för Eskilstuna 
kommuns jämställdhetsberedning, fanns 
på plats för att ta emot priset:

– Vi är mycket glada över att motta Svens-
ka Jämställdhetspriset. Det visar på fram-
gång i vårt systematiska arbete och ger 
kraft att fortsätta. Men vi är inte nöjda. 
Detta visar på det nödvändiga i fortsatt 
strävan för mer jämställdhet på samhällets 
alla nivåer. Vi har kommit långt i Eskilstu-
na. Därför vann vi. Men vi vet hur oändligt 
mycket arbete som återstår. För oss men 
inte minst för de som inte vann och övriga 
samhället.

Juryns motivering:
”Eskilstuna kommun har politiskt lyft jäm-
ställdhet som ett övergripande mål för hela 
kommunen. Arbete har under många år 
bedrivits målmedvetet och brett. Det stra-
tegiska arbetet för jämställdhet är statio-
nerat i kommunledningen och är systema-
tiskt uppbyggt i förvaltningar och bolag. 
Olika verksamheter som räddningstjänst, 
bostadsbolag, skola och fritidsverksamhet 
har ingått i ett övergripande förändrings-
arbete. Här finns också nytänkande verk-
samheter som Vi andas alla samma luft för 
personer med intellektuella funktionsned-
sättningar.”

 Pokalen är formgiven av Kerstin Hedström. 
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Camilla Wagner ser tillbaka på arbetet med Forum Jämställdhet 
Camilla Wagner som är nominerad till Sveriges Kvinnolobbys styrelse av 1,6 och 2,6 miljo-
nerklubben ingår i Forum Jämställdhets styrgrupp. 

Varför arrangerar Sveriges Kvinnolobby Forum Jämställdhet? 
- Bristen på jämställdhet är en av de största samhällsutmaningar vi står inför. Samtidigt är 
kunskapsnivån generellt skrämmande låg. Forum Jämställdhet möjliggör för deltagarna 
att samlas, inspireras och fördjupa sin kunskap. Sveriges Kvinnolobby är en garant för att 
kvaliteten är hög och utbudet brett och aktuellt.

2017 arrangerade Sveriges Kvinnolobby för första gången Forum Jämställdhet i egen 
regi, helt utan hjälp från konferensföretag, hur gick det? 
- Det gamla talesättet: Ju fler kockar… kunde dammas av. 2017 var mycket proffsigare ge-
nomfört än tidigare konferenser. Saker kan inte ramla mellan stolarna om det bara finns en 
stol.

Vilket är ditt starkaste minne från Forum Jämställdhet 2017?
- Programmet var bra, men det hade jag förväntat mig. Den mest positiva överraskningen 
var nog hur trevlig utställningsytan var 2017 jämfört med tidigare. Den inbjöd verkligen till 
möten och samtal.

Fokus Jämställdhet 
Eskilstuna 
Den 6 september arrangerade Sveriges 
Kvinnolobby tillsammans med Eskilstuna 
kommun konferensen Fokus Jämställdhet. 
Konferensen erbjöd fördjupning och upp-
följning inom integration och etablering 
av nyanlända på arbetsmarknaden ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

De 170 deltagarna fick ta del av ett pro-
gram med metodverkstäder, föreläsningar 
och seminarier. Bland annat diskuterades 
förutsättningar som påverkar nyanlända 
kvinnors och mäns etablering utbildnings-
satsningar och systematiserade arbets-
sätt och möten för en jämställd etablering. 
Arbetsmarknads– och etableringsminister 
Ylva Johansson besökte konferensen un-
der eftermiddagen och utfrågades om 
regeringens satsningar för etablering av 
nyanlända och hur det ska säkerställas att 
dessa kommer kvinnor och män till del på 
lika villkor.

Fokus Jämställdhet 2018. 

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy 
Jansson, inviger Fokus Jämställdhet. 
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Vikten av att hålla fast vid jämställdhets-
integrering som strategi 
Ett av Sveriges Kvinnolobbys uppdrag är att se till att regeringen, myndigheter och andra 
offentliga organisationer lever upp till sina åtaganden om att integrera ett jämställdhetsper-
spektiv i alla delar av sina verksamheter och beslut. De senaste året har vi märkt av en oro-
ande utveckling där kön allt oftare osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande 
dokument.

Det tydligaste exemplet på denna utveckling är ett välment och i sig viktigt arbete för att 
synliggöra trans- och queerpersoners situation som i vissa fall har lett till att skrivningar om 
kvinnor, män, flickor och pojkar har tagits bort. Vi har allt oftare stött på exempel där myn-
digheter, regioner och kommuner, i syfte att inkludera personer som varken definierar sig 
som kvinnor eller män, har återgått till att använda könsblinda formuleringar som ”personer”, 
”invånare” eller ”medborgare”, trots att detta står direkt i strid med strategin. 

Men mål, budgetar och strategidokument finns inte i första hand till för att medborgare ska 
känna sig inkluderade i texten, utan för att styra verksamheten mot en önskad utveckling.  
Könsneutrala formuleringar är inte heller en effektiv metod för att komma åt diskriminering-
en av trans- och queerpersoner. Vad som krävs är precis som inom alla politikområden, tyd-
liga målsättningar och riktade insatser. För att komma åt exempelvis ohälsan inom gruppen 
transpersoner så krävs en riktad satsning mot just denna grupp. Detta är viktiga lärdomar 
som kvinnorörelsen har gjort efter århundraden av kvinnokamp. 

Tillsammans med flera kvinnoorganisationer och jämställdhetsexperter skrev Sveriges Kvin-
nolobby en debattartikel i DN där vi lyfte vikten av att hålla fast vid jämställdhetsintegrering 
som strategi inför inrättandet av den nya jämställdhetsmyndigheten.  

Vi anser att det är viktigt att se hur olika grupper av kvinnor och män drabbas av förtryck. Till 
exempel är utomeuropeiskt födda kvinnor särskilt drabbade av ojämställdhet i arbetslivet 
och kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld mot kvinnor. Men en 
förutsättning för att kunna se hur dessa olika maktordningar samverkar är att behålla kön 
som ett bärande perspektiv. Ett könsneutralt jämställdhetsarbete är inte ett jämställdhets-
arbete.  

Alla som har arbetat med jämställdhet vet att det enda sättet att säkerställa att resurser 
fördelas lika mellan kvinnor, män, flickor och pojkar och leder till ökad jämställdhet är att 
besluta om just detta och inget annat. Om vi inte talar om kön och har mätbara mål som kan 
följas upp kan vi till exempel aldrig adressera löneskillnaderna mellan kvinnor och män eller 
införa satsningar för att komma åt fallande skolresultat bland pojkar.
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Sveriges Kvinnolobby granskar 
regeringens budget
I tio års tid har Sveriges Kvinnolobby återkommande genomfört granskningar av regering-
ens budget för att säkerställa att medel fördelas rättvist mellan kvinnor och män och att de 
insatser som görs leder till ökad jämställdhet. Under 2017 har vi släppt två olika rapporter 
samt påbörjat arbetet med att sprida budgetgranskning som metod inom offentlig sektor 
och i kvinnorörelsen. Vår första rapport granskade satsningarna på etablering i regeringens 
budget för 2017. Vår andra rapport följer de investeringar som gjordes på förlossningsvården 
i budgeten för 2018.  

Etableringsinsatserna gynnar 
män mer än kvinnor 
Nyanlända kvinnor får mindre, sämre och 
senare stöd för etablering. Samtidigt går 
de stora och dyra satsningarna till mans-
dominerade branscher och yrken. Medan 
män i högre grad tar del av subventio-
ner och snabbspår som leder till arbete, 
får kvinnor ta stickspåret till arbetslöshet 
och obetalt hemarbete. Det visar Sveriges 
Kvinnolobby granskning av satsningarna 
på etablering i regeringens budget. 

Sveriges Kvinnolobby har granskat etable-
ringsinsatserna i statsbudgeten för 2017. 
Resultatet visar att kvinnor missgynnas i 
alla delar av etableringen, och att skillna-
derna är särskilt stora i de subventionerade 
anställningarna. Under 2016 gick mindre 
än vart fjärde instegs- och nystartsjobb 
till en kvinna. Om utvecklingen inte vänds 
kommer gapet mellan kvinnor och män 
med stor sannolikhet att fortsätta vidgas 
och en stor grupp kvinnor att hamna utan-
för både arbets- och samhällsliv.

– De subventionerade anställningarna är 
både de dyraste insatserna och de som i 
störst utsträckning leder till jobb. Att få ny-
anlända kvinnor tar del av dessa betyder 
att de inte får samma förutsättningar att 
bli ekonomiskt självständiga. För att jäm-
na ut skillnaderna bör platser öronmär-
kas för kvinnor och subventionen höjas 
för den som anställer kvinnor, säger Clara 
Berglund, generalsekreterare på Sveriges  
Kvinnolobby.

