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

Vi är en paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige och har 
idag 47 medlemsorganisationer. Här är en sammanfattning av vår 
verksamhet under 2018. 
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2018
 i KORTHET

MAJ
Säkerställ tillgängliga och trygga vallokaler för alla kvinnor! 
Sveriges kommuner och Polismyndigheten måste göra mer för att 
garantera att kvinnor som lever under hedersförtryck kan rösta 
fritt. Det krävde Sveriges Kvinnolobby tillsammans med flera 
medlemsorganisationer i ett upprop den 3 maj. Uppropet är en del 
av projektet RÖSTRÄTT som du kan läsa mer om på sidan 32.

JULI
Inkludera kvinnohandel i SRHR-politiken. Ett av de största hoten 
mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) är den 
ökande kommersialiseringen av kvinnokroppen. Under politiker-
veckan i Almedalen arrangerar Sveriges Kvinnolobby ett semina-
rium om varför frihet från prostitution och surrogatmödraskap 
måste ingå i Sveriges definition av SRHR. Läs mer på sidan 48.

MARS
 
Landsbygdens kvinnor har inte samma rätt att bestämma 
över sina kroppar. Den 12-18 mars deltar Sveriges Kvinnolobby 
på FN:s Kvinnokommission, CSW, i New York. Slutsatserna 
från mötet saknar tydliga formuleringar om att landsbygdens 
kvinnor löper särskilt stor risk att utsättas för prostitution. 
Läs mer på sidan 51.

APRIL
 
Alla borde vara feminister! Den 26 april besöker den världsberömda 
nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie Fryshusets 
gymnasium. Besöket sker två år efter att Sveriges Kvinnolobby 
tillsammans med en rad andra organisationer översatt, tryckt och skickat 
ut boken till alla elever i årskurs två på gymnasiet i hela landet. 

Vad krävs för att stärka förlossningsvården i Norrbotten? Den 24 april presenterar 
Sveriges Kvinnolobby sin granskning av regeringens satsningar på förlossningsvården 
för landstingspolitiker i Norrbotten. Ansvariga politiker frågades ut om minskningen av 
förlossningsplatser, restider till BB och allt kortare vårdtider efter förlossning. 
Läs mer på sidan 23.

SEPTEMBER
Kvinnoorganisationer i 18 länder kräver globalt förbud mot 
surrogatmödraskap. Den 24 september kräver kvinnoorganisationer 
från fyra världsdelar att FN ska verka för ett förbud mot 
uthyrning av kvinnors livmödrar. Uppropet uppmanar stats- och 
regeringschefer att lyfta frågan om surrogatmödraskap under FN:s 
generalförsamlings 73:e session. Läs mer på sidan 48.

OKTOBER
En jämställd skola är en nyckel till ett jämställt samhälle. Den 
2 oktober arrangerar Sveriges Kvinnolobby AB i samarbete med 
Eskilstuna kommun konferensen Fokus Jämställdhet – grund- och 
gymnasieskola. Under dagen lyfter vi ämnen som könsbundna 
studieval, flickors ökade psykiska ohälsa och skolans ansvar för 
hedersrelaterat våld- och förtryck. Läs mer på sidan 29.

DECEMBER
Fira 100-årsdagen för kvinnors rösträtt genom att engagera dig. 
Den 17 december 1918 beslutade riksdagen att kvinnor skulle få 
rösta i kommunvalet. Sveriges Kvinnolobby uppmärksammar denna 
historiska dag med att lansera Aktivistkitet - en digital kunskapsbank 
för kvinnor och tjejer som vill utveckla eller påbörja sitt politiska 
engagemang. Läs mer på sidan 31. 

FEBRUARI
Sveriges största 
jämställdhetskonferens kommer till 
Karlstad. Nästan 1000 deltagare kom 
till Forum Jämställdhet för att lära sig 
om jämställdhetsintegrering.
Läs mer på sidan 26. 

JUNI
 
Medlingsinstitutet visar bara halva sanningen om kvinnors och 
mäns löner. Enligt Medlingsinstitutet är löneskillnaden mellan 
kvinnor och män i lika yrken 4,3 procent. Den 20 juni lanserar 
Sveriges Kvinnolobby en ny uträkning från expertnätverket 
Lönelotsarna som visar att löneskillnaden mellan likvärdiga yrken 
är 14 procent. Läs mer på sidan 38. 

Kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen. Den 15 februari samlas representanter 
från rörelsen Lön hela dagen på Sergels torg för att offentliggöra att lönegapet mellan kvinnor och 
män har minskat till 12 procent, översatt till tid betyder det att kvinnor arbetar gratis från 16.02 varje 
dag, räknat på en arbetsdag från 08.00 till 17.00. Läs mer på sidan 37.
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CLARA & ANNA 
"Året då patriarkatet slog tillbaka"

2017 var året när patriarkatet 
skakades i sina grundvalar. Världen 
vändes upp och ned när kvinnor från 
hela samhället slutade vara tysta och 
delade med sig av sina upplevelser 
av mäns sexuella trakasserier och 
övergrepp under #MeToo.
 
Ett år senare är motreaktionen här. 2018 
var året när de antifeministiska och 
konservativa krafter som vuxit de senaste 

åren på allvar gjorde avtryck i Sverige. För första 
gången på 50 år gick flera partier till val på att 
försämra jämställdheten. Sverigedemokraterna 
ville inskränka aborträtten och återinföra 
sambeskattning. Kristdemokraterna motsatte sig 
genuspedagogik i förskolan – pojkar skulle tillåtas 
vara pojkar igen. Det efterlängtade förslaget 
om att utvidga sexköpslagen stoppades i 
riksdagen. När partierna efter valet skulle 
besluta om en gemensam budget bestämdes 
att Jämställdhetsmyndigheten skulle läggas 
ned, efter att inte ens ha varit igång i ett helt 

år. Den breda, partiöverskridande allians för 
jämställdhet som länge har varit så stark i 
Sverige är inte längre att räkna med. 
Sveriges Kvinnolobby och kvinnorörelsen 
är en allt viktigare motpol till utvecklingen. 
I valrörelsen arbetade vi intensivt för att 
öka utrikes födda kvinnors inflytande och 
delaktighet i demokratin. 

Men hjälp av över 100 demokrati-
ambassadörer arrangerade vi 140 aktiviteter 
på 17 platser i landet. Efter valet kunde 
vi konstatera att vi bidragit till att öka 
valdeltagandet i många förorter som vi verkat 
i. En viktig slutsats från arbetet är att frågor 
om jämställdhet och kvinnors rättigheter är 
en nyckel till engagemang. Det bådar gott för 
framtiden! 

Under året har vi också arbetat för att frihet 
från mäns våld, inklusive prostitution, pornografi 
och surrogatmödraskap, ska definieras som 
en del av kvinnors sexuella och reproduktiva 
rättigheter (SRHR) och vara en del av den 
svenska utrikespolitiken. Sverige kan inte ha en 
internationell ambassadör mot människohandel 
och prostitution och samtidigt ge stora 
summor i bistånd till organisationer som 
verkar för att avkriminalisera hela sexindustrin! 
Tillsammans med flera medlemsorganisationer 
och samarbetspartners i andra länder har vi 
arrangerat seminarier, träffat utrikesministern, 
skrivit debattartiklar och ställt ansvariga 
myndigheter till svars. 

För att hitta nya vägar framåt i arbetet för 
ett mer jämställt arbetsliv har vi med medel 
från Vinnova initierat ett projekt som handlar 
om att jämställdhetssäkra kollektivavtal. Vi 

hoppas att projektet ska leda till att både 
arbetsgivarorganisationer och fackförbund 
ska se kollektivavtal och de ordinarie 
förhandlingarna som en möjlighet att bredda 
sitt jämställdhetsarbete. 

En höjdpunkt under året var också årets 
upplaga av konferensen Forum Jämställdhet 
som genomfördes 6-7 februari i Karlstad. I 
tider av motgång är det än viktigare att samla 
aktörer som kämpar för jämställdhet för att 
rusta dem med kraft, kunskap och verktyg att 
förändra sina organisationer. 

Det är med fast beslutsamhet att genom 
brett systerskap bjuda motstånd mot 
en kommande backlash mot kvinnors 
rättigheter som vi lämnar 2018 och går in i 
2019. 

Anna Giotas Sandquist 
Ordförande
Sveriges Kvinnolobby

Clara Berglund 
Generalsekreterare 
Sveriges Kvinnolobby 

 

” En viktig slutsats från 
arbetet är att frågor om 
jämställdhet och kvinnors 
rättigheter är en nyckel till 
engagemang. Det bådar 
gott för framtiden!  ”
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1. FEMINISMENS FRAMTID 
OCH KVINNORÖRELSENS 
ORGANISERING

ALLA BORDE VARA FEMINISTER
Den 16 april 2018 besökte Chimamanda Ngozi Adichie en av alla skolklasser som fått 
boken Alla borde vara feminister. Adichie pratade om feminism och jämställdhet och 
svarade på elevernas nyfikna frågor. 

“The problem with gender 
is that it prescribes how 
we should be rather than 
recognizing how we are.” 

Chimamanda 
Ngozi Adichie 

Sveriges Kvinnolobby arbetar för att kvinno-
rörelsen ska få bättre förutsättningar att 
genomföra sitt uppdrag. Under året har vi 
välkomnat att regeringen - för att möta
#MeToo-rörelsens krav - har ökat anslagen 
till landets kvinno- och tjejjourer. Men vi 
har också framfört vikten av att stötta hela 
kvinnorörelsen. Mäns våld mot kvinnor är ett 
uttryck för ett ojämställt samhälle, därför 
måste arbetet mot mäns våld inbegripa alla 
insatser för att öka kvinnors makt. Under 
2018 har vi lyft behovet av att öka bidraget 
till kvinnors organisering i samtal med jäm-
ställdhetsministern och Jämställdhetsmyn-
digheten vid flera tillfällen. Vi har också yttrat 
oss över betänkandet Långsiktigt stöd till 
civilsamhället och kritiserat den försenade 
hanteringen av bidragen till jämställdhets-
projekt. 

För att stärka vår egen finansiering har vi 
fortsatt utveckla konsultverksamheten inom 
aktiebolaget Sveriges Kvinnolobby AB. Bland 
annat har vi genomfört utbildningar i jäm-
ställdhetsbudgetering för flera kommuner, 
landsting och regioner. Tillsammans med 
genomförandet av konferensen Forum Jäm-
ställdhet har detta genererat intäkter.

Vi har också fortsatt arbetet med att stärka 
medlemsorganisationernas delaktighet och 
inflytande. Den verksamhetsplan som styrt 
verksamheten under året är baserad på de 
förslag som framfördes på ordförandemötet 
2017. Ett stort antal aktiviteter har genom-
förts i samarbete med medlemsorganisatio-
ner. Rapporten Med rätt att föda har tagits 
fram med inspel rån Kvinnliga läkares fören-

ing och Födelsehuset. Inom projektet Rösträtt 
samarbetade vi med Internationella Kvinno-
förbundet (IKF), Varken hora eller kuvad, Kur-
distans kvinnoförbund och Sverigefinskt kvin-
noforum. Inför FN:s Kvinnokommission, CSW, 
skrev vi ett uttalande tillsammans med RIFFI, 
Roks och Fredrika Bremer-förbundet. Under 
politikerveckan i Almedalen arrangerades se-
minarier i samarbete med Unizon, Tantpatrul-
len och Fredrika Bremer-förbundet. Därutöver 
har vi fortsatt att sammankalla arbetsgrupper 
där många medlemsorganisationer ingår, så 
som Feministiskt nej till surrogatmödraskap, 
Lön hela dagen och CSW-nätverket.  

Vi har inte lyckats nå vår målsättning om att 
rekrytera nya medlemsorganisationer som 
samlar kvinnor som idag inte ryms i den eta-
blerade kvinnorörelsen. Men vi har under året 
genomfört flera insatser som vi hoppas kan 
leda till att fler utrikesfödda och unga kvinnor 
på sikt engagerar sig i våra medlemsorganisa-
tioner eller startar egna organisationer. Under 
2018 har vi genom projektet Rösträtt arbetat 
tillsammans med olika aktörer i utsatta för-
orter i framförallt Stockholm, Göteborg och 
Malmö för att öka utrikes födda kvinnors 
valdeltagande. Vi har också rekryterat en 
kommunikatör och utvecklat vår kommunika-
tion för att kunna nå och engagera fler tjejer 
och unga kvinnor. Vi har bland annat samar-
betat med en influencer (en person som når 
ut till många på sociala medier) och försökt 
använda sociala medier på ett mer interaktivt 
sätt. 

1. FEMINISMENS FRAMTID OCH KVINNORÖRELSENS ORGANISERING
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FYRA AV FEM AKTIVITETER 
HAR GENOMFÖRTS

☑ Verka för ett ökat stöd till 
kvinnors organisering genom 
att fortsätta uppvakta den nya 
Jämställdhetsmyndigheten. 

☑ Fortsätta utveckla en kon-
sultverksamhet som stärker 
vår egen finansiering genom 
bolaget Sveriges Kvinnolobby 
AB.  

☑ Arrangera aktiviteter 
tillsammans med olika med-
lemsorganisationer under hela 
året.  

⚠ Rekrytera nya medlemsor-
ganisationer som samlar grup-
per av kvinnor som idag inte 
ryms  i den etablerade kvinno-
rörelsen.  

☑ Utveckla kommunikation 
och verksamhet som samlar, 
engagerar och ökar unga kvin-
nors  engagemang i kvinnorö-
relsens frågor.

FRAMGÅNGAR 2018

 Den 10 september lämnade 
Sveriges Kvinnolobby in sitt 
yttrande över utredningen om 
långsiktigt stöd till civilsam-
hället. Vi anser att stödet till 
kvinnors organisering på sikt 
bör fördubblas.

 Under 2018 har Sveriges 
Kvinnolobby finansierat verk-
samhet genom egna intäkter.

 Sveriges Kvinnolobby har 
genomfört aktiviteter eller på 
andra sätt samarbetat med 
över tio medlemsorganisatio-
ner under året. 

 Sveriges Kvinnolobby har 
nått över 15 000 kvinnor ge-
nom projektet Rösträtt som 
vänder sig till utrikesfödda och 
nyanlända kvinnor. 

 Sveriges Kvinnolobby har 
vuxit med över tvåtusen följare 
på Facebook och Instagram. 
Totalt når vi ut till 14 269 per-
soner som följer oss och har 
under året haft  726 690 expo-
neringar på Instagram.

FOKUS FRAMÅT

 Minst 40 procent av 
Sveriges Kvinnolobbys kostna-
der ska bäras av egna intäkter. 

 Minst en ny medlemsorga-
nisation som samlar kvinnor 
som idag inte är representera-
de i medlemskåren ska rekry-
teras. 

 Arrangera minst fem aktivi-
teter tillsammans med eller för 
medlemsorganisationer under 
året. 

 Antalet följare på Instagram 
ska öka till minst 10 000.

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

MAKTSALONGEN

Vad är Maktsalongen?
Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle 
där makt och inflytande fördelas lika, oavsett 
kön. Organisationen grundades ur en frus-
tration över ojämställdheten i ungas ideella 
organisationer och rörelser, och det är med 
målgruppen unga kvinnor i dessa rörelser vi 
fortsatt att arbeta. Vi jobbar med att förändra 
bilden av makt och ledarskap, och försöker 
genom både konkret verksamhet och opi-
nionsbildning röja hinder som vi identifierat 
stoppar unga kvinnor från att nå och behålla 
inflytande – i såväl de egna organisationerna 
som i samhället i stort.

Berätta om en höjdpunkt från 2018!
Ett hinder för att nå jämställdhet som vi iden-
tifierat är hur stressade unga är – och framför 
allt unga kvinnor. Ju fler tjejer som i unga år 
inte orkar ur sängen – desto färre ledarposi-
tioner kommer i framtiden att ägas av kvinnor. 
Sprunget ur den insikten och problembe-
skrivningen startade vi initiativet Lite Mycket 
Nu som är en stresshanteringsskola för unga. 
Projektet lanserades under 2018 och slog alla 
uppsatta projektmål redan första veckan. 

Vi ser stress-skolan i Lite Mycket Nu som en nöd-
lösning – ett plåster på såret för de unga kvinnor 
som idag redan är stressade, men vi jobbar också 
intensivt för att behovet av plåstret ska försvin-
na. 

Vad är viktigast just nu för feminismens framtid?
En av de mest påtagliga utmaningarna som 
kvinnorörelser behöver hantera nu och de kom-
mande åren är det faktum att de rättigheter som 
vi organiserat oss för de senaste hundra åren 
hotas regelbundet på både nationell och global 
nivå. Det är nog viktigt för feminismens fortsat-
ta framgång att våra organisationer och rörelser 
förmår att med ena handen fortsätta arbeta för 
att hålla kvar rättigheter som aborträtt, kvote-
rad föräldraförsäkring, etcetera. men att också 
med andra handen mobilisera för nästa steg. Den 
feministiska rörelsen behöver vara bred så att 
så många kvinnor som möjligt känner igen sig i 
frågorna vi driver, men den behöver också våga 
vara tillräckligt spetsig och radikal för att nå för-
ändring. Det behöver inte alltid vara populärt att 
försöka rucka på ett rådande patriarkat, och det 
tror jag att vi i de feministiska organisationerna 
och rörelserna behöver känna oss trygga i.

Sveriges Kvinnolobby ska vara en stark, självständig och 
bred rörelse som kännetecknas av delaktighet och speglar 
sammansättningen av kvinnor i samhället. 

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN
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SVERIGES KVINNOLOBBY VILL STÄRKA 
MEDLEMSORGANISATIONERNAS INFLYTANDE
Sveriges Kvinnolobby jobbar aktivt 
med att stärka våra medlemsorgani-
sationers inflytande genom att bjuda 
in till olika former  av samarbete i den 
löpande verksamheten. Exempelvis 
genom att bjuda in till gemensamma 
seminarier och evenemang eller skri-
va under debattartiklar och upprop 
tillsammans. Vi samordnar också flera 
olika nätverk och arbetsgrupper där 
medlemsorganisationer och andra fri-
stående aktörer ingår. Medlemsorgani-
sationer är välkomna att ansluta sig till 
våra olika arbetsgrupper och nätverk 
efter intresse. 

Årsmöte 24 mars
Årsmötet 2018 hölls den 24 mars och 
hade fokus på #MeToo och det kom-
mande valet. Innan mötet inleddes 
presenterade nätverket intedinhora sitt 
#MeToo-upprop. Sveriges Kvinnolob-
bys #MeToo-krav presenterades och 
efterföljdes med diskussion om tillvä-
gagångssätt för att göra #MeToo till en 
valfråga. Årsmötet antog ett uttalande 
med krav på att säkra utrikes födda 
kvinnors makt och inflytande. 

Ordförandemöte 14 oktober
Den 14 oktober bjöd Sveriges Kvinno-
lobby in alla medlemsorganisationer 
till höstens ordförandemöte.  Mötet 
inleddes med att Anna-Lena Lodenius 
presenterade sin rapport Sverigede-
mokraterna och jämställdheten. Under 
mötet fick deltagarna information om 
den pågående verksamheten och möj-
lighet att komma med idéer och förslag 
inför nästa års verksamhetsplan. 

Att ge medlemsorganisationerna ytter-
ligare möjligheter att påverka Sveriges 
Kvinnolobbys verksamhet är ett viktigt 
led i styrelsens arbete med att fördjupa 
och stärka demokratin och delaktigheten 
i organisationen. 

Under 2018 har två medlemsorgani-
sationer lämnat Sveriges Kvinnolobby, 
Mälardalens kvinnolobby har slutat sin 
verksamhet och Kvinnors byggforum har 
beslutat att inte längre ingå som medlem-
mar. Vi hoppas på ett fortsatt gott samar-
bete!

Under 2018 har vi bland 
annat samarbetat med:

Födelsehuset och Kvinnliga läkares 
förening kring förlossningsrapporten 
Med rätt att föda.

IKF, Kurdistans kvinnoförbund, 
Sverigefinskt kvinnoforum och VHEK 
inom projektet RÖSTRÄTT.

Deltagit i Bred feministisk plattform

Fredrika Bremer Förbundet, RIFFI och 
Roks i ett gemensamt uttalande inför 
CSW. 

Tantpatrullen och Fredrika Bremer 
Förbundet inför seminarium om 
jämställda pensioner i Almedalen

♥

♥

♥

♥

♥

MEDLEMSORGANISATIONER 2018
1. 1,6 & 2.6 miljonerklubben
2. Allt är möjligt
3. Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige, BHKRS
4. BPW Sweden, Business and Professional Women
5. DEA - Föreningen för Kvinnohistoriskt museum
6. Doris Film
7. Female Integrity
8. FQ Forum - Kvinnor och Funktionshinder 
9. Fredrika Bremer Förbundet
10. Födelsehuset
11. Förenade Kvinnor Jönköping
12. Föreningen Kvinna Skaraborg
13. Föreningen Tillsammans
14. Gröna Kvinnor
15. Internationella Kvinnoförbundet, IKF
16. EQ kvinna - nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan 
17. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige
18. Kvinnlig anhopning av Svenska Tonsättare, KVAST 
19. Kvinnlig Prioritet
20. Kvinnliga Akademikers Förening
21. Kvinnliga Läkares Förening
22. Kvinnofronten
23. Kvinnojouren Anna
24. Kvinnor i Svenska Kyrkan
25. Kvinnorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och Narkotikafrågor KSAN
26. KvinnorKan
27. Kvinnors rätt 
28. Maktsalongen
29. Niejda
30. Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor RIFFI
31. Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp  

i barndomen - Rise
32. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks 
33. Svenska Kvinnors Europanätverk, SKEN
34. Svenska Kvinnors Vänsterförbund
35. Svenska Riksföreningen av Delta Kappa Gamma
36. Sverigefinskt Kvinnoforum
37. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
38. Sveriges Quinnoråd, SweQ
39. Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
40. Tantpatrullen
41. TRIS - tjejers rätt i samhället
42. Unizon
43. Varken hora eller kuvad
44. WIFT
45. Winnet Sverige 
46. Örebro Läns Kvinnolobby
47. Östersjöfred
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Sveriges Kvinnolobby har vuxit rejält sedan 
starten för 21 år sedan. I år har det skett en 
tillökning i personalstyrkan. Fanny Cavalli 
berättar om ekonomin.

Hur finansieras Sveriges Kvinnolobby?
- Vi finansieras till stor del via konferens- 
och konsultverksamhet som vi driver inom 
aktiebolaget Sveriges Kvinnolobby AB och 
genom organisations- och projektmedel från 
externa finansiärer. 