En viktig förklaring till ojämställdheten är 
att satsningar till större del riktas till bri-
styrken i branscher där flest män jobbar så 
som teknik, bygg och gröna näringar. Ex-
empelvis gäller åtta av de nio snabbspår 
som Arbetsförmedlingen och arbetsmark-
nadens parter är i färd med att ta fram yr-
ken som är traditionellt mansdominerade.

– Trots att det råder arbetsbrist inom kvin-
nodominerade sektorer, exempelvis vård 
och omsorg, görs inte motsvarande sats-
ningar där. Mer resurser behöver tillföras 
offentligfinansierade verksamheter och 
fler jobb behöver skapas, särskilt för kvin-
nor som har kort eller ingen utbildning. sä-
ger Clara Berglund, generalsekreterare på 
Sveriges Kvinnolobby.

Rapporten lanserades genom ett riksdags-
seminarium den 6 april. Anders Kessling, 
statssekreterare hos arbetsmarknads- och 
etableringsminister Ylva Johansson (S), 
Annika Qarlsson (C), Fredrik Malm (L) och 
Rossana Dinamarca (V) medverkade.

Sveriges Kvinnolobby kommentar höstbudgeten i 
SVT:s Morgonstudion.  



Budgetsatsningar på förloss-
ningsvården går inte till mer 
personal
Sveriges Kvinnolobby har granskat hur 
regeringens budgetsatsningar på förloss-
ningsvården används och sett att medel 
inte går till att anställa den personal som 
behövs. Tvärtom får landets barnmorskor 
allt fler gravida och födande kvinnor att ta 
hand om, samtidigt som antalet förloss-
ningsplatser och tiden kvinnor får stanna 
på BB sjunker. Sveriges Kvinnolobbys slut-
sats är att kraven på landstingen behöver 
skärpas och medel öronmärkas för att an-
ställa barnmorskor.

Under året har den ansträngda förloss-
ningsvården stått i centrum för samhälls-
debatten. Kvinnor protesterar mot att de 
inte får plats eller tillräckligt stöd under 
förlossningen och barnmorskor vittnar om 
en ohållbar arbetssituation. För att möta 
krisen avsätter regeringen ytterligare en 
miljard kronor under 2018. Men Sveriges 
Kvinnolobbys granskning visar att lands-
tingen ofta använder medlen till andra sa-
ker än bemanning och att kraven på åter-
rapportering är allt för svaga.

– Landstingen har haft stor frihet att själva 
styra över pengarna. När de nu får ännu 
mer medel är det direkt oansvarigt att inte 
styra pengarna dit behovet finns. För att 
alla kvinnor ska ha en närvarande barn-
morska som stöd under förlossningen 
måste medel öronmärkas för bemanning. 
Bara då går det att säkerställa tillräckligt 
med BB-platser och bästa möjliga vård 
för födande kvinnor, säger Clara Berglund, 
generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys granskning tyder 
på att bristen på barnmorskor och förloss-
ningsplatser påverkar tiden kvinnor får 
stanna på BB, som nu är lägst i hela EU. 
Det leder också till att allt för många kvin-
nor drabbas av komplikationer och psy-
kisk ohälsa som skulle kunna undvikas. De 
stora bristerna innebär att regering och 
landsting inte lever upp till hälso- och sjuk-
vårdslagen och målet om jämställd hälsa.

– Den underdimensionerade förlossnings-
vården drabbar kvinnor i båda ändar – i 
yrkeslivet och som patienter. Nu måste 
regeringen och SKL tillsammans se till att 
medel går till att förstärka personaltäthet, 
villkor och löner på förlossningsvårdens 
kvinnodominerade arbetsplatser. Dessut-
om behövs en statlig översyn av hela vård-
kedjan. Det är över 70 år sedan denna för 
kvinnor så livsviktiga vård senast utreddes, 
säger Clara Berglund, generalsekreterare 
Sveriges Kvinnolobby.

Socialminister Annika Strandhäll tar emot kvinnorö-
relsens förlossningsupprop i Almedalen.  
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”Det viktigaste är målet om en barnmorska per födande kvinna”
Under året har Sveriges Kvinnolobby uppmärksammat bristerna i förlossningsvården. Marga-
reta Rehn är nominerad till Sveriges Kvinnolobby av Kvinnoorganisationernas samarbetsråd 
i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, och arbetar till vardags som chefredaktör för tidskriften 
Jordemodern på Svenska Barnmorskeförbundet. Hon tycker det är hög tid att erkänna rätten 
till god förlossningsvård som en del av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättig-
heter, SRHR.

Vad är problemet med förlossningsvården idag? 
- Det största problemet är att mödra- och förlossningsvården är fragmentiserad och under-
dimensionerad. Det är stor brist på barnmorskor. En födande kvinna kan inte garanteras när-
varo av en barnmorska under förlossningen. I vissa delar av landet tvingas kvinnor åka långt 
för att föda och i andra delar av landet räcker inte vårdplatserna. Det kan vara fullt på BB när 
det är dags att föda och då tvingas kvinnan vänta hemma och höra av sig igen eller hänvisas 
till ett annat sjukhus, ibland i en annan stad. Dit ska hon sedan ta sig under pågående värkar-
bete. Ett annat problem är att vården efter barnafödande i stort sett har rationaliserats bort. 

Varför är rätten till god förlossningsvård en viktig fråga för kvinnorörelsen?
- Vård i samband med graviditet och barnafödande är en rättighet. Kvinnokonventionen 
menar att kvinnor ska garanteras lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning samt 
tillgång till familjeplanering. Det som stör mig i den offentliga debatten är när kvinnors upple-
velser och behov bagatelliseras med argument om att vi idag har en medicinskt säker vård. 
Det är sant, men det framstår ibland som att kvinnor ska nöja sig och sluta klaga. Behovet av 
trygghet görs till en individuell känsla som ifrågasätts. Men Sverige borde kunna bättre än 
så. Trygghet och tillit är grundläggande i livsavgörande och utmanande situationer som en 
förlossning.  Ett samhälle som nedprioriterar den vård som främst rör kvinnor och de yrken 
där nästan bara kvinnor arbetar är inte ett jämställt samhälle. 

På vilket sätt har Sveriges Kvinnolobby arbetat med frågan under 2017?
- I december släpptes rapporten Med rätt att föda där vi granskar satsningar på förlossnings-
vården i budgeten för 2018. I rapporten tittar vi närmare på tre landsting - Stockholm, Värm-
land och Norrbotten. Tidigare under året har vi uppmärksammat förlossningsvården genom 
uppropet #FörlossningsgarantiNU tillsammans med Kvinnliga läkares förening, Födelsehuset, 
Födelsevrålet och Barnmorskeförbundet. Vi fick in över 5 000 namnunderskrifter som sedan 
lämnades över till socialminister Annika Strandhäll i Almedalen. I samband med överläm-
ningen publicerades också en debattartikel i Aftonbladet. Tillsammans med andra berörda 
aktörer har Sveriges Kvinnolobby också deltagit i möten med socialminister Annika Strand-
häll under hösten. 

Vilka är Sveriges Kvinnolobbys viktigaste förslag för en bättre förlossningsvård? 
- Det viktigaste förslaget är målet om en barnmorska per födande kvinna, det vill säga en 
utökad barnmorskebemanning. Det behövs barnmorskor i hela 
vårdkedjan och för att lära upp nya barnmorskor. Det andra 
förslaget som jag särskilt vill lyfta är en statlig översyn av hela 
vårdkedjan. Det behövs en statlig översyn som tittar på frågor 
som vad är lämplig vård i Sverige idag och i framtiden? Vad 
är basvård när det handlar om vårdkedjan graviditet och 
barnafödande? Vad kan kvinnor förvänta sig? En väl 
fungerande mödra- och förlossningsvård är ett absolut 
måste för ett välfärdsland. Allt annat är en skam.

Margareta Rehn
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Kvinnors arbete, 
makt och ekonomi

Här sammanfattar vi Sveriges Kvinnolobbys arbete inom området kvinnors arbete, makt och 
ekonomi. En av våra mest prioriterade frågor är löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
inom rörelsen för Lön hela dagen. Vi arbetar också för en mer jämställd föräldraförsäkring 
som vi ser som en nyckel för en jämställd fördelning av betalt och obetalt arbete. Vi redogör 
också för våra insatser under FN:s Kvinnokommission (CSW) som 2017 hade kvinnors arbete 
och ekonomi som tema. 

En mer jämställd 
föräldraförsäkring
Kvinnor i Norden har lägre löner, jobbar 
mer deltid, utför mer obetalt arbete i hem-
met och får i slutändan lägre pensioner. 
Den ojämna fördelningen av kvinnors och 
mäns betalda och obetalda arbete är en 
grundförklaring till ojämställdhet i arbetsli-
vet, och i samhället i stort. Föräldraförsäk-
ringen är avgörande för kvinnors lönear-
bete, men så länge kvinnor tar ett större 
ansvar för barn kan jämställdhet i arbets-
livet inte nås.