Genomförandet av den nationella konferensen 
Forum Jämställdhet där vi erbjuder 
deltagarbiljetter och utställarplatser samt 
konsultverksamhet i form av utbildningar och 
granskningar för enskilda organisationer har 
2018 finansierat 37 procent av vår verksamhet. 
Sveriges Kvinnolobby fakturerar Sveriges 
Kvinnolobby AB för personal-, lokal- och 
administrativa kostnader. Vi fortsätter att 
utveckla verksamheten inom bolaget för att 
kunna verka självständigt och planera vår 
verksamhet långsiktigt och har därför som 
målsättning att andelen självfinansiering 
ska öka. 2018 är vi glada över att ha kunnat 

2018 har Sveriges Kvinnolobby drivit projekt med medel från: 

Postkodstiftelsen - Rösträtt

Jämställdhetsmyndigheten - Budgetgranskning

NIKK -Jämställd föräldraförsäkring

Vinnova - Kollektivavtalsgranskning

Delmos - Kartläggning segregation

Nätverk av kvinnoorganisationer och fackförbund - Lön hela dagen

Fanny Cavalli, ekonomiansvarig och 
koordinator för Forum Jämställdhet,
Sveriges Kvinnolobby

”Sveriges Kvinnolobby vill stärka sin egen 
finansiering”

Grafik kommer

öka antalet anställda personer från 4 till 7 
heltidsanställda.

Vi driver även verksamhet med hjälp av 
organisationsbidrag för kvinnors organisering 
via Jämställdhetsmyndigheten och 
projektmedel från olika finansiärer. 

Bolaget verkställer stora delar av Sveriges 
Kvinnolobbys verksamhet på området jäm-
ställdhetsintegrering och utvidgar fören-
ingens ekonomiska bas. Bolaget startade 
sin verksamhet i juni 2017 och tillämpar ett 
brutet räkenskapsår, 1 juni – 31 maj. Bolagets 
styrelse väljas av och rapporterar tillbaka 
till föreningsstyrelsen. Bolaget har inga egna 
anställda, utan faktureras för personal-, ad-
ministrations- och lokalkostnader. Verksam-
hetsåret 2017/2018 genererade bolaget ett 
resultat om 343 000 kronor.

2017 genomförde Sveriges Kvinnolobby för 
första gången konferensen Forum Jäm-
ställdhet i egen regi, efter att ha avslutat 
samarbetet med ett eventföretag. För att 
kunna utveckla konferensen ytterligare, se 
till att den kunde bära sina kostnader fullt 
ut och skilja den momspliktiga verksam-
heten från övrig verksamhet bildades det 
helägda aktiebolaget Sveriges Kvinnolobby 
AB.  Beslut om bildandet togs av årsmö-
tet 2017 när verksamhetsplanen antogs. 

Vad är Sveriges Kvinnolobby AB?
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SOCIALA MEDIER 2018  

222,7 K 
En av de mest delade posterna 
på Facebook exponerades 
drygt 222 000 gånger, gillades 
8 272 gånger och delades 
vidare 2 468 gånger. 

27 K
Det mest exponerade 
inlägget på Instagram 
nådde 27 000 personer, 
varav 88 % inte var följare. 

”Med en bra kommunikation engagerar vi fler i 
kvinnorörelsen”
Sedan juli 2018 har Sveriges Kvinnolobby 
en kommunikatör. Elin Kusmin berättar om 
varför det är viktigt med en genomtänkt 
kommunikation.

Vad vill Sveriges Kvinnolobby uppnå med sin 
kommunikation?
– Sveriges Kvinnolobby är en viktig motkraft 
till de nationalistiska och konservativa 
strömningar som just nu ökar i samhället. 
Utan en sammanhållen kvinnorörelse finns 
ingen som skyddar kvinnors rättigheter när de 
hotas. Därför är det viktigt att engagera fler i 
kvinnorörelsen. Vi behöver kommunicera kring 
de frågor vi driver och varför vi driver dem på 
ett sätt som olika målgrupper kan ta till sig. 

Om exempelvis nyvaknade feminister kan 
hitta oss på Instagram och bli inspirerade 
av vad vi arbetar för kan vi i förlängningen 
stärka kvinnorörelsen. Vi behöver ha relevanta 
argument för våra olika målgrupper, på våra 
olika plattformar. Vi jobbar hela tiden med att 
bli bättre på det. Alla på kansliet jobbar med 
så oerhört viktiga och tunga ämnen, men vi 
behöver också berätta om det för att få med 
fler i rörelsen och verkligen göra skillnad!

Vilka riktar sig Sveriges Kvinnolobby till i sin 
kommunikation?
– Vi har olika målgupper för olika plattformar.  
Sveriges Kvinnolobbys viktigaste målgrupp är 
ju politiker, makthavare och opinionsbildare. 
Dessa når vi delvis genom direkt 
kommunikation men också via hemsidan 
som är under rekonstruktion och kommer att 
nylanseras under 2019. Genom Facebook når vi 

Elin Kusmin, kommunikatör,
Sveriges Kvinnolobby

en bred allmänhet och på Instagram försöker 
vi vara relevanta för unga feminister som vill 
engagera sig i kvinnorörelsen

Hur planerar du att utveckla Sveriges 
Kvinnolobbys kommunikation?
– Vi kommer att arbeta mer med kampanjer 
i sociala medier framöver. Vi kan vara en 
viktig feministisk röst i frågor som få vågar 
ta ställning i. Jag vill också satsa mer på film 
i sociala medier. Film är ett så bra medium 
för att förmedla ett budskap. Jag har en 
bakgrund av att arbeta med utställningar 
och vill gärna experimentera med nya former 
av berättande.

Alla siffror gäller dynamisk räckvidd (inga annonser elller sponsrade inlägg)

88 % 
av Sveriges Kvinnolobbys 
följare på Instagram är 
kvinnor. 

25-34 ÅR
är medelåldern på följarna på Instagram. 
De flesta bor i Stockholm.

Instagram

6411
följare 2018, 
en ökning med ca 1000 
personer sedan 2017.

Facebook

7858
följare 2018, 
en ökning med ca 1000 
personer sedan 2017.

TIPS!  
Följ Sveriges Kvinnolobby på Facebook: Sveriges Kvinnolobby 

och Instagram: Kvinolobbyn 



16 17



2. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING
OCH JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER
Sveriges Kvinnolobby verkar för att den av 
riksdagen antagna strategin för jämställd-
hetsintegrering ska verkställas. En viktig 
del av arbetet går ut på att bevaka huru-
vida myndigheter lever upp till strategins 
åtagande om att synliggöra, analysera och 
åtgärda skillnader mellan kvinnors och mäns 
liv och villkor i sina beslut, verksamheter och 
organisationer. 

Under 2018 har vi till exempel reagerat mot 
förändringar i skollagen som innebär en 
återgång till ett könsneutralt språk som 
osynliggör skillnader i insatser och resultat 
utifrån kön, så som pojkars svaga skolresul-
tat, flickors psykiska ohälsa och förekomsten 
av sexuella trakasserier i skolan. 

Sveriges Kvinnolobby agerade också för att 
stoppa den planerade nedläggningen av 
Jämställdhetsmyndigheten som spelar en 
nyckelroll i implementeringen av jämställd-
hetsintegrering som strategi. Sveriges Kvin-
nolobbys generalsekreterare Clara Berglund 
ingår i insynsrådet och har bidragit till 
myndighetens uppstart och utveckling. 

Ett konkret sätt undersöka om organisatio-
ner arbetar jämställdhetsintegrerat är att 
granska budgetar och andra viktiga styr-
dokument. När Sveriges Kvinnolobby gran-
skade regeringens budget för 2018 fann vi 
att mycket återstår innan den ekonomiska 
politiken genomsyras av jämställdhet. Vi 
undersökte särskilt hur regeringens satsning-
ar på förlossningsvården har använts med 
nedslag i Region Norrbotten, Stockholms läns 
landsting och Region Värmland. Resultaten 
visar att landets barnmorskor tar hand om 
allt fler gravida och födande kvinnor, samti-

digt som antalet förlossningsplatser och tiden 
kvinnor får stanna på BB sjunker. Vår slutsats 
är att kraven på landstingen behöver skärpas 
och medel öronmärkas för att anställa barn-
morskor.

En viktig del av Sveriges Kvinnolobbys arbete 
med budgetgranskning handlar också om 
att sprida metoder i kvinnorörelsen. Vi vill att 
fler kvinnoorganisationer ska kunna använda 
budgetar som ett verktyg för ansvarsutkrä-
vande i sina respektive frågor. Inom projektet 
Makten över pengarna har vi samarbetat med 
kvinnoorganisationer i de landsting och re-
gioner där vi har analyserat satsningarna på 
förlossningsvården. Vi har också tagit fram ett 
metodmaterial som kan vara till stöd för den 
som vill analysera en budget ur ett jämställd-
hetsperspektiv. Materialet har översatts till 
engelska och spridits i en rad nationella och 
internationella forum under året. 
Med utgångspunkt i vårt arbete med att 
granska budgetar har vi även tagit fram en 
utbildning i jämställdhetbudgetering för 
kommuner, landsting och regioner. Genom 
vårt aktiebolag har vi under 2018 genomfört 
utbildningsinsatser för Luleå kommun, Sunds-
valls kommun, Region Dalarna och Trelleborgs 
kommun.  

Aktiebolaget har även till uppdrag att arrange-
ra konferensen Forum Jämställdhet där jäm-
ställdhetsbudgetering och jämställdhetsin-
tegrering är viktiga teman. 2018 års konferens 
genomfördes den 6-7 februari på anläggning-
en CCC i Karlstad. 

I februari samlades närmare tusen personer från offentlig och privat sektor 
i Karlstad för att fördjupa sina kunskaper inom jämställdhetsintegrering. 
Huvudtalare var bland andra den amerikanske  medieprofessorn Robert Jensen, 
dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér och den kanadensiska journalisten 
Meghan Murphy. Läs mer på sid 26.

”Pornography is 
what the end of the 
world looks like”

Robert Jensen

2. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING OCH JÄMSTÄLLDA VERKSAMHETER
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Sveriges Kvinnolobby ska verka för att jämställdhetsintegrering 
som strategi till fullo ska implementeras i alla delar av samhället 
och tydliggöra att strategin förutsätter att skillnader mellan 
kvinnor och män synliggörs och åtgärdas.  

Sveriges Kvinnolobby ska vara den viktigaste rösten i frågor 
som handlar om ekonomisk jämställdhet och ekonomi ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

TRE AV TRE AKTIVITETER HAR 
GENOMFÖRTS

☑ Genomföra och utveckla 
Forum Jämställdhet. 

☑ Granska regeringens vår- 
och höstbudgetar och bidra 
till granskning av minst tre 
lokala och/eller regionala bud-
getar inom ramarna för pro-
jektet Makten över pengarna. 

☑ Bidra till att jämställdhet 
integreras i budgetar på lokal, 
regional, nationell och euro-
peisk nivå.  

FRAMGÅNGAR 2018

 Forum Jämställdhet samla-
de 989 deltagare. Enligt utvär-
deringen var 90 procent nöjda 
eller mycket nöjda.

 Missa inte vår rapport Med 
rätt att föda som granskar hur 
regeringens satsningar på för-
lossningsvården har använts 
i Region Norrbotten, Region 
Värmland och Stockholms läns 
landsting.  

 Sveriges Kvinnolobbys me-
todmaterial för budgetgransk-
ning har spridits till över 1500 
personer på Forum Jämställd-
het, i Almedalen, på FN:s Kvin-
nokommission (CSW) samt på 
EWL:s generalförsamling. 

FOKUS FRAMÅT

 Under året ska Sveriges 
Kvinnolobby ha agerat mot 
samtliga lag- och utrednings-
förslag som i strid med jäm-
ställdhetsintegrering förordar 
könsneutralitet. 

 Sveriges Kvinnolobby ska 
erbjuda minst ett utbildnings-
tillfälle för medlemsorganisa-
tioner i jämställdhetsbudgete-
ring. 

 Sverige Kvinnolobby AB ska 
genomföra minst tre utbild-
ningar eller granskningar med 
fokus på jämställdhetsintegre-
ring.

Minst 80 procent av delta-
garna på konferensen Forum 
Jämställdhet ska ha fått kun-
skap, inspiration och verktyg 
att utveckla sitt arbete med 
jämställdhetsintegrering.

”Jämställdhetspolitiken behöver en egen 
förvaltningsmyndighet”

I över tio års tid har Sveriges Kvinnolobby 
arbetat för att en nationell myndighet med 
ansvar för jämställdhet ska inrättas. Men 
bara ett år efter att myndigheten slagit upp 
portarna hotades den av nedläggning. Sveri-
ges Kvinnolobby var drivande i arbetet för 
att bevara myndigheten. Generalsekrete-
rare Clara Berglund berättar mer om varför 
myndigheten behövs och sin roll i dess 
insynsråd.  

Varför behövs en jämställdhetsmyndighet?
- Under allt för lång tid har jämställdhets-
arbetet i Sverige bedrivits i tidsbegränsade 
och isolerade projekt som inte har utvärde-
rats och spridits. Det behövs en myndighet 
som kan verkställa, följa upp och samordna 
arbetet för att se till att de insatser som 
görs leder till verklig förändring.  

Vad innebär det att sitta i Jämställdhets-
myndighetens insynsråd?
- Insynsrådet har insyn i myndighetens 
arbete och stöttar generaldirektören. Sveri-
ges Kvinnolobby har under 2018 velat bidra 
till att myndigheten ska få bästa möjliga 
förutsättningar att göra sitt uppdrag. En 
viktig fråga för oss är att myndigheten ska 
behålla fokus på jämställdhet mellan kvinnor 
och män. 

Kommer myndigheten att finnas kvar? 
- Ja, allt tyder på det. Den budgetreserva-
tion från Moderaterna och Kristdemokra-
terna som röstades igenom innehöll skriv-
ningar om att myndigheten skulle läggas 
ned. Men i förhandlingarna om samarbete 
mellan regeringspartierna, Centerpartiet 
och Liberalerna framgår att myndigheten 
ska bevaras. Det är en stor lättnad att det 
arbete som Sveriges Kvinnolobby har gjort 
tillsammans med många andra organisatio-
ner har haft effekt.  

Vad ska Sveriges Kvinnolobby göra 
framåt? 
- Vi kommer att sitta kvar i insynsrådet. Vi 
kommer även fortsätta stötta, bevaka och 
påverka Jämställdhetsmyndigheten. Just 
nu arbetar vi till exempel med att analy-
sera myndighetens förslag på system för 
uppföljning av jämställdhetspolitiken där 
vi ser ett behov av mer fokus på fördju-
pade analyser och använda den statistik 
som redan finns. 

Clara Berglund, Generalsekreterare, 
Sveriges Kvinnolobby

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN
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MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

1,6 & 2,6 MILJONERKLUBBEN

Vad är 1,6 och 2,6 miljonerklubben?
1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvin-
nohälsoorganisation som arbetar för kvinnors 
hälsa och kvinnans situation i samhället i 
stort. Vi ger ut en tidning, böcker, kalender och 
arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska 
hearings per år. Dessutom ordnar vi resor, ut-
flykter och motions- och kulturevenemang. 
1,6 & 2,6 miljonerklubben är opinionsbilda-
re och driver viktiga frågor, som exempelvis 
den ojämlika och ojämställda vården, bättre 
äldrevård, mer resurser till utbildning av vård-
personal, bättre geriatrikvård. Vi vill förbättra 
sjuksköterskornas löner och status, korta köer 
till vård och operationer och mycket mer. 

Med 25 000 medlemmar är vi en av landets 
största kvinnoföreningar. Vårt namn har sitt 
ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner 
kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare 
bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de 
yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt, med 
samma mål. 

Vi är huvudpartner till insamlingsstiftelsen 
Kvinnor & Hälsa som samlar in pengar till för-
mån för medicinsk forskning med ett genus-

perspektiv, som är betydelsefull och livsviktig för 
kvinnor. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till 
kliniska forskare som är i början av sin forskarkar-
riär och driver forskning ur ett genusmedicinskt 
perspektiv. I år kommer fem forskare att erhålla 
stipendier. Det är två forskare inom psykiatriom-
rådet och tre forskare inom hjärt-kärlområdet.

Berätta om en höjdpunkt från 2018
Under 2018 firade 1,6 miljonerklubben sitt 
20-årsjubileum med bland annat en bok Kvinnor 
och hälsa, så mycket bättre! Boken är skriven av 
20 kvinnliga medicinska experter, en angelägen 
och lättläst uppslagsbok om kvinnors hälsa. 

Vad är viktigast för er framöver?
1,6 & 2,6 miljonerklubben ser det som viktigt att 
vården blir jämställd i hela landet. Ett regelverk 
för jämlik övergripande vård bör införas, med mer 
fokus på den psykiska vården. Vården måste för-
bättras och bli mer jämställd oavsett var i landet 
du bor, vilken etnicitet du har, socioekonomiska 
faktorer, ålder, kön – alla ska ha rätt till en jämlik 
vård. Samarbetet mellan kommun, landsting, so-
cialförvaltning och polisen behöver förbättras. 

Kvinnorörelsen arbetar sedan generationer 
tillbaka för att synliggöra kvinnor och flickor. Av 
erfarenhet vet vi att om kvinnor och flickor inte 
synliggörs, så kommer män och pojkar att utgöra 
norm. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att stra-
tegin för jämställdhetsintegrering ska verkstäl-
las. Strategin innebär alla beslut, processer och 
verksamheter ska bekönas. Könsneutrala formu-
leringar ska tas bort och ersättas med bekönade 
begrepp som kvinnor och män, flickor och poj-
kar. På senare tid har vi märkt av ett nytt slags 
motstånd från organisationer som vill återgå till 
könsneutrala formuleringar för att inkludera per-
soner som inte identifierar sig som kvinnor och 
män. Vi ser också hur gamla patriarkala krafter 
som alltid har motarbetat jämställdhet utnyttjar 
transinkludering som ett argument för att inte 
behöva benämna kvinnor och flickor. Men ingen, 
varken transpersoner eller kvinnor och flickor, 
vinner på att kön osynliggörs.

Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby bland 
annat kritiserat att de av regeringen föreslagna 
förändringarna i könstillhörighetslagstiftningen 
inte har analyserats ur ett jämställdhetsperspek-
tiv. Vi menar att mer fokus måste riktas mot det 
ojämställda samhället och dess snäva könsroller. 
Vi vänder oss också emot förändringar i skollagen 
och läroplanen som innebär en återgång till ett 
könsneutralt språk. Dessa förändringar strider 
mot strategin för jämställdhetsintegrering och 
är särskilt allvarliga eftersom skolan brottas med 
stora jämställdhetsproblem. Vi har även deltagit 
i och arrangerat flera seminarier om jämställdhet 
och transinkludering under året.  

Jämställdhetsarbete måste 
synliggöra flickor och kvinnor

Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby fortsatt 
arbetet med att granska budgetar som en stra-
tegi för att synliggöra och förändra ojämnställd 
resursfördelning mellan kvinnor och män. I febru-
ari lanserades metodmaterialet ”Följ pengarna!”. 
Materialet tar bland annat upp hur kommuners, 
regioners och landstings budgetdokument och 
årsredovisningar är uppbyggda och går steg för 
steg igenom hur de kan granskas. Materialet vän-
der sig till privatpersoner, kvinnoorganisationer 
och civilsamhället, men är också användbart för 
politiker, förtroendevalda och alla som arbetar 
med budgetprocesser. Genom att granska bud-
getar kan vi följa upp hur resurser fördelas och 
om den förda politiken leder till ökad jämställd-
het. 

I Sveriges Kvinnolobbys granskning av regering-
ens budget för 2018 följde vi upp regeringens 
satsningar på förlossningsvården. I rapporten 
Med rätt att föda konstaterar vi att medel inte 
går till att anställa den personal som behövs. 

Tvärtom får landets barnmorskor ta hand om allt 
fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som 
antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor 
får stanna på BB sjunker. Sveriges Kvinnolobbys 
slutsats är att kraven på landstingen behöver 
skärpas och medel öronmärkas för att anställa 
barnmorskor.

Under året har vi också genom vårt aktiebolag 
Sveriges Kvinnolobby AB fortsatt genomföra 
utbildningar i jämställdhetsbudgetering och ge-
nomfört granskningar av flera kommunbudgetar. 

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR OCH 
GRANSKNINGAR 2018
 Utbildning och workshop för 
tjänstepersoner och politiker i Sundsvalls 
kommun
 Utbildning och workshop för 
tjänstepersoner i Luleå kommun
 Utbildning för tjänstepersoner i Region 
Dalarna
 Kunskapspass med tjänstepersoner i 
Norrbottens läns landsting.

Budgeten är ett verktyg för 
ansvarsutkrävande

Fotograf Alexis Brown
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Sverige blir ett allt mer ojämlikt land. 
Forskning visar att personer med svensk 
bakgrund i hög grad är koncentrerade till 
områden med en starkare socioekonomisk 
status, medan utrikesfödda och personer 
med utländsk bakgrund i större utsträckning 
är bosatta i så kallat socioekonomiskt 
utsatta områden. Samtidigt finns 
indikationer på att jämställdheten är 
lägre i dessa områden, det vill säga att 
skillnaden mellan kvinnors och mäns 
makt och inflytande är större än i övriga 
bostadsområden. Sveriges Kvinnolobby 
har under hösten 2018 genomfört en 
kartläggning och en behovsanalys av 
segregation ur ett jämställdhetsperspektiv 
på uppdrag av Delegationen mot 
segregation, Delmos. 

Ett tydligt samband mellan 
segregation och ojämställdhet
Kartläggningen målar en dyster bild över 
utrikesfödda kvinnors möjligheter för makt 
och inflytande i samhället och över sina liv. 
Trots att kvinnor har högre utbildningsnivå 
än män, även bland utrikesfödda generellt, 
är etableringen på arbetsmarknaden låg. 
Endast 53,5 procent utrikesfödda kvinnor 
har arbete som huvudsaklig sysselsättning. 
Skolan blir även allt mer segregerad och 
studier visar att könsskillnaderna är större 
i skolor med lägre genomsnittsresultat. 
Utredningar visar också att svenska 
myndigheter fortsätter göra könsstereotypa 
bedömningar kring fördelning av hem- och 
omsorgsarbete i mötet med nyanlända. 
Att dubbelt så många utrikesfödda kvinnor 
som kvinnor med svensk bakgrund upplever 
psykisk ohälsa, samtidigt som vården är 
otillgänglig för målgruppen är alarmerande. 
Forskning visar också att utsatthet för 
våld och hot är högre för utrikesfödda 
kvinnor, och för kvinnor och flickor som bor 

i socioekonomiskt utsatta områden är rädslan 
för att utsättas för sexuellt våld stor. Antalet 
unga som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck är omfattande och studier visar också 
att mammans arbetsmarknadsetablering har 
betydelse för dess upphörande. Kartläggningen 
visar alltså ett tydligt samband mellan 
segregation och ojämställdhet. Trots att det 
finns många goda exempel på insatser som 
integrerar jämställdhet i sitt arbete mot 
segregation saknas dock ett systematiskt 
arbete. 