I slutet av året inledde Sveriges Kvinno-
lobby projektet ”Jämställt föräldraskap – 
jämställt arbetsliv”. Projektet finansieras 
av den nordiska jämställdhetsfonden NIKK 
och genomförs tillsammans med Norges 
Kvinnelobby och Kvenréttindafélag Ís-
lands.

Tillsammans kartlägger vi systemen för 
föräldraförsäkring i de nordiska länderna 
för att se hur de påverkar kvinnors för-
värvsarbete och mäns uttag av föräldra-
penning. Resultaten ska sammanställas i 
en rapport där vi också ger förslag till hur 
systemen kan förbättras för att öka jäm-
ställdheten. 

Sveriges Kvinnolobby debatterar jämställda pensi-
oner med socialministerminister Annika Strandhäll i 
SVT:s Aktuellt. 

Med projektet vill vi påverka beslutsfattare 
i de nordiska länderna att driva utveckling-
en framåt vad gäller jämställt föräldraskap, 
och bidra till att nå målen om lika möjlig-
heter till omsorg, makt och inflytande för 
kvinnor och män i Norden.

Paneldebatt om förlädraförsäkring och ekonomisk 
jämställdhet på Forum Jämställdhet.  



29

Så kan du delta!
Varje år på Internationella kvinnodagen 8 
mars genomförs en digital manifestation. 
Tusentals människor över hela landet 
delar budskapet i sociala medier på det 
klockslag då kvinnor börjar jobba gratis: 
”Efter kl. 16:00 jobbar kvinnor gratis. Varje 
dag. Dags för #lönheladagen!”

Runt om i landet arrangeras evenemang 
och manifestationer. Vill du arrangera 
något, komma i kontakt med andra eller 
skicka en debattartikel till din lokala tid-
ning? Gå med i gruppen för lokala am-
bassadörer.

Dags för Lön hela dagen
Sveriges Kvinnolobby har tagit initiativ till och är sammankallande för nätverket Lön hela da-
gen. Rörelsen byter namn allt efter att löneskillnaden omräknat i tid minskar. 2017 var löne-
skillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 procent. Omräknat i arbetstid och på en arbetsdag 
mellan klockan 8 och 17 betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:00 varje dag, 
medan män har betalt till kl. 17. 

Därför bytte nätverket 2017 namn till 16:00-rörelsen. Här ingår en sammanslutning av politis-
ka kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar 
för att kvinnor ska få lön hela dagen. Rörelsen bildades 2012. Sedan dess har lönegapet mins-
kat med 1,8 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 16:00. Om vi fortsätter i samma 
takt når vi jämställda löner först om 33 år, det vill säga år 2050. 

16:00-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så och kommer att finnas ända tills vi nått 
jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

16:00-rörelsen kräver:
1. Jämställd föräldraförsäkring
2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) tar vid  
Lön hela dagens manifestation. 
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Vi är 16:00-rörelsen
16:00-rörelsen kommer att finnas ända tills 
vi nått jämställda löner och kvinnor får be-
talt till klockan 17:00. Sveriges Kvinnolob-
by är initiativtagare. Andra organisationer 
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, Kvinnofronten, 
Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor 
i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Mil-
jöpartiets jämställdhets- och mångfalds-
kommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeu-
ter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges 
universitetslärare och forskare (SULF), 
TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vi-
sion, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvin-
nonätverk, Winnet Sverige.

Från 15:51 till 16:00

2012 15:51-rörelsen bildas.

2013 Byter namn till 15:52.

2014 Byter namn till 15:53.

2015 Byter namn till 15:56.

2016 Byter namn till 15:57.

2017 Byter namn till 16:00.

2017 Årliga lönekartläggningar 
återinförs.

Till höger: Illustrationer för Lön hela dagens kampanj 
2017 av konstnären Elin Lucassi. 
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Sveriges Kvinnolobby 
fokuserar på strukturella 
löneskillnader
Johanna Alm Dahlin är strategisk pro-
jektledare på Sveriges Kvinnolobby och 
arbetar med att samordna vårt arbete 
med 16.00-rörelsen och andra insatser 
kopplade till arbetsmarknaden och eko-
nomi. Under 2017 har arbetet fokuserats 
på strukturella löneskillnader, det vill säga 
att yrken där framförallt kvinnor arbetar 
värderas lägre än yrken där framförallt 
män jobbar. 

I början av året släppte Sveriges Kvin-
nolobby en rapport om strukturella 
löneskillnader tillsammans med expert-
nätverket Lönelotsarna. Vad visar den?
- Rapporten visar att en person som ar-
betar inom ett kvinnodominerat yrke i ge-
nomsnitt tjänar 5 300 kronor mindre varje 
månad jämfört med någon som jobbar i 
ett mansdominerat yrke. Sammanlagt blir 
det 76 miljarder kronor per – det är sum-
mªn för den strukturella löneskillnaden 
mellan kvinno- och mansdominerade yr-
ken i Sverige. 

Vad betyder det att löneskillnaderna är 
strukturella?
- Det betyder att de inte kan förklaras av 
sådant som krav i arbetet, arbetstagarnas 
prestation och skicklighet eller andra up-
penbara skäl. Förklaringen är framförallt 
att kvinnor och män arbetar i olika yrken 
och att yrken där kvinnor är i majoritet vär-
deras och lönesätts lägre. Detta kallas för 
värdediskriminering.

Vad behöver göras för att rätta till sned-
fördelningen?
- Det är inte omöjligt, men det krävs vilja 
och att stat, arbetsgivare och fackförbund 
tar gemensamt ansvar för kvinnors och 
mäns lagstadgade rätt till lika lön för likvär-
digt arbete. Lönerna i kvinnodominerade 
branscher måste få öka i en snabbare takt 
än i de mansdominerade. 

Johanna Alm Dahlin



Rapport från FN:s 
kvinnokommission 
Varje år samlas FN:s medlemsländer i New 
York för att sätta globala mål och formule-
ra åtgärder för att främja jämställdheten i 
världen. Mötet kallas ”Commission on the 
Status of Women”, CSW, eller på svens-
ka ”Kvinnokommissionen”. Parallellt med 
kommissionsmötet pågår seminarier, ut-
ställningar, debatter och mottagningar. 
Temat för CSW 2016 var kvinnors arbete 
och ekonomi. 

Sveriges Kvinnolobby kritiserar 
CSW:s gemensamma slutsatser
Fredagen den 24 mars antog FN:s Kvinno-
kommission, CSW, nya överenskommelser 
om kvinnors ekonomiska rättigheter. Be-
svikelsen är stor över att förhandlingarna 
avbröts och inte ledde fram till skarpare 
åtaganden. Sveriges Kvinnolobby oroas 
över konservativa skrivningar om familjens 
roll i kvinnors liv och att texten innehåller 
flera kryphål för medlemsstaterna. Dess-
utom är skrivningarna om kvinnors rätt att 
få bestämma över sina egen kroppar och 
rätten till trygga arbetsvillkor alltför svaga.

Kvinnors ekonomiska egenmakt och ar-
bete i en föränderlig tid var temat för FN:s 
61:a Kvinnokommission, CSW. Under det 
årliga toppmötets sista dag kom med-
lemsländerna överens om gemensamma 
överenskommelser på området. Förhand-
lingarna som föregick beslutet var långa 
och präglades av oenighet. När texten till 
slut antogs ville EU, den grupp där Sverige 
ingår, och flera andra grupper av länder 
fortsätta gå igenom ett antal paragrafer för 
att nå bredare enighet och starkare språk. 
Men EU:s begäran om att anpassa proces-
sen beviljades inte. Konsekvensen blev att 
de överenskommelser som antogs inte är 
så starka som de hade kunnat vara.

EU:s förhandlingsgrupp har i ett uttalande 
riktat kritik mot hur processen gick till. Där 
lyfts bland annat att unionen önskat 

starkare skrivningar om kvinnorörelsens 
roll och en tydligare länk mellan sexu-
ell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) och kvinnors ekonomiska egen-
makt.

– Varje ord som FN kommer överens om 
kan göra stor skillnad för kvinnors och 
flickors rättigheter. Det är därför allvar-
ligt att förhandlingarna avslutades trots 
att det kanske hade funnits utrymme att 
komma längre. Att EU väljer att rikta kritik 
mot processen är viktigt och visar att vi 
fortsatt är en viktig röst för jämställdhet 
och kvinnors rättigheter i FN och världen, 
kommenterar Clara Berglund som ingick i 
den svenska delegationen och närvaran-
de under mötets första vecka.

Sveriges Kvinnolobbys 
aktiviteter på CSW 

 ► Gemensamt seminarium om porno-
grafi, prostitution och våld tillsammans 
med bland andra Unizon och Roks 
med flera 

 ► Möte ILO:s särskilda representant till 
FN: Vinicius Carvalho Pinheiro med fo-
kus på strukturella löneskillnader och 
våld mot kvinnor i arbetslivet. 

 ► Möte med Þorbjörg Gunnlaugsdóttir, 
rådgivare till dåvarande Islands då-
varande jämlikhetsminister, med an-
ledning av landets nya lagstiftning för 
jämställda löner. 

 ► Strategimöte med den amerikanska 
pornografiforskaren Gail Dines tillsam-
mans med Unizon och Roks med flera.

 
 ► Medverkan vid slutet möte med Sveri-

ges och Frankrikes delegationer samt 
utvalda civilsamhällesorganisationer 
med fokus på spridning av sexköpsla-
gen till fler länder. 

 ► Muntligt anförande vid CSW:s general-
församling, se nedan. 
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10 kommentarer om årets gemensamma överenskommelser  

1. För många kryphål försvagar. På flera ställen finns kryphål i texten som hänvisar till 
situationen i olika länder. Med hjälp av dessa hänvisningar slipper medlemsländerna leva 
upp till de åtgärder som CSW kommit överens om. 

2. Varning för konservativa hänvisningar till familjen! I paragraf 17 finns skrivningar om 
att skapa ”en miljö i familjen” som möjliggör kvinnors ekonomiska egenmakt. Dessa skriv-
ningar begränsar jämställdheten eftersom de utgår från familjen som helhet istället för 
kvinnors och flickors individuella rättigheter.  

3. Bekämpa ökningen av den informella sektorn. En viktig fråga handlade om att allt fler 
kvinnor arbetar i den informella sektorn, till exempel genom hushållsarbetare i någons 
hem eller svart i fabriker och på hotell. Dessa kvinnor far ofta illa. Men det räcker inte att 
konstatera situationens allvar, FN och medlemsländerna måste också vidta åtgärder för 
att motverka den informella sektorns utbredning. 

4. Skriva under ILO:s konvention om hushållsarbetares rättigheter! Kvinnor som arbetar 
i någons hem löper särskilt stor risk att utsättas för våld. Redan i vårt uttalande inför CSW 
krävde Sveriges Kvinnolobby att fler länder, inklusive Sverige, borde ratificera och imple-
mentera ILO:s Konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter.  

5. Rätten till utbildning måste innefatta sexualundervisning. I överenskommelserna 
finns formuleringar om kvinnors och flickors rätt till utbildning och skydd mot övergrepp 
och trakasserier i skolmiljön. Men det saknas skrivningar om rätten till sexualundervis-
ning och om att all utbildning måste genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

6. Tydliggör kopplingen mellan våld, SRHR och ekonomisk jämställdhet. Även om 
överenskommelserna lyfter våld mot kvinnor och kvinnors rätt att bestämma över sina 
kroppar är kopplingen till temat om ekonomisk egenmakt inte tillräckligt stark. Kvinnor 
kan inte bli ekonomiskt självständiga så länge de utsätts för våld från män och inte kan 
bestämma hur och när de vill ha barn. 

7. Tala om vad SRHR betyder! Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en 
kontroversiell fråga. Sveriges Kvinnolobby anser att SRHR bör innefatta rätten till fri abort 
och sexualundervisning, men även frihet från prostitution och surrogatmödraskap. 

8. Säkerställ kvinnorörelsens delaktighet. Civilsamhället i allmänhet och kvinnorättsor-
ganisationer i synnerhet måste försäkras delaktighet och skyddas från inskränkningar 
på alla nivåer i alla länder. Hänvisningarna till civilsamhället i årets överenskommelser är 
tyvärr alldeles för få och för vaga. 

9. Välkomna skrivningar om kvinnor med funktionsnedsättning. Överenskommelserna 
lyfter kvinnor med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet och vikten av att de får del-
ta i arbetslivet. Det är glädjande att det finns en enighet om att säkra mänskliga rättighe-
ter och ekonomisk egenmakt för en grupp kvinnor som så ofta osynliggjorts.  

10. Åtaganden för urfolkkvinnors rättigheter kan förstärkas. Även urfolkskvinnors rättig-
heter lyftes. Här finns skrivningar om rätt till utbildning, frihet från våld och respekt för 
urfolkens kunskap och traditioner. För att ytterligare stärka urfolkskvinnors rättigheter 
behövs åtaganden om landrättigheter, politiskt inflytande och självbestämmande.



Sveriges Kvinnolobby höll tal i FN
Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, höll den 16 mars 2017 tal i 
CSW:s generaldebatt inför ministrar och delegationer från hela världen.

Mr/Madam Chair, Excellencies, Distinguished delegates,
I am speaking on behalf of the Swedish Women’s Lobby – an umbrella for the national 
women’s movement, and a member of EWL. I’d like to start by introducing you to the eco-
nomic man. He is a person driven solely by his own needs; his actions are rational and never 
affected by emotion. He was invented by the economist Adam Smith in 1776 and he conti-
nues to be the model that we use to design societies, systems and entire economies.

“Women’s economic liberation” is crucial to the 2030 Agenda. Without women being able 
to support themselves the 5th goal on gender equality and the 10th goal on reducing in-
equality cannot be reached. To promote sustained and sustainable economic growth and 
decent work for all women need to be on board like never before. But women’s economic 
liberation is impossible in a system that is constructed around the economic man. That’s 
why we have to challenge the way we run our communities, businesses and our world.

I will share with you three Swedish reforms that can contribute to this quest. Yes, our coun-
try has a long way to go before we reach gender equality but these actions helped us get 
the world’s greatest participation of women in the work force: First: separate taxation. This 
is a groundbreaking reform from the 70s that got women to work, and made women’s work 
count. It helped Sweden move from a male breadwinner-system to a two-breadwinner sys-
tem. The 2nd reform is: accessible, affordable and good quality childcare for all, a precondi-
tion to get women working. Today, almost 90 % of all Swedish children are in childcare.

The 3rd, and last reform is: Gender equal, extensive and well-protected systems for 
parental leave. We also need to use parental leave systems to create an even distribution of 
unpaid work. In the Swedish women’s movement, we want to earmark half of the parental 
leave for each parent.When talking about the changing world of work we need to define 
what is work and what isn’t. Prostitution is a legacy of the economic man, it is pure violence 
against women and incompatible with human rights. To be clear: Prostitution can never be 
described as work under the roof of the United Nations.

The reforms mentioned are victories of the women’s movement. Together with you, Excel-
lencies and Distinguished delegates, we can fight the idea of the economic man. We can 
build a world were women can support themselves through decent work, a world where 
women’s work is equally valued, a world that is driven not by self-interest but by fairness, 
equality and love. Thank you! 



Equality works - Möte med EU:s jämställdhetsministrar
Den 8 november 2017 samlades jämställdhetsministrar från EU:s medlemsstater i Göteborg 
för att diskutera hur jämställdhet bidrar till tillväxt. Mötet var en uppladdning inför komman-
de toppmöte om EU:s sociala pelare med 20 principer för starkare rättigheter på arbets-
marknaden. Med på mötet var även Elvy Svennerstål, vice ordförande i European Women’s 
Lobby, EWL, och styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby deltog samt Clara Berglund, gene-
ralsekreterare för Sveriges Kvinnolobby. Läs Elvys Svennerståls tal från mötet här!   

Fem krav för ett mer jämställt och välmående EU
Inför och under mötet med EU:s jämställdhetsministrar lyfte Sveriges Kvinnolobby fem krav 
för ett mer välmående och jämställt EU. 

1. Fördjupa, sprida och systematisera arbetet med jämställdhetsbudgetering. För att 
säkerställa att medel fördelas rättvist och går till insatser som ökar jämställdheten måste 
ett jämställdhetsperspektiv integreras i EU:s och medlemsstaternas budgetprocesser. 
Det gäller inte minst stöd som EU fördelar. Till exempel måste garanteras att socialfonds-
projekt för ökad sysselsättning gynnar både kvinnor och män. I kommande årsbudgetar 
och långtidsbudget måste jämställdhet vara ett bärande perspektiv.  

2. Utveckla och implementera paketet för balans mellan arbets- och privatliv. Som en 
del av EU:s sociala pelare har kommissionen presenterat ett direktiv om föräldraförsäk-
ring som innehåller fyra kvoterade månaders föräldraledighet. Det är ett steg framåt i en 
fråga som legat i byrålådan alldeles för länge. Tyvärr innebär förslaget att tiden hur länge 
föräldraledighet får tas ut förlängs till 12 år, vilket riskerar att leda att kvinnor fortsätter ta 
huvudansvaret för hem och familj. Sverige och andra EU-länder måste verka för att pa-
ketet ska förverkligas, men att uttagstiden minskas. Målet borde vara en individualiserad 
föräldraförsäkring som uppmuntrar kvinnor att arbeta. 