Jämställdhet är en viktig fråga för 
utrikes födda kvinnor
Inom ramen för projektet med kartläggningen 
har en behovsanalys tagits fram. Vår 
enkätundersökning visar att satsningar på 
utbildningar, arbete och trygghet är viktigast 
för målgruppen. Enkäten visade också att 
målgruppen upplevde en högre känsla av 
trygghet i sitt bostadsområde än i samhället i 
stort, men samtidigt finns uppfattningen om 
att det är stora skillnader mellan kvinnor och 
mäns möjligheter att påverka jobb, ekonomi 
och fritid, där män ansågs ha större möjligheter. 
En hög andel upplevde även att kvinnors 
trygghet i bostadsområdet är lägre än mäns, 
samtidigt fanns uppfattningen att kvinnor i 
det egna området har större möjligheter att 
påverka skola och barnomsorg än män. 

Behovsanalysen fördjupades också genom tre 
fokusgrupper. Den första gruppen framhöll att 
segregationen påverkar pojkar och flickor på 
olika sätt men tydligt är båda grupper drabbas. 
Pojkar i Rosengård utsätts i högre grad för en 
macho- och ”antiplugg”-kultur medan flickor 
i området har ett behov av jämställda trygga 
rum. Den andra gruppen vittnade om en låg 
tilltro till sin egen förmåga att exempelvis 
lära sig språket eller få ett jobb. Att ha bott 
i Sverige en längre tid utan att ha lärt sig 

JÄMSTÄLLDHET SOM VERKTYG MOT 
SEGREGATION
KARTLÄGGNING FÖR DELEGATIONEN MOT SEGREGATION tillräckliga kunskaper i svenska, i kombination 

med en hög belastning av obetalt hem- och 
omsorgsarbete upplevdes vara cementerande 
för utanförskapet. Kvinnorna i denna grupp 
upplevde att såväl myndighetspersonal som 
kvinnorna själva har låga förväntningar på deras 
kapacitet och förmåga att ha ett betalt arbete. 

” Sveriges Kvinnolobby
vill bland annat 
upprätta en plattform 
för jämställdhet mot 
segregation som inkluderar 
gräsrotsorganisationer, 
myndigheter och 
riksorganisationer, och 
som ska utföra nya 
behovsanalyser som kan 
bidra med aktualitet och 
lokal förankring.
I den tredje gruppen var en majoritet av 
kvinnorna nyanlända. Här framkom två stora 
hinder för kvinnornas möjligheter till makt 
och inflytande i samhället. Det ena berörde 
den dåligt utbyggda kollektivtrafiken och det 
andra begränsningarna i migrationsrätten. 
Den begränsade rörelsefriheten för 
nyanlända kvinnor på landsbygden försvårar 
etablering. 

Gemensamt för alla fokusgrupper 
var att jämställdhetsfrågan ansågs 
vara viktig och att deltagandet i 
civilsamhällesorganisationer var avgörande 
för känslan av sammanhang och betydelse. 

 ”

Sverige behöver ett sammanhållet 
jämställdhetsintegrerat arbete mot 
segregation
Med kartläggningen och behovsanalysen 

har vi kunnat formulera en plan fortsatt 
arbete framåt. Viktiga slutsatser för arbetet 
har varit att satsningar på jämställdhet i 
skolan och kvinnors arbete behövs för att 
kunna motverka segregation. Utrikesfödda 
kvinnors låga makt och inflytande visar på 
ett stort behov av jämställdhetsintegrerade 
tvärsektoriella insatser i arbetet mot 
segregation. För att kunna bedriva ett 
verkningsfullt arbete krävs satsningar 
på kvinnorörelsens deltagande. Sveriges 
Kvinnolobby vill bland annat upprätta en 
plattform för jämställdhet mot segregation 
som inkluderar gräsrötter, myndigheter och 
riksorganisationer, och som ska utföra nya 
behovsanalyser som kan bidra med aktualitet 
och lokal förankring. Andra insatser som vi vill 
bidra med i arbetet mot segregation är ett 
aktivt och kontinuerligt jämställdhetspolitiskt 
påverkansarbete, kunskapsutveckling, 
granskning och uppföljning, i samverkan med 
medlemsorganisationer och andra lokala 
aktörer. 
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SVERIGES STÖRSTA JÄMSTÄLLDHETSKONFERENS
Forum Jämställdhet är Sveriges största jäm-
ställdhetskonferens som årligen arrangeras 
av Sverige Kvinnolobbys helägda aktiebolag. 
Konferensen syftar till att ge människor som 
arbetar med och ansvarar för jämställdhet 
kraft, kunskap och verktyg att förändra sina 
organisationer och samhället i stort.

Stort genomslag för Forum 
Jämställdhet 2018!
2018 genomfördes Forum Jämställdhet den 
6-7 februari på konferensanläggningen CCC i 
Karlstad. Totalt deltog 989 personer på konfe-
rensen och utvärderingen visar att dem flesta 
var nöjda eller mycket nöjda med konferensen 
som helhet. 

Programmet bestod av 35 intressanta semi-
narier och praktiska metodverkstäder. Bland 
annat erbjöds programpunkter om hur man 
kan arbeta med jämställdhet i interkulturella 
miljöer, konsekvenserna av nedskärningar i 

LSS och behovet av förstärkningar av förloss-
ningsvården. Totalt deltog över 100 talare. 

Till exempel medverkande den amerikanske 
medieforskaren Robert Jensen, den kanaden-
siska debattören Meghan Murphy, Centerpar-
tiets partiledare Annie Lööf och dåvarande 
jämställdhetsministern Åsa Regnér. Parallellt 
med huvudprogrammet pågick också konfe-
rensens öppna program som arrangerades av 
Region Värmland och Karlstads kommun med 
korta samtal, föreläsningar och kulturakter.   

Under konferensen fanns också en utställning 
där ett 20-tal aktörer kunde dela med sig av 
sitt jämställdhetsarbete. Bland våra utställa-
re fanns Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), fackförbunden Vision och SSR och våra 
medlemsorganisationer Roks och Unizon. Öv-
riga medlemsorganisationer hade möjlighet 
att ta plats i Sveriges Kvinnolobbys monter, 
vilket flera gjorde. 

Under Forum Jämställdhet delas Svenska 
Jämställdhetspriset ut. Priset är en nationell 
utmärkelse som tilldelas en organisation som 
bidragit till ett mer jämställt samhälle. Vinna-
re 2018 var Svenska Filminstitutet som länge 
arbetat för en mer jämställd fördelning av 
filmstöd.

Svenska jämställdhetspriset 2018 gick till Svenska Filminstutet

Priskommitténs motivering:
  
” Årets vinnare visar hur man ställer om 
från ojämställdhet till jämställdhet. 
Genom att se, tro på och satsa på 
kvinnors och mäns idéer, förmågor 
och berättelser i lika stor utsträckning 
har vinnaren inte bara påverkat sin 
egen bransch utan också nått ut till 
människor runt om i Sverige och världen. 
Vi inspireras av en organisation som 
har uppnått en jämställd fördelning 
av filmstöd och som trots stort 
motstånd är fast besluten om att 
fortsätta, utveckla och fördjupa sitt 
jämställdhetsarbete. ”
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2014 arrangerade Sveriges Kvinnolobby 
tillsammans med sina nordiska 
systerorganisationer konferensen Nordiskt 
Forum. Konferensen var vårt sätt att 
uppmana till handling i en tid då kvinnors 
rättigheter ifrågasattes i Sverige och världen. 
Nordiskt Forum följde också upp tidigare 
regionala samlingar som gjorts inför FN:s fyra 
kvinnokonferenser.

Under Nordiskt Forum märkte vi behovet 
av en professionell konferens med fokus 
på just jämställdhetsintegrering. Ur denna 
efterfrågan föddes Forum Jämställdhet. 
Genom en årligen återkommande 
konferens vill vi erbjuda ett tillfälle för 
kompetensutveckling inom jämställdhet för 
förtroendevalda, chefer och experter i privat 
och offentlig sektor. Samtidigt som vi kan 
möta en efterfrågan kan vi också bidra till 
att implementera, förstärka och utveckla 
jämställdhetsintegrering som strategi.
Forum Jämställdhet ska bidra till 
förverkligandet av jämställdhetsintegrering 

som strategi genom att få fler organisationer 
att arbeta jämställdhetsintegrerat och 
fördjupa och utveckla de insatser som 
redan görs. Vi vill också höja statusen 
för jämställdhet som politikområde 
och för jämställdhetsintegrering som 
kompetensområde. 

2017 arrangerade Sveriges Kvinnolobby för 
första gången Forum Jämställdhet i egen regi. 
Konferensen var då förlagd till Conventum 
i Örebro. 2019 arrangerades Forum 
Jämställdhet på anläggningen Kulturens 
hus i Luleå den 30-31 januari. Nästa år, 2020, 
kommer konferensen att genomföras den 5–6 
februari på Elmia i Jönköping.

FORUM JÄMSTÄLLDHET I SIFFROR

989 personer, 
varav 111 talare 
deltog i konferensen. 90%

av deltagarna som fyllde i 
utvärderingen var nöjda
eller mycket nöjda med 
konferensen som helhet.

35
seminarier och metod-
verkstäder arrangerades, 
samt ytterligare ett 50-tal 
programpunkter. 23 utställare fanns på plats

och visade upp sin 
verksamhet.

SYFTE OCH BAKGRUND MED FORUM JÄMSTÄLLDHET FOKUS JÄMSTÄLLDHET  I ESKILSTUNA
- en jämställd skola är en nyckel till ett jämställt 
samhälle
Sverige har långt kvar till det globala målet 
om en inkluderande och jämlik utbildning för 
alla. Pojkars skolresultat fortsätter att vara 
sämre, ohälsan bland flickor ökar och många 
flickor utsätts för sexuella trakasserier under 
skoldagen. Dessa problem får konsekvenser 
under hela livet och i hela samhället. 

Den 2 oktober arrangerade Sveriges 
Kvinnolobby AB tillsammans med Eskilstuna 
kommun konferensen Fokus Jämställdhet – 
grund- och gymnasieskola för att sätta fokus 
på hur en mer jämställd skola, som i sin tur 
kan bidra till ett mer jämställt samhälle, kan 
skapas. 

Konferensen samlade ett 90-tal deltagare, 
framförallt skolledare, utbildningspolitiker 
och tjänstepersoner från skolmyndigheter. 
Programmet var inriktat på att ge deltagarna 
användbar kunskap, praktiska verktyg och 
inspiration från goda exempel. 
Under dagen lyftes frågor som 
genusmedveten studie- och 
yrkesvägledning, utveckling av sex- och 
samlevnadsundervisningen, könsskillnader i 
utbildningsresultat och en jämställd styrning- 
och ledning av skolan. 