3. Stora och långsiktiga investeringar i vård och omsorg. Väl utbyggda system för 
sjukvård, barn- och äldreomsorg har gjort att Sverige har världens högsta arbetskrafts-
deltagande bland kvinnor. En stark offentlig sektor innebär både arbetstillfällen och en 
avlastning som gör att kvinnor får möjlighet att arbeta. Det är ett recept som kan ex-
porteras till fler länder. Efter finanskris och år av nedskärningar måste medlemsstaterna 
våga göra rejäla satsningar på offentlig sektor. I detta bör ingå insatser för att höja lön 
och status i dessa kvinnodominerade sektorer. 

4. Sikta på jämställda löner och pensioner. Det är en skam att löneskillnaderna består 
och att många äldre kvinnor i hela Europa lever under fattigdomsgränsen. EU måste ta 
tydligare ställning för att löneskillnaderna ska minska, till exempel genom att sätta upp 
målsättningar i kommissionens planeringstermin som sedan följs upp i rekommendatio-
nerna till varje land. Definitionen av ”lika lön för likvärdigt arbete” måste också utvecklas 
för att fånga strukturella löneskillnader.  

5. En jämställdhetsstrategi värd namnet. Den för jämställdhet ansvariga kommissionä-
ren Věra Jourová valde att inte ta fram en ny jämställdhetsstrategi när den förra löpte ut 
2015. Låt dagens möte med jämställdhetsministrar bli starten för ett nytt, starkare sam-
arbete för jämställdhet och ett gemensamt krav på en ny, ambitiös och kraftfull strategi.
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EU:s toppmöte i Göteborg 
och undertecknandet av 
EU:s sociala pelare
Den 17 november möttes ledare från 
EU:s medlemsstater i Göteborg för att 
formellt anta EU:s sociala pelare med 
20 principer för starkare rättigheter på 
arbetsmarknaden. Pelare signerades de 
tre institutionerna Kommissionen, Rådet 
och Europaparlamentet. Värdar för mö-
tet var statsminister Stefan Löfven och 
EU-Kommissionens president Jean-Clau-
de Juncker. Från Sveriges Kvinnolobby 
och European Women’s Lobby deltog 
Elvy Svennerstål. 

Vad är EU:s sociala pelare?
- Den sociala pelaren består av tjugo prin-
ciper för sociala rättigheter för EU-med-
borgarna, framförallt på arbetsmarkna-
den. Det handlar bland annat om rätt 
till utbildning och livslångt lärande, lika 
möjligheter på arbetsmarknaden, aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, balans mellan 
arbete och privatliv och det som kallas 
rättvisa löner.

Vad innebär undertecknandet av prin-
ciperna i praktiken?
- Den sociala pelaren innehåller inga 
tvingande lagar och gör det möjligt för 
medlemsstaterna kan välja på vilket sätt 
de vill följa de tjugo principerna. Men 
genom undertecknandet gör EU-länder-
na ett viktigt politiskt åtagande, en start-
punkt på en diskussion om hur EU ska bli 
mer inkluderande för medborgarna. Den 
bidrar att skapa framtidstro och tilltro 
för EU-samarbetet. Detta är viktigt i tider 
av hög arbetslöshet, osäkra anställning-
ar, ökande ohälsa i arbetslivet, och, inte 
minst, ökande populism och extremism.

Varför är den sociala pelaren viktig för 
jämställdhetsarbetet?
- Främst därför att jämställdheten har inte 
gått framåt i önskvärd takt, den har till 
och med gått tillbaka! Jämställdhet mel-
lan kvinnor och män är ett nödvändigt 

villkor för stabil och inkluderande tillväxt. 
Jämställdhet är en av EUs värdegrunder 
och en grundläggande rättighet och är 
därför central i den sociala pelaren. Jäm-
ställdhet tar också stor plats bland de 
tjugo principerna.

Vad tycker EWL och Sveriges Kvinno-
lobby om den sociala pelaren?
- För att leva upp till pelarens åtaganden 
måste jämställdhetsarbetet trappas upp 
och breddas I såväl EU:s institutioner - 
kommissionen, parlamentet och rådet – 
som i medlemsländerna. Sveriges Kvin-
nolobby och EWL välkomnar den sociala 
pelaren och hoppas att den kan underlät-
ta ett intensifierat arbete med jämställd-
hetsbudgetering, att paketet för balans 
mellan arbets- och privatliv ska stärkas 
och implementeras, stora och långsiktiga 
offentliga investering i vård och omsorg 
och mer ny ambitiös och kraftfull jäm-
ställdhetsstrategi. 

Elvy Svennerstål

Elvy Svennerstål under mötet med Equality Works 
med EU:s jämställdhetsministrar. 
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Vad gör EWL:s arbets-
grupp för feministisk 
ekonomi?
Linda Schang är nominerad till Sveriges 
Kvinnolobbys styrelse av Soroptimisterna. 
Hon är även ersättare i EWL:s styrelse och 
ingår i EWL:s arbetsgrupp för feministisk 
ekonomi. Vi ber henne berätta mer om 
arbetet! 

Vad är feministisk ekonomi?
- Feministisk ekonomi är en ekonomiskt 
tänkande som är hållbart och baserat på 
nya ekonomiska modeller som har i sin 
tur sin grund i jämställdhet, välfärd, om-
vårdnad och social rättvisa.

Vad gör EWL’s arbetsgrupp för feminis-
tisk ekonomi?
- Gruppen startade oktober 2016 och har 
sedan dess haft två möten samt träffat 
Europeiska Investeringsbanken vid två till-
fällen för att vara rådgivande i deras omo-
rientering mot ett feministiskt perspektiv. 
”Terms of Reference” för arbetsgruppen 
godtogs av EWL:s styrelse i oktober 2017. 
Arbetsgruppen har under tiden studerat 
och utvärderat olika potentiella ekono-
miska modeller så som baslön, minimilön 
och IMPACT modellen– Inclusive, Measu-
rable, Participatory, Accessible, Collabora-
tive, Transformative. 

Vilka frågor driver Sveriges Kvinnolob-
by i arbetsgruppen?
- Vi driver frågan om jämställdhetsbud-
getering. Vårt material för budgetgransk-
ningar har presenterats och spridits i 
gruppen och finns med i gruppens ar-
betsmötes rapport från 2017. Ett annat 
område som påbörjades i 2017, och bör 
nu drivas från Sverige i 2018, är föräldra-
försäkringen som en del av EU direktivet 
om balans mellan arbete och fritid där 
PLENT :s ståndpunkter – jämställd ledig-
het som inte kan överlämnas - ligger till 
grund.

Linda Schang
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Reklamera – en folkrörel-
se mot sexistisk reklam 
Sveriges Kvinnolobby arbetar för en lag-
stiftning mot sexistisk reklam och driver 
sedan 2013 initiativet Reklamera som star-
tades tillsammans med vår medlemsor-
ganisation Allt är möjligt. Reklamera går 
ut på att göra det lättare för allmänheten 
att anmäla sexistisk reklam till Reklamom-
budsmannen. Tillsammans visar vi att vi 
inte längre vill ha den sexistiska reklamen. 

Stockholms stad först i Sverige med lokala 
riktlinjer mot sexistisk reklam
Sedan regeringen meddelat att man inte 
kommer att gå vidare med lagstiftning 
mot sexistisk reklam trots tidigare vallöf-
ten har Sveriges Kvinnolobby arbetat för 
att få kommuner, landsting och regioner 
att införa lokala förbud. 2017 arrangerade 
vi ett seminarium under politikerveckan i 
Almedalen om lokala riktlinjer för reklam. 
På seminariet medverkade Eva-Maria 
Svensson, professor i straffrätt vid Göte-
borgs universitet och tidigare särskild ut-
redare på området. Efter seminariet har 
vi uppvaktat och haft kontakt med flera 
kommuner, landsting och regioner. Stock-
holms stad är en av de kommuner som 
deltog på seminariet i Almedalen och vars 
företrädare vi har haft kontakt med. Därför 
blev vi väldigt glada när kommunens tra-
fiknämnd i december 2017 slutligen antog 
sina riktlinjer för lokal. Stockholm stad är 
därmed först i Sverige med att ta ansvar 
för de budskap som förmedlas stadens of-
fentliga rum. Riktlinjerna kommer att skri-
vas in i de avtal som kommunen har med 
bolag som hanterar de offentliga annons-
ytorna. Om Trafikkontoret anser att en re-
klam som satts upp bryter mot riktlinjerna 
ska den tas ned inom 24 timmar.

Under 2017 har Sveriges Kvinnolobby 
även hållit en föreläsning om könsdiskri-
minerande reklam för internationella jour-
nalister på Svenska Institutet. Vi har också 
medverkat på Stockholms FN-förenings 
firande av internationella flickadagen och 
berättat om initiativet Reklamera. 

Hjälp oss reklamera den 
 sexistiska reklamen! 
Fram tills att en lagstiftning är på plats kan 
vi hjälpas åt att anmäla sexistisk reklam till 
Reklamombudsmannen som är reklam-
branschens egen instans. Under 2017 har 
vi anmält cirka 60  reklamer varav 15 har 
blivit fällda. Om du ser en reklam som är 
sexistisk - gör så här:

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

ciala medier eller skicka den till rekla-
mera@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 bak-
om reklamen och meddelar att rekla-
men har anmälts. 

 Fyra år mot sexistisk reklam  

20
13

 Sveriges Kvinnolobby startar initiativet 
Reklamera. 

20
14

  Nio av tio unga kvinnor i Sveriges Kvinno-
lobbys enkätundersökning uppger att de 
mår dåligt på grund av reklamen. 

20
14 S och Mp lovar i valrörelsen att införa ett 

förbud mot sexistisk reklam. 

20
14

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

20
15 Trondheim förbjuder lättklädd reklam på 

sina egna annonsytor. 

20
16 London förbjuder kroppshetsande 

reklam i kollektivtrafiken.

20
16

Vi släpper rapporten ”Sexism på köpet” 
som visar att Sverige har det sämsta 
skyddet mot sexistisk reklam i Norden.

20
16 Regeringen meddelar att man i första 

hand vill fortsätta med självreglering. 

20
17 Stockholm stads Trafiknämnd antar loka-

la riktlinjer mot sexistisk reklam. 
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Mäns våld mot 
kvinnor och flickor

I detta kapitel redogör vi för Sveriges Kvinnolobbys arbete mot mäns våld under 2017. Här 
lyfter vi frågor som sexistisk reklam, prostitution, surrogatmödraskap och pornografi.  

En ny sexualbrottslag-
stiftning som bygger på 
ömsesidig frivillighet
I december presenterade regeringen ett 
förslag om en sexualbrottslag som bygger 
på samtycke och kriminaliserar oaktsam-
het. Sveriges Kvinnolobby välkomnar för-
slaget. 

"I stället för att sluta benämna  
 våldtäkt som våld behöver vi en 
bredare definition av n våld"
Emma Blomdahl är nominerad till styrel-
sen av Föreningen Tillsammans. Hon har 
engagerat sig i arbetet för en samtyck-
eslagstiftning och för att brottsrubrice-
ringen våldtäkt ska finnas kvar.

Vad tycker Sveriges Kvinnolobby om 
den nya sexualbrottslagstiftningen? 
- Vi är glada över att politikerna lyssnat 
på kvinnorörelsen och äntligen inför en 
våldtäktslagstiftning som baseras på sam-
tycke. Vi är också positiva till att regering-
en valde att lyssna på vårt, och flera andra 
kvinnoorganisationers, remissvar och låta 
våldtäktsbegreppet vara kvar.

Vad innebär det att sexualbrottslag- 
stiftningen ska bygga på frivillighet och 
att oaktsamhet kriminaliseras?
- Det innebär att lagen kommer säga att 
allt annat än frivilligt sex är en våldtäkt. 
Det kommer inte krävas att förövaren an-
vänt våld eller hot utan det viktiga är att 
alla parter sagt ja.  Det ställs också krav på 
att den misstänkta ska ha försäkrat sig om 
att den andra personen ville, för att inte bli 
skyldig till oaktsamhet. 

Varför är det så viktigt att behålla våld-
täktsbegreppet? 
- Att ersätta våldtäktsbegreppet med sex-
uella övergrepp hade riskerat att urvattna 
brottets allvarliga karaktär. I stället för att 
sluta benämna våldtäkt som våld behöver 
vi tillåta en bredare definition av våld. Då 
blir det tydligt att en våldtäkt alltid är en 
våldtäkt och innehåller våldsinslag även 
när fysiskt våld inte förekommer.

Vilka fler åtgärder behövs för att för-
bättra situationen för kvinnor som 
utsatts för sexuellt våld?
- Det finns två stora satsningar som måste 
till för förebygga och förbättra situationen 
för kvinnor som utsatts eller riskerar utsät-
tas för sexuellt våld. Det behövs satsning-
ar på information för att tydliggöra vad 
som utgör brottet våldtäkt, vad samtycke 
är och vad oaktsamhet innebär. Vård och 
stödinsatser måste förstärkas! Idag får 
många utsatta stå i kö för att komma till 
en psykolog som ofta saknar kompetens 
fom trauma efter sexuella övergrepp. 
Precis som det finns ätstörningskliniker 
runt om i landet behöver det finnas klini-
ker för personer som utsatts för sexuella 
övergrepp. 

 Emma Blomdahl 
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Prostitution – ett brott 
mot kvinnors mänskliga 
rättigheter
Prostitution är ett brott mot kvinnors 
mänskliga rättigheter enligt FN:s Kvinno-
konvention. 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 Kvinnolobbys arbe-
te mot prostitution handlar om att stärka, 
utvidga och sprida den svenska sex-
köpslagen och om att få fler andra länder 
att införa liknande lagstiftningar. 

Regeringen vill att sexköpslagen 
ska gälla svenskar i hela världen
20 år efter att Sverige som första land i 
världen kriminaliserade sexköp och X år 
efter att Sveriges Kvinnolobby startade 
uppropet Sexköpslagen 2.0 meddela-
de regeringen man kommer att lägga ett 
lagförslag om utvidgning av lagen under 
2018. Beskedet som presenterades i de-
cember har hyllats av kvinnoorganisatio-
ner runt om i världen. 

- Sverige var först i värden med att införa 
sexköpslagen, en lag som tydligt slår fast 
att ett jämställt samhälle inte är möjligt så 
länge kvinnors kroppar är till salu. Nu tar 
Sverige nästa steg och visar att kvinnor 
är lika mycket värda i alla delar av världen, 
kommenterade Clara Berglund, general-
sekreterare för Sveriges Kvinnolobby i ett 
pressmeddelande strax efter beskedet. 
Rachel Moran som är grundare av den 
globala organisationen SPACE Internatio-
nal som samlar överlevare från prostitu-
tion var en av alla aktivister som välkom-
nade den svenska nyheten: 

- The Swedish Model of abolishing com-
mercial sexual abuse is founded on the 
human rights principle of the innate 
dignity, value and worth of the human 
person. Myself and over a dozen other 
women with experience of being com-
mercially sexually violated in prostitution 
work tirelessly across our nine nations to 
bring the Swedish Model to our countri-
es, and we are immensely gladdened to 
see that Sweden may now be about to 
insist that its men have no more right to 
pay to abuse women on foreign soil than 
on their own. 

 Stephanie Thögersén och Grégoire Théry från  
 organisationen CAP träffar utrikesminister 
 Margot Wallström 



41

 EU:s plattform för civilsamhället 
mot människohandel 
Sveriges Kvinnolobby ingår tillsammans 
med flera andra kvinnoorganisationer och 
ideella organisationer i hela Europa i EU:s 
plattform mot trafficking och människo-
handel. Hanne Clivemo, praktikant på Sve-
riges Kvinnolobby, deltog på plattformens 
möte i Bryssel  i december 2017. 

Vilken funktion har plattformen? 
- Plattformen är ett forum som samlar över 
100 europeiska organisationer som arbetar 
för mänskliga rättigheter på olika vis, som 
med migration och asyl, barns rättigheter, 
kvinnors rättigheter och jämställdhet. Del-
tagarna delar med sig av erfarenheter och 
idéer för att minska människohandel i Eu-
ropa i dialog med varandra och EU-kom-
missionen. 

Vad togs upp under mötet? 
- Under mötet låg fokus på EU-kommis-
sionens uppföljning av EU:s strategi, från 
2012 till 2016, att utplåna människohandel. 
Vidare diskuterades hur offer för männis-
kohandel ska få bättre kunskaper om sina 
rättigheter i enlighet med EU:s anti-traf-
ficking direktiv. 

Har strategin varit lyckad? 
- Omdömet från utvärdering var generellt 
bra men den svenska EU-parlamentari-
kern Anna Hedh (S) underströk vikten av 
att strypa efterfrågan och ökat samarbete 
mellan medlemsländer och civilsamhäl-
lesorganisationer. Hennes kollega Malin 
Björk (V) lyfte behovet av ett jämställd-
hetsperspektiv i arbetet.

Lyfte Sveriges Kvinnolobby något spe-
ciellt under konferensen? 
- Vi deltog ien i workshop där jag framhöll 
den starka kopplingen mellan prostitution 
och trafficking och att efterfrågan är av-
görande för sexuell exploatering av kvin-
nor och barn, som är särskilt utsatta för 
människohandel. Det mest effektiva sätt 
att minska efterfrågan är genom en sex-
köpslag som fler länder borde, eller rättare 
sagt, måste ta efter.