Medverkade gjorde bland andra Lina 
Thomsgård, författare och programledare, 
Mariet Ghadami, verksamhetschef 
på TRIS – Tjejers rätt i samhället och 
Ann-Sofie Nyström, lektor i barn- och 
ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. 
Flera av programpunkterna går att ta del av i 
efterhand via UR Samtiden. 

Av de deltagare som besvarat utvärderingen 
tyckte samtliga att programmet i sin helhet 
var bra eller mycket bra.

Lina Thomsgård. Fotograf: Sofia Runarsdotter

”Det finns ingenting som ger mig så 
mycket hopp om framtiden som när 
människor som jobbar i skolan med 
unga, lär sig om såna här frågor ”

Lina Thomsgård
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3. KVINNORS ARBETE, MAKT
OCH EKONOMI
En stor del av Sveriges Kvinnolobbys verk-
samhet under 2018 har varit inriktad på 
valen till riksdag, landsting/region och 
kommun. Genom vårt projekt Rösträtt har vi 
arbetat för att stärka utrikes födda kvinnors 
inflytande i svensk politik. Med hjälp av 110 
demokratiambassadörer har vi genomfört 
140 aktiviteter på 17 platser i landet. Efter 
valet gläds vi åt att valdeltagandet har ökat i 
många områden som vi har verkat i. 

Inom projektet har vi även lanserat ett ma-
nifest med sex utvalda krav inför valet. Ma-
nifestet har lämnats över till flera ministrar 
och partiledare. Ett av kraven handlar om att 
individualisera föräldraförsäkringen och se till 
att den används under barnets två första år. 
Föräldraförsäkringen är fortsatt en av Sveri-
ges Kvinnolobbys mest prioriterade frågor. 
Under 2018 har vi arrangerat seminarium om 
föräldraförsäkringen på Forum Jämställdhet, 
yttrat oss över föräldraförsäkringsutredning-
ens betänkande och skrivit flera debattartik-
lar i ämnet. Vi har även påbörjat ett projekt 
som jämför systemen för föräldraförsäkring 
i de nordiska länderna. Projektet kommer att 
slutföras under 2019. 

En jämställd föräldraförsäkring är också ett 
av de tre krav som drivs av rörelsen Lön hela 
dagen. Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby 
fortsatt att vara sammankallande för och 
bidra till utvecklingen av rörelsen som samlar 
ett stort antal fackförbund, kvinnoorgani-
sationer och kvinnoförbund. Vi har också i 
möten med nätverketförsökt lyfta fackför-
bundens ansvar för arbetet mot sexuella 
trakasserier i arbetslivet. 

Vid årets manifestation på Sergels torg firade 
Lön hela dagen att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män minskat till 12 procent och 
att kvinnor arbetar gratis från klockan 16.02, 

räknat på en arbetsdag mellan 08.00 och 
17.00. Den 8 mars arrangerade rörelsen en 
partiledardebatt inför valet med fokus på par-
tiernas förslag för att minska löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män. 

En stor del av löneskillnaden beror på att de 
yrken som kvinnor traditionellt arbetar i vär-
deras lägre än likvärdiga yrken som män oftare 
arbetar i. Att dessa strukturella löneskillnader 
ska synliggöras och åtgärdas är ett annat av 
kraven som drivs av rörelsen Lön hela dagen. 
Sveriges Kvinnolobby har under 2018 också 
fortsatt samarbeta med expertnätverket 
Lönelotsarna för att sätta ytterligare fokus 
på värdediskrimineringen av kvinnors löner. I 
samband med att Medlingsinstitutet offent-
liggjorde sin ordinarie statistik över löneskill-
nader mellan lika arbeten lanserade Sveriges 
Kvinnolobby och Lönelotsarna en uträkning 
över löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken. 
Vi menar att det är hög tid att Medlingsinsti-
tutets uppdrag utvidgas till att omfatta löne-
skillnader mellan likvärdiga yrken så som dis-
krimineringslagen förordar. Vi anser också att 
det är hög tid att arbetsmarknadens parter 
och regeringen hittar en plan för hur lönerna i 
kvinnodominerade yrken ska tillåtas öka i en 
snabbare takt för att komma ikapp. 

Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby också 
påbörjat ett projekt som ska hitta metoder 
för att jämställdhetssäkra kollektivavtal. Vi vill 
visa arbetsmarknadens parter att kollektivav-
talen kan användas som verktyg för att skapa 
mer jämställda arbetsplatser. Inom ramen för 
arbetet har vi initierat ett råd med förhand-
lingschefer från flera fackförbund och arbets-
givarorganisationer.

#VALVÄN
Inför valet lanserades kampanjen #Valvän som 
uppmanade människor till att ta med en vän och 
förtidsrösta. Ett samarbete med konstnären Jessica 
Hallbäck med text på tio olika språk ledde till 
tiotusentals visningar på  Instagram.

3.  KVINNORS MAKT, ARBETE OCH EKONOMI
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FRAMGÅNGAR 2018

 Vi har rekryterat 110 
demokratiambassadörer och 
genom dem genomfört 140 
aktiviteter runt om i landet.  
 
 Den 3 maj lämnade 
Sveriges Kvinnolobby in sitt 
yttrande över utredningen för 
en modern föräldraförsäk-
ring. Vi menar att det är hög 
tid att individualisera försäk-
ringens alla delar. (Projektet 
som jämför system för för-
äldraförsäkring i de nordiska 
länderna slutförs 2019.)

 Den 8 mars arrangerade 
vi en partidebatt på Kultur-
huset för att sätta fokus på 
löneskillnaderna inför valrö-
relsen

TVÅ AV TRE AKTIVITETER HAR 
GENOMFÖRTS

☑ Inom ramen för projektet 
RÖSTRÄTT samla val-
ambassadörer och arrangera 
aktiviteter i områden med lågt 
valdeltagande i olika delar av 
Sverige.

⚠ Genomföra ett projekt 
som jämför systemen för 
föräldraförsäkring i de nord-
iska länderna, yttra sig över 
föräldraförsäkringsutredning-
ens betänkande och på andra 
sätt verka för en mer jämställd 
föräldraförsäkring  

☑ Vidareutveckla rörelsen 
Lön hela dagen och sätta 
fokus på strukturella löneskill-
nader och sexuella trakasserier 
i arbetslivet.  

Sveriges Kvinnolobby ska vrida fokus för politikens och 
arbetsmarknadens parters arbete för jämställda löner mot 
strukturella löneskillnader och få fler att ta ställning för 
individualiserad föräldraförsäkring. 

FOKUS FRAMÅT

 Sveriges Kvinnolobby AB 
ska genomföra minst två 
utbildningar för kommuner, 
partier eller andra relevanta 
organisationer om hur man når 
och engagerar utrikes födda 
kvinnor. 

 Sveriges Kvinnolobby ska 
analysera samtliga partiers 
valsedlar och vallöften inför 
Europaparlamentsvalet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 En debatt om 
föräldraförsäkringen ska 
initieras vid minst ett tillfälle. 

 Minst en annan aktör, 
till exempel en representant 
från ett parti, ska agera 
för en utvidgning av 
Medlingsinstitutets uppdrag.

 Sveriges Kvinnolobby ska 
kommentera den ekonomiska 
politiken i nationell media vid 
minst ett tillfälle. 

Vi höjde rösten!

Efter valet samlades ett 30 tal 
demokratiambassadörer för ett besök i 
riksdagen och för att utbyta erfarenheter 
och behov för fortsatt organisering. 
Det resulterade i Aktivistkitet, en digital 
resursbank med verktyg för fortsatt 
organisering som finns att hitta på Sveriges 
Kvinnolobbys hemsida. 

Arbetet har också resulterat i en 
metodhandbok som riktar sig till kommuner.

Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby 
drivit projektet Rösträtt med stöd av 
Postkodstiftelsen. Syftet med projektet 
var att öka valdeltagandet hos utrikes 
födda kvinnor och ta tillvara deras 
samhällsengagemang. Utrikes födda kvinnor 
ska få större makt att forma samhället och 
sina egna liv.

Under våren och sommaren 2018 har 
Sveriges Kvinnolobby, tillsammans 
med lokala samarbetsorganisationer, 
medlemsorganisationer, kommuner och 
andra civilsamhällesaktörer arbetat 
tillsammans för att öka den demokratiska 
delaktigheten och valdeltagandet bland 
utrikes födda. 

Det hårda arbetet tillsammans med andra 
aktörer har nått stora framgångar i valet. 
Det ledde till ett höjt valdeltagande generellt 
och i synnerhet i områden med lägre 
valdeltagande än snittet och där det bor 
många utrikes födda.

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN
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”Utrikes födda kvinnors engagemang blev en 
nyckel till ökat valdeltagande”
Malpuri Groth är sakkunnig inom demokrati 
och makt på Sveriges Kvinnolobby och har 
projektlett Rösträtt under 2018.

Varför startade Sveriges Kvinnolobby projektet 
Rösträtt?
– Endast 72 procent utrikesfödda kvinnor 
röstade i 2014 års val och bara 2,8 procent 
av ledamöterna i riksdagen var utrikesfödda 
kvinnor efter valet 2014. I vissa områden var det 
totala valdeltagandet så lågt som 50 procent. 
Det låga valdeltagandet bland utrikes födda 
kvinnor vittnar om ett demokratiskt system 
som har misslyckats med att ge förutsättningar 
för delaktighet, om ett avstånd till politiker 
och om en känsla av utanförskap. Det är ett 
demokrati- och jämställdhetsproblem! Det 
var därför Sveriges Kvinnolobby 2018 inledde 
projektet Rösträtt med målet att få fler 
utrikesfödda kvinnor att rösta i valen 2018. 

Vad ledde projektet till?
–  Vi nådde målen med råge på grund av alla 
eldsjälar som ivrigt övertygat sina fellow 

RÖSTRÄTT I SIFFROR

100 över hundra 
demokratiambassadörer 
utbildades i tio städer. 15 000 femtontusen kvinnor 

nåddes av projektet.

20 000 tjugotusen broschyrer om 
valet delades ut på åtta 
olika språk. 4 fyra politikerutfrågningar

arrangerades, ledda av 
demokratiambassadörer.

Malpuri Groth, sakkunnig 
demokrati och makt,  Sveriges Kvinnolobby

kvinnor att höja sina röster och delta i de 
demokratiska processerna! Vi hoppas och 
tror att många av de samtalen, träffarna, nya 
nätverken och sammanhangen kommer att 
fortleva och öka makten över sina egna liv och 
samhället.  

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS 

TANTPATRULLEN

Vad är Tantpatrullen?
Tantpatrullen är en antirasistisk och 
politiskt oberoende förening för kvinnor 55 
plus. Vår verksamhet bygger på utåtriktad 
aktivism. Vi har i fyra år regelbundet 
demonstrerat utanför riksdagen för ett 
nytt pensionssystem och för att den slutna 
pensionsgruppen läggs ner. Istället vill vi ha 
en öppen och demokratisk diskussion om 
pensionssystemet som ska leda fram till 
beslut i riksdagen.  Vi har varit i Almedalen 
och demonstrerat och högljutt och med 
svung fört fram vårt budskap - Gammal tant 
behöver större slant! Dessutom deltar vi i 
andra utåtriktade aktiviteter som Womens 
March och första maj.