EWL:s observatorium firar 20 år
Mycket av den europeiska Kvinnolobbyns, 
,EWL:s, arbete mot mäns våld sker via 
det så kallade observatoriet som består 
av experter från de olika koordinationer-
na. Marie Unander Scharin representerar 
Sveriges Kvinnolobby i observatoriet. Här 
berättar hon ber om arbetet under året.

2017 var ett viktigt år för observatoriet 
som firande 20 år under temat Loud and 
United.  I sambande med firandet hade 
vi ett möte där vi delade med oss goda 
exempel på kampanjer  för att ratificera 
Istanbulkonventionen i de olika länderna. 
I samband med detta gjorde vi en kart-
läggning av lagstiftningen i EU.

Observatoriet fick också information från 
den så kallade GREVIO-gruppen, Group 
of Experts on Action against Women and 
Domestic Violence. Här fick vi reda på 
schemat för de kommande förhören av 
de länder som skrivit under Istanbulkon-
venstionen. Sverige som fick sina frågor 
tillskickande i maj 2017 för en kommande 
dialog i januari 2018 och en utvärdering 
månaden därpå. 

På mötet presenterades också rappor-
ten från EWL:s projekt #HerNetHerRights 
som handlar om våld mot kvinnor och 
flickor på nätet. Till exempel lyftes frågor 
som ”vad är våld online?” och hur fung-
erar prostitution och trafficking i digitala 
utrymmen?

Observatoriet hade även ett publikt event 
och en aktion den 8 juni. Tillsammans tå-
gade vi från Hotel de Ville genom Brys-
sels gator för att protestera mot våld mot 
kvinnor och flickor. Vi fortsatte mot Mont 
des arts där Gloria Steinem höll ett bejub-
lat tal.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/20171204_communication_reporting_on_follow-up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/20171204_communication_reporting_on_follow-up_to_the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:101:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:101:FULL&from=EN


Surrogatmödraskap – en 
handel med kvinnors re-
produktiva rättigheter 
Vid årsmötet 2011 tog Sveriges Kvinnolob-
bys medlemsorganisatiner ställning mot 
surrogatmödraskap. Vi anser att surro-
gatmödraskap är en form av handel med 
kvinnors reproduktiva rättigheter som 
inte bör vara tillåten. Under 2017 har vi på 
olika sätt verkat för att regeringen aktivt 
ska börja motverka att svenskar ingår 
kommersiella surrogatavtal så som den 
statliga utredningen föreslog 2016.  

Kvinnorörelsen uppmanar FN att 
agera mot surrogatmödraskap
I mars 2017 medverkade Stephanie Thö-
gersén från Sveriges Kvinnolobby vid en 
internationell konferens mot surrogatmö-
draskap i Rom. Vid mötet presenterades 
ett internationellt upprop där kvinnoorga-
nisationer från hela världen kräver att FN:s 
kvinnokommitté ska ta fram en rekom-
mendation om förbud surrogatmödra-
skap.  Uppropet som tagits fram av den 
italienska kvinnoorganisationen Se Non 
Ora Quando –Libere slår fast att behovet 
av policys och lagstiftning blir allt mer 
brådskande medan handeln inom surro-
gatmödraskap växer. Uppropet stöddes 
förutom Sveriges Kvinnolobby även av 
European Women’s Lobby (EWL), Europe-
an Network of Migrant Women (ENOMW) 
och en rad andra kvinnoorganisationer.

Polisanmälan och manifestation-
er mot surrogatförmedlingen-
Tammuz 
Det är tydligt att den internationella surro-
gatindustrin har identifierat Sverige som 
en viktig marknad. Under 2017 har surro-
gatförmedlingen Tammuz som etablerade 
sig 2016 börjat arrangera seminarier och 
konferenser på olika orter i Sverige. För 
att uppmärksamma och protestera mot 
surrogatindustrin har nätverket Feminis-
tiskt nej till surrogatmödraskap arrangerat 
manifestationer, publicerat debattartiklar 
och genomfört aktioner inför var och en 
av dessa aktiviteter. 

 I oktober 2017 polisanmälde Sveriges 
Kvinnolobby och Kvinnliga läkares fören-
ing också Tammuz för brott mot lagen om 
adoption och FN:s Barnkonvention. Barn-
konventionen slår tydligt fast att man inte 
får köpa eller sälja barn. 

- Vi vill att Polisen ska undersöka om för-
medlingens verksamhet är förenlig med 
svensk lag. Att köpa och sälja barn och 
handla med graviditeter borde vara för-
bjudet. Det är särskilt viktigt att sätta stopp 
för handeln med barn nu när Barnkonven-
tionen ska bli lag i Sverige, kommentera-
de Clara Berglund, generalsekreterare för 
Sveriges Kvinnolobby, i ett pressmedde-
lande om polisanmälan.

 Stephanie Thögersén talar på en internationell sur-
rogatkonferens i Rom.



Aktioner och aktiviteter mot 
surrogatmödraskap 2017 

 ► I mars kräver flera kvinnoorganisatio-
ner att FN:s kvinnokommitté ska age-
ra mot surrogatmödraskap. Uppropet 
presenteras på en internationell konfe-
rens i Rom. 

 ► I augusti arrangeras en mässa om sur-
rogatmödraskap i Stockholm. Femi-
nistiskt nej till surrogatmödraskap pu-
blicerar en debattartikel i Aftonbladet 
och arrangerar en manifestation. 

 ► I oktober arrangeras ett seminarium 
för potentiella surrogatköpare i Malmö. 
Samtidigt publiceras debattartikeln i 
Sydsvenska Dagbladet. 

 ► I oktober är det dags för ett nytt semi-
narium surrogoatmödraskap i Stock-
holm. Sveriges Kvinnolobby och Kvinn-
liga läkares förening svarar med att 
polisanmäla surrogatförmedlingen.

  
 ► I oktober medverkar Sveriges Kvinno-

lobby i en hearing för den socialdemo-
kratiska gruppen i Europaparlamentet 
om surrogatmödraskap. 

 ► I november arrangeras seminarium för 
surrogatköpare i Göteborg. Vi publice-
rar en debattartikel i Göteborgs-Posten 
tillsammans med flera andra organisa-
tioner.

Feministiskt nej till 
surrogatmödraskap
Sveriges Kvinnolobbys arbete mot surro-
gatmödraskap bedrivs tillsammans med 
nätverket Feministiskt nej till surrogat-
mödraskap där flera olika organisationer 
och aktörer ingår. Läs mer på www.nejtill-
surrogat.se 

Utöver Sveriges Kvinnolobby består nät-
verket av: Riksorganisationen för Kvin-
no- och Tjejjourer i Sverige, ROKS, Kvin-
nofronten, Ung Vänster, Kvinnliga läkares 
förening, Gröna kvinnor, UN Women Sve-
rige, S-kvinnor i Jönköpings län, Vänsterns 
Studentförbund, Rebella unga S-kvinnor, 
Avantgarde Unga S-kvinnor Skåne 

 Sveriges Kvinnolobbys arbete mot 
 surrogatmödraskap  

20
10

EU-parlamentet antar en resolution som 
slår fast att surrogatmödraskap utnyttjar 
kvinnors reproduktiva organ.

20
11

  Sveriges Kvinnolobbys årsmöte antar ut-
talande mot surrogatmödraskap.

20
13

EWL:s generalförsamling antar en emer-
geny motion om att motverka surrogat-
mödraskap. 

20
14

Sveriges Kvinnolobby samordnar ett upp-
rop mot surrogatmödraskap inför Nord-
iskt Forum. Nätverket feministiskt nej till 
surrogatmödraskap bildas.

20
16 En statlig utredning slår fast att surrogat-

mödraskap inte bör tillåtas i Sverige 

20
16

Europaparlamentet antar en ny resolu-
tion om mänskliga rättigheter som tydligt 
säger nej till surrogatmödraskap. 

20
16 Nordens första surrogatförmedling öpp-

nar i Sverige.

20
17 Socialdemokratiska partiet tar ställning 

mot surrogatmödraskap.

20
17

Regeringen meddelar att en proposition 
om surrogatmödraskap kommer att pre-
senteras i början av 2018.

Manifestation i Stockhom under en brascnmässa för 
surrogatmödraskap i augusti. 
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 Debattartikel i Aftonbladet 12 augusti:  
 
"Sätt stopp för handeln med de ofödda barnen" 
I dag arrangeras den allra första konferensen i Sverige som handlar om förmedling av 
surrogatmödrar. Konferensen anordnas av en australiensisk organisation och vänder sig till 
svenskar som vill köpa andra kvinnors graviditeter. Mässan samlar aktörer från den interna-
tionella surrogatindustrin, såsom agenturer och kliniker, som erbjuder potentiella kunder 
information om kostnader och vilka länder man kan välja mellan.