Berätta om en höjdpunkt från 2018!
Vi har får ett stort medialt genombrott 
både i Sverige och i andra länder. De stora 
tidningarna och TV har haft flera reportage 
och BBC, fransk, japansk, tysk och dansk tv 
har gjort reportage. 

Vår hundrade demonstration utanför riksdagen 
fick stort genomslag i media och vi uppvaktades 
på plats av både PRO och Hyresgästföreningen. 
Tantologin, som skrivits av ett antal kvinnor blev 
klar och trycks och distribueras under nästa år. 
En ny aktiv Tantpatrull bildades i Örebro. 

Vad är viktigast för er just nu?
Viktigast nu är att inspirera fler äldre kvinnor att 
säga ifrån och kräva ett rättvist pensionssystem 
som inte skapar nya fattigpensionärer. 
Fler Tantpatruller behöver bildas runtom i 
landet. Dagens pensionssystem ökar antalet 
fattigpensionärer och det är vi äldre kvinnor som 
drabbas hårdast.

”Gammal tant behöver större slant!”
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LÖN HELA DAGEN / 16:02-RÖRELSEN
Sveriges Kvinnolobby är sedan 2012 sam-
mankallande för nätverket Lön hela dagen 
som samlar politiska kvinnoförbund, fack-
förbund och kvinnorörelsens organisationer. 
Under året har nätverket uppmärksammat 
löneskillnader mellan kvinnor och män 
genom en digital kampanj, debattartiklar, 
manifestationer runt om i Sverige och en 
politisk debatt på 8 mars där flera av parti- 
ledarna deltog. Kampanjen har fått stor 
spridning och uppmärksamhet i både sociala 
och traditionella medier.

Kvinnor jobbar gratis efter 16:02 varje dag.
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 
12 procent. Omräknat i tid betyder det att 
kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje 
dag, medan män har betalt till kl. 17. Därför 
har vi 2018 valt att kalla oss 16:02-rörelsen. 

LÖN HELA DAGEN KRÄVER:

1. Jämställd föräldraförsäkring

2. Samma rätt till heltid och trygga 
anställningsformer

3. Skärpt tillsyn av diskriminering och 
årliga lönekartläggningar

4. Att även strukturella löneskillnader 
synliggörs och åtgärdas

FRÅN 15:51 TILL 16:02
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.
2018  Byter namn till 16:02.

VÅR VALPLATTFORM
Sveriges Kvinnolobby jobbade för att sätta jämställdheten på 
agendan i valrörelsen, de sex viktigaste kraven tryckes upp och 
delades ut till partiledare och andra ledande företrädare, som Jonas 
Sjöstedt, Jessica Polfjärd och Gita Nabavi. Även statsminister Stefan 
Löfven fick ett exemplar i sin hand. 
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”Kollektivavtalen kan bli en motor för ett mer 
jämställt arbetsliv”
Under året har Sveriges Kvinnolobby startat 
ett projekt med stöd av VINNOVA med syfte 
att hitta nya sätt att använda kollektivavtal 
för att öka takten mot ett mer jämställt ar-
betsliv. 

Hur har arbetet gått till väga?
Vi har analyserat tre kollektivavtal utifrån 
vår kunskap om bland annat jämställdhets-
integrering. Utifrån resultatet kommer vi att 
sprida goda exempel och nya förslag på hur 
avtalen kan användas för att främja jämställd-
het. Till vår hjälp har vi haft ett jämställdhets-
råd med representanter från fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer samt experter från 
Arbetsmiljöverket och nätverket Lönelotsarna. 

Vad kommer projektet att leda till?
2019 lanseras ett metodmaterial med tips och 
råd kring hur kollektivavtalen kan bli en motor 
för ett mer jämställt arbetsliv. Redan i januari 
kommer vi att hålla i en workshop för personer 
som förhandlar kollektivavtal på konferensen 
Forum Jämställdhet. På sikt hoppas vi att 
projektet kommer leda till fler förmåner och 

Jenny Andersson, sakkunnig arbetsmarknad 
och ekonomi, Sveriges Kvinnolobby

bestämmelser som främjar jämställdhet i 
kollektivavtalen.

Hur har intresset varit för projektet?
Vi märker att det finns ett stort intresse hos 
arbetsmarknadens parter att jobba med jäm-
ställdhet. Så vi hoppas att våra idéer kan få 
ett bra genomslag.

FOKUS PÅ STRUKTURELLA LÖNESKILLNADER

En viktig orsak till lönegapet mellan 
kvinnor och män är att yrken där många 
kvinnor arbetar värderas lägre. Under året 
har Sveriges Kvinnolobby uppmärksam-
mat detta tillsammans med expertnät-
verket Lönelotsarna. Genom beräkningar 
från Lönelotsarna kan vi visa att lönerna i 
kvinnodominerade yrken i genomsnitt är 
hela 14 procent lägre än i andra jämför-
bara yrken. Det är betydligt mer än den 
siffra som vanligtvis redovisas från 
Medlingsinstitutet.

En grundskolelärare tjänar 6 300 
kronor mindre än en tekniker
Ett exempel är det kvinnodominerade yr-
ket grundskollärare som bedöms vara lik-
värdigt med det mansdominerade yrket 
ingenjörer och tekniker. I denna grupp av 
likvärdiga yrken är löneskillnaden mellan 
kvinnodominerade och andra jämförbara 
yrken 6 300 kronor i månaden (eller 15 
procent).

1. Våga individualisera alla delar av 
föräldraförsäkringen. 
Reservera hälften av föräldradagar-
na för vardera föräldern. Det gäller 
även den tillfälliga föräldrapenning-
en som används vid till exempel 
VAB. Föräldrar ska kunna reduce-
ra arbetstiden med 12,5 procent 
vardera istället för med 25 procent 
gemensamt, som idag.

2. Föräldraledighet ska tas ut när 
barnet är litet och behovet av 
omsorg är störst. 
Huvuddelen av föräldrapenningda-
garna ska tas ut innan barnet fyller 
två år.

3. Fler dubbeldagar lägger grunden 
för jämställt föräldraskap. 
Ge föräldrar möjlighet att ta ut 
ytterligare 30 gemensamma dagar 
med föräldrapenning när barnet är 
nyfött, alltså totalt 60 dubbeldagar.

4. En modern graviditetspenning 
måste täcka mer än fysiskt an-
strängande arbete. 
Psykisk ohälsa är utbredd bland 
kvinnor i stort, och särskilt inom 
vård- och kontaktyrken där arbetet 
ofta är stressigt och känslomässigt 
påfrestande.

Våra viktigaste förslag för en jämställd föräldraförsäkring:

EN JÄMSTÄLLD FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING
Att dela föräldraförsäkringen lika mellan föräldrarna är en viktig åtgärd för att minska löne-
skillnaderna mellan kvinnor och män och skapa en jämnare fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet.

I slutet av 2017 startade Sveriges Kvinnolobbys nya föräldraförsäkringsprojekt som kommer att 
pågå till hösten 2019. Projektet finansieras av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, 
och handlar om att jämföra systemen för föräldraförsäkring i de nordiska länderna.

 Under 2018 har vi yttrat oss över föräldraförsäkringsutredningens betänkande, skrivit debatt-
artiklar i frågan och arrangerat ett seminarium på Forum Jämställdhet.
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4. KVINNORS REPRODUKTIVA 
RÄTTIGHETER OCH MÄNS VÅLD
MOT FLICKOR OCH KVINNOR
Ett år efter #MeToo-rörelsen var mäns våld 
mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld 
och förtryck en stor fråga i valrörelsen.  
Flera partier lovade att satsa mer pengar 
på kvinnofridsbrott. Sveriges Kvinnolobby 
framförde att medel måste öronmärkas för 
att garantera att de inte i ett senare skede 
fördelas om till andra typer av brott samt 
att dessa satsningar måste kombineras med 
förebyggande arbete samt vård och stöd till 
de kvinnor och flickor som utsatts. 

Sveriges Kvinnolobbys arbete mot mäns våld 
mot kvinnor och flickor fokuserar framförallt 
på fyra frågor – sexistisk reklam, prostitution, 
pornografi och surrogatmödraskap. Vi menar 
att frihet från dessa former av våld och ex-
ploatering måste ingå i definitionen av sex-
uella och reproduktiva rättigheter och hälsa, 
SRHR. Under 2018 har vi lanserat ett manifest 
med en feministisk definition av SRHR och 
arrangerat flera seminarier med SRHR som 
ingång. 

Vid mandatperiodens slut kan vi konstatera 
att regeringen har brutit sitt vallöfte om att 
införa en lagstiftning mot sexistisk reklam. 
Sveriges Kvinnolobby har under 2018 istäl-
let arbetat för att få de lokala riktlinjer som 
införts i Stockholm att implementeras. Vi 
har också tagit kontakt med fler kommuner, 
landsting och regioner för att förmå få dem 
att införa liknande regleringar. 

Sveriges Kvinnolobby är kritisk till att riks-
dagen stoppade regeringens förslag om att 
utvidga sexköpslagen till att också omfatta 
svenskars sexköp utomlands. Vi har trots 

detta fortsatt arbeta för att Sveriges feminis-
tiska utrikespolitik ska inkludera arbete mot 
prostitution. Genom möten med utrikesmi-
nistern, utspel i media, debattartiklar och ett 
seminarium under politikerveckan i Almedalen 
har vi lyft att en del av Sveriges bistånd idag 
går till organisationer som arbetar aktivt för 
att legalisera sexindustrin. Trots löften från 
regeringen har inga åtgärder vidtagits för att 
förändra bidragsgivningen. 

Kopplingarna mellan prostitution och porno-
grafi är täta. Under 2018 har allt fler aktörer 
engagerat sig i kampen för att begränsa por-
nografins spridning. Sveriges Kvinnolobby 
ingår ett samarbete med flera organisationer 
som har arrangerat seminarier och möten, 
skrivit debattartiklar och bedrivit annat påver-
kansarbete. Vi arbetar för att den lagstiftning 
som nyligen trätt i kraft i Storbritannien och 
som omfattar åldersverifikation på porrsidor 
ska införas i Sverige. 

I början av året meddelade regeringen äntli-
gen att surrogatmödraskap inte ska tillåtas i 
svensk hälso- och sjukvård. Beskedet överens-
stämmer med de slutsatser som drogs i den 
statliga utredning som presenterades 2016. 
Ändå fortsätter surrogatindustrin att eta-
blera sig i Sverige och antalet svenskar som 
köper graviditeter i utlandet ökar. Sveriges 
Kvinnolobby har tillsammans med nätverket 
Feministiskt nej till surrogatmödraskap och 
andra aktörer arrangerat flera manifestationer 
i samband med mässor och konferenser för 
surrogatförmedling. Vi har också medverkat 
i media, skrivit debattartiklar och begärt ett 
möte med ansvarig minister utan framgång. 

Under hösten tog debatten om surrogatmödraskap ordentlig fart - först 
med ett internationellt upprop där organisationer från 18 länder gick ihop 
och krävde ett globalt förbud mot surrogatmödraskap - och sedan med ett 
uppmärksammat inslag i Uppdrag Granskning. Läs mer på sidan 47.

” Surrogatmödraskap är kvinnohandel. Det är en global 
industri som går ut på att kvinnors kroppar ska hyras ut för 
att tillfredsställa andra människors behov. Detta kan bara 
ske i ett patriarkalt samhälle där män är överordnade kvinnor 
och där denna ordning är intakt. ”

Clara Berglund

Demonstration mot surrogatmödraskap. Fotograf: Natalia Medina/Offensiv 2018

4. KVINNORS REPRODUKTIVA RÄTTIGHETER OCH MÄNS VÅLD MOT FLICKOR OCH KVINNOR
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FOKUS FRAMÅT

 Ansvariga myndigheter som  
inte verkar i enlighet med sex-
köpslagen ska ställas till svars 
vid minst två tillfällen. 

 Förslag på hur ett aktivt för-
bud mot surrogatmödraskap 
kan se ut ska presenteras för 
minst tre partier. 

 Minst en ytterligare kom-
mun, landsting eller region ska 
ha påbörjat ett arbete med att 
ta fram riktlinjer mot könsdis-
kriminerande reklam för sina 
egna reklamytor.  

 Skolverkets översyn av 
sex- och samlevnadsundervis-
ningen ska innehålla minst en 
kritisk formulering om porno-
grafi. 

FEM AV FEM AKTIVITETER HAR 
GENOMFÖRTS

☑ Verka för att alla former av 
surrogatmödraskap ska vara 
otillåtna. 

☑ Verka för att spridningen 
av pornografi ska begränsas 
genom tekniska lösningar och 
lagstiftning. 

☑ Verka för att fler kommu-
ner, regioner och/eller lands-
ting ska anta riktlinjer rmot 
könsdiskriminerande reklam. 

☑ Verka för mer och bättre 
insatser för att utreda kvinno-
fridsbrott samt att vård och 
stöd för våldsutsatta kvinnor 
och flickor ska kunna säker-
ställas i hela Sverige. 

☑ Tillsammans med med-
lemsorganisationer som är 
verksamma inom området ta 
fram förslag och åtgärder för 
att minska hedersrelaterat 
våld- och förtryck. 

FRAMGÅNGAR 2018

 Den 1 februari meddelade 
regeringen att surrogatmödra-
skap inte ska tillåtas i svensk 
sjukvård. 

 Allt fler partier och orga-
nisationer tar ställning mot 
pornografi. Under 2018 har 
samtalsklimatet förändrats till 
vår fördel.   

 Den 13 juni trädde Stock-
holms stads riktlinjer mot sex-
istisk reklam i kraft. Stockholm 
är först i landet med en lokal 
reglering av sina annonsytor. 

 Inför valet krävde Sveriges 
Kvinnolobby att Polisen ska 
inrätta enheter för kvinnofrids- 
och sexualbrott i alla polisom-
råden. Flera partier lovade att 
satsa mer pengar på mäns våld 
mot kvinnor.

 Den 7 december träffade 
Sveriges Kvinnolobby Varken 
hora eller kuvad, Tris, Kvinnors 
rätt och Female Integrity för 
att utveckla nya förslag mot 
hedersrelaterat våld och för-
tryck.

Etablera en feministisk definition av sexuella och reproduktiva 
hälsa och rättigheter, SRHR, som utöver preventivmedel, 
abort, sex- och samlevnadsundervisning och förlossningsvård 
innefattar rätten att inte utnyttjas i prostitution, pornografi och 
surrogatmödraskap.

MEDLEMSORGANISATION I FOKUS

RIKSORGANISATIONEN FÖR KVINNO- OCH 
TJEJJOURER I SVERIGE (ROKS)

Vad arbetar Roks med?
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige, är en feministisk och 
kvinnoseparatistisk organisation som kämpar 
mot mäns våld mot kvinnor. Vi stödjer med-
lemsjourerna i deras utveckling och arbete 
för kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för 
mäns våld. Vi lyfter även upp kvinno- och tjej-
jourernas erfarenheter på en nationell nivå för 
att skapa opinion och debatt. 

Berätta om en höjdpunkt från 2018
Under 2018 har rättigheterna för kvinnor i 
vårdnadstvister fått en rejäl skjuts framåt. 
Detta tack vare den slagkraftiga rapporten 
Våld och vårdnad som forskaren Eva Diesen 
har tagit fram för Roks räkning. Under höstens 
tre uppskattade Våld och vårdnad-
föreläsningar pratade Eva Diesen om hur 
mammor som vittnar om våld under vård-
nadstvister ofta blir bestraffade och anklaga-
de för att vara umgängessabotörer.

Vad är viktigast för er just nu?
Roks viktigaste fokus framöver är att fortsät-
ta värna om kvinnors, tjejers och barns rätt 
till skydd från våld – en självklarhet som det 
tummas allt mer på. 

Det talas i nuläget om upphandling av kvinno- 
och tjejjourer, och ideellt verksamma jourkvin-
nor uppmanas att lära sig hur man lägger an-
bud. Roks tillåter inte att skydd av kvinnor blir 
en handelsvara som man kan kompromissa 
med och har därför bjudit in ordförande från 
flera kommuners socialstyrelser till ett öppet 
samtal i slutet av januari 2019. 
 

Foto: Severus Tenenbaum

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN
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”Reklamera är en kamp mot sexismen i det 
offentliga rummet”
Hanna Carlsson är administratör och koordi-
nator på Sveriges Kvinnolobby. Hon har arbe-
tat med kampanjen Reklamera mot sexistisk 
reklam under 2018 och tagit emot mängder av 
anmälningar från privatpersoner under året.

Varför driver Sveriges Kvinnolobby 
Reklamera?
– Vi är många som är trötta på att varje dag 
se könsdiskriminerande reklam. Sexistisk 
reklam är hämmande för jämställdheten då 
den upprätthåller könsstereotypiska fördomar 
och bidrar till att flickor och kvinnor påverkas 
och mår dåligt. Utöver det leder denna typ av 
reklam till objektifiering och avhumanisering 
av kvinnor. 2013 startade vi kampanjen med 
vår medlemsorganisation Allt är möjligt, sedan 
dess utövar vi tillsammans med allmänheten 
påtryckningar på företag, reklambranschen 
och politiker. 

Hur gör man för att delta och vad gör vi med 
anmälningarna?
–  Det är superlätt! När du stöter på en sexis-
tisk reklamannons, till exempel på busshåll-
platsen eller när du scrollar instagram, tar du 
en bild på den och skickar till oss på:
reklamera@sverigeskvinnolobby.se. 
Det är viktigt att skriva var och när du såg 
reklamen. Vi anmäler den sedan till Rekla-
mombudsmannen, kontaktar företaget samt 
uppmärksammar fallet i våra kanaler i sociala 
medier.

Hanna Carlsson, administratör och 
koordinator, Forum Jämställdhet 
Sveriges Kvinnolobby

Vad är den långsiktiga planen för att få bukt 
med sexistisk reklam?
– Regeringen har trots tidigare löften beslutat 
att fortsätta med självregleringssystemet 
men vi hoppas på att få till en lagstiftning 
mot könsdiskriminerande reklam. 

Utöver det uppmanar vi företag och reklam-
branschen att ta ansvar samt att kommuner, 
regioner och landsting ska anta lokala förbud 
och riktlinjer mot sexistisk reklam som exem-
pelvis Stockholm Stad har gjort. Vi vill inte att 
någon ska behöva se sexistisk reklam!

TIPS!  Reklamera finns på Facebook och Instagram

VÅRT MÅL ÄR ATT 

AVSKAFFA PROSTITUTION I VÄRLDEN
Prostitution är ett brott mot kvinnors mänsk-
liga rättigheter enligt FN:s Kvinnokonvention. 
Den svenska sexköpslagen som innebär att 
det är förbjudet att köpa men inte att sälja 
sex är det mest effektiva verktyget för att be-
kämpa prostitution. Sveriges Kvinnolobby har 
en abolitionistisk hållning till prostitution, det 
innebär att vi vill avskaffa prostitution i Sve-
rige och världen. Vårt arbete mot prostitution 
handlar om att stärka, utvidga och sprida den 
svenska sexköpslagen. 

Inrätta polisenheter som är 
specialiserade på prostitution 
För att sexköpslagen ska fortsätta hämma 
efterfrågan på sexköp krävs kunskapsinsatser 
riktade mot allmänheten och en bättre imple-
mentering av hela rättsväsendet. Risken för 
att upptäckas och dömas för sexköp måste 
öka och straffen som utdöms måste bli hår-
dare. Sedan lagen infördes för 20 år sedan har 
endast tre fall av sexköp lett till fängelse. Ett 
av Sveriges Kvinnolobbys krav i valrörelsen 
2018 var att särskilda enheter som kan före-
bygga, spana mot, ingripa och utreda sexköp 
ska inrättas i alla polisområden. 

Utvidga sexköpslagen till att gälla 
svenskars sexköp i hela världen
Utlandsresan är det vanligaste tillfället när 
svenska män köper sex. Sveriges Kvinnolob-
by är mycket besviken över att regeringens 
efterlängtade lagförslag om att utvidga sex-
köpslagen till att täcka svenskars köp av sex 
i andra länder stoppades av riksdagen under 
2018. Vi kommer att fortsätta driva kampan-
jen sexköpslagen 2.0 och arbeta för att den 
tillträdande regeringen ska återuppliva för-
slaget.  Ett jämställt samhälle måste värdera 
alla kvinnor frihet från prostitution, inte bara 
svenska kvinnors.  

Den feministiska utrikespolitiken mås-
te inkludera frihet från prostitution 
Efter att Sveriges Kvinnolobby tillsammans 

med flera andra aktörer framfört att sexköps-
lagen borde ingå i regeringens feministiska 
utrikespolitik inrättades 2016 en internationell 
ambassadör mot trafficking och människo-
handel. Ambassadören arbetar aktivt för att 
få fler länder att införa förbud mot sexköp. 
Men samtidigt fortsätter regeringen att ge 
utrymme och biståndsmedel till organisatio-
ner i olika länder som arbetar för att legalisera 
sexindustrin. Siffror från dessa organisatio-
ners eget organ, Human Rights Fund, visar 
att Sverige är den största givaren i världen till 
organisationer som arbetar för legalisering. 
Sveriges Kvinnolobby har under 2018 träffat 
utrikesminister Margot Wallström för att ifrå-
gasätta varför utrikespolitiken inte står upp 
för sexköpslagen i alla sina delar. Vi har också 
arrangerat seminarier på ABF och under politi-
kerveckan i Almedalen dit vi har bjudit in Sida 
och svenska biståndsorganisationer. Vi har 
också skrivit flera debattartiklar, uttalat oss i 
media och haft interna möten med Sida.
 
Prostitution är inget arbete
En viktig del av Sveriges Kvinnolobbys arbete 
mot prostitution går ut på att se till att det av 
FN överenskomna språkbruket bibehålls. Både 
i Sverige och internationellt möter vi försök 
att ersätta ordet ”prostitution” med formule-
ringen ”sexarbete”. Bakom denna förskjutning 
döljer sig en agenda om att avkriminalisera 
sexindustrin. Sverige måste stå upp för att 
det aldrig kan vara ett arbete att bli utsatt för 
brott min sina mänskliga rättigheter. 

Samarbete med abolitionistiska orga-
nisationer runt om i världen 
I sitt internationella arbete mot prostitution 
samarbetar Sveriges Kvinnolobby med aboliti-
onistiska organisationer runt om i världen. Det 
internationella nätverket CAP, Coalition Abo-
lition Prostitution, och USA-baserade CATW