Förra året slog en statlig utredning fast att det inte bör vara tillåtet med surrogatmödraskap 
i Sverige eftersom det innebär en handel med kvinnors reproduktiva förmåga och därmed 
en stor risk för att kvinnor utnyttjas. Utredningen menar att Sverige aktivt bör arbeta för att 
ofrivilligt barnlösa par inte ska tillåtas utnyttja surrogatmödrar så väl inom som utanför lan-
dets gränser. De föreslog bland annat informationskampanjer för att motverka att svenskar 
betalar fattiga kvinnor för att bära, föda och ge bort barn till dem.

Det krävs omfattande insatser för att stoppa den växande surrogathandeln men tyvärr har 
det sedan utredningen presenterades varit tyst från politiskt håll.
Varje vecka betalar svenskar stora belopp till surrogatförmedlingar och kliniker vars affär-
sidé är surrogatturism och global handel med kvinnors reproduktiva förmåga.

När surrogatförmedlingar i Sverige nu öppet arrangerar surrogatmässor för att marknads-
föra sina tjänster måste vi bryta tystnaden. Hur länge till ska handeln med kvinnors kroppar 
tillåtas växa och frodas mitt framför näsan på den feministiska regeringen?

En positiv internationell trend är att allt fler länder väljer att förbjuda surrogatmödraskap. 
Detta har skett som en konsekvens av att exploateringen och utnyttjandet av kvinnor som 
handeln innebär har uppdagats. Men tyvärr flyttar istället ofta handeln med surrogat-
mödrar till fattigare länder, där lagen inte kommit ikapp och där kvinnor många gånger har 
svagare rättigheter. Sedan Indien för några år sedan förbjöd utländska surrogatarrange-
mang har länder som Ukraina och Georgien blivit de vanligaste surrogatdestinationerna 
för svenskar.

Nyligen skildrade Sveriges Radio i programserien Tendens det fysiska och psykiska lidan-
de som fattiga georgiska surrogatmödrar genomgått av att bära, föda och lämna ifrån sig 
barn till svenska beställare. Detta är naturligtvis kontroversiellt, inte minst eftersom det 
handlar om att kontraktera bort ofödda barn. Det är omöjligt att inte se kopplingarna till 
både människohandel och prostitution.

Kontrasten är tydlig mellan å ena sidan den statliga utredningen som föreslår insatser för 
att förhindra att välbemedlade svenskar köper sig tillgång till fattiga kvinnors kroppar och 
å andra sidan det faktum att internationella surrogatkliniker och agenturer reser till Stock-
holm för att locka svenska kunder.

Om regeringen menar allvar med att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-
ter ska det inte vara möjligt för svenskar att köpa sig rätten till en kvinnas förmåga att bära 
och föda ett barn.Vi förutsätter att regeringen agerar kraftfullt mot surrogatmödraskap och 
den pågående handeln med kvinnors reproduktion. Det är hög tid att stoppa alla former av 
människohandel.
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Pornografin hindrar sam-
hällets arbete mot mäns 
våld mot kvinnor
Sverige kommer aldrig nå det jämställd-
hetspolitiska målet om att mäns våld mot 
kvinnor ska upphöra så länge vi tillåter 
att pornografin bombarderar våra barn 
och unga med bilder som erotiserar våld, 
övergrepp och förnedring av kvinnor och 
flickor. Idag är pornografin grövre än nå-
gonsin tidigare och tillgänglig dygnet runt 
för både barn och vuxna. Sveriges Kvin-
nolobby arbetar tillsammans med Unizon 
och Roks för att spridningen av pornogra-
fi ska begränsas. Under 2017 har vi foku-
serat på åtgärder för att tekniskt begränsa 
spridningen av pornografi på internet och 
insatser för att skydda barn och unga från 
pornografins skadeverkningar.

”Alla internetabonnemang ska 
ha ett inbyggt skydd som blocke-
rar porr ” 
Marie Unander-Scharin är nominerad till 
Sveriges Kvinnolobbys styrekse av Unizon 
och är vår expert i frågor som handlar om 
mäns våld.

Varför är det så viktigt för kvinnorörel-
sen att arbeta mot pornografi?
- Porren visar verkligt våld mot verkliga 
kvinnor och är en katalysator för mäns 
och killars våld. Att begränsa spridningen 
av porr, garantera våra barns frihet från 
porr och motverka porrens skadeverk-
ningar är avgörande om vi vill nå jäm-
ställdhet och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 
 
Vilka är Sveriges Kvinnolobbys viktigas-
te förslag för att begränsa spridningen 
av pornografin?
- Flera saker behöver göras samtidigt. Alla 
internetabonnemang ska ha ett inbyggt 
skydd som blockerar porr. Åldersverifika-
tion på alla porrsidor, en tredje part ska 
verifierar att kunden är över 18 år. Försko-
lor, skolor, fritidsgårdar och andra 

miljöer för barn och unga ska tillämpa 
filter som blockerar pornografi på datorer 
och trådlösa nätverk. All personal ska ha 
en rutin för att tala om pornografi som en 
form av mäns våld mot kvinnor. Sex- och 
samlevnadsundervisningen ska moder-
niseras och bygga på kunskap om makt, 
jämställdhet och våld. Men på lång sikt 
behöver vi också ta fram en lagstiftning 
som begränsar spridningen av porno-
grafi. Frihet från pornografi bör betraktas 
som en del av alla människors grundläg-
gande rättigheter
 
Vilka har varit de viktigaste framgång-
arna i arbetet under 2017?
- Det har hänt så mycket det senaste 
året. Unizon arrangerade konferensen 
Porren elefanten i rummet som blev en 
ögonöppnare för yrkesverksamma över 
hela landet. Under Almedalsveckan lyfte 
vi internetleverantörers möjlighet att ta 
ansvar och ta bort porr ur sitt utbud. Ett 
par månader senare antog Stockholm 
stad skrivningar om porr i sin budget. 
Företrädare från både Centerpartiet och 
Socialdemokraterna lade motioner i 
riksdagen om att begränsa porrens ska-
deverkningar och skydda barn från porr.
Internationellt lyftes porrens skadeverk-
ningar bland annat på FN:s kvinnokom-
mission CSW där vi tillsammans med 
Unizon och flera medlemsorganisationer 
höll ett gemensamt seminarium. 
Sammantaget lyftes medvetenheten om 
porr och allt fler insåg det akuta i att be-
gränsa spridning och motverka porrens 
skadeverkningar, inte minst då många av 
vittnesmålen i #MeToo lyfte hur porr är en 
del av, eller fungerat som inspiration till, 
mäns och killars sexuella våld. 

Marie Unander- 
Scharin 
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Några av Sveriges Kvinnolobbys 
förslag för att motverka sprid-
ningen av pornografi 

 ► Begränsa spridningen av pornografi 
genom inbyggda skydd och åldersve-
rifikation. Sverige bör följa Storbritan-
niens exempel och införa obligatorisk 
åldersverifikation med hjälp av BankID 
på alla porrsidor. Alla internetabonne-
mang bör ha förinställda skydd mot 
pornografi som man måste vara över 
18 för att kunna ta bort. 

 ► Garantera porrfria skolmiljöer. Skolor, 
fritidsgårdar och andra anläggningar 
där barn befinner sig bör blockar por-
nografi på sina trådlösa nätverk. Det 
bör heller inte vara tillåtet för barn att 
porrsurfa på sina egna internetupp-
kopplingar när de är i skolan. 

 ► Sex- och samlevnadsundervisningen 
bör moderniseras och kvalitetssäkras. 
Sex- och samlevnadsundervisning ska 
vara ett obligatoriskt skolämne och 
bygga på kunskap om makt, jämställd-
het och mäns våld. All undervisning 
ska ha ett kunskapsunderbyggt och 
kritiskt förhållningssätt till pornografi. 
Skolverket bör få ett permanent upp-
drag att arbeta med fortbildning för 
lärare om sex- och samlevnad och ta 
över ansvaret för sexuella trakasserier 
i skolan.

 Sveriges Kvinnolobbys  
 aktiviteter mot pornografi 2017  

 ► Seminarium på Forum Jämställdhet. 

 ► Seminarium på FN:s Kvinnkomission 
CSW tillsammans med Unizon och 
flera andra medlemsorganisationer. 

 ► Emergency motion pornografi på 
EWL:s generalförsamling.

 ► Seminarium under politikerveckan 
i Almedalen med fokus på tekniska 
lösningar.

 ► Runda bordssamtal med internetleve-
rantörer vid två tillfällen.

 ► Seminarium, runda bordssamtal och 
möte med justitieminister Morgan Jo-
hansson tillsammans med John Carr

 ► Sveriges Kvinnolobby har medverkat i 
media flera gånger under året. 

Sveriges Kvinnolobby debatterade porrsiten Porn-
hubs sexualundervisning i flera mediekanaler. 
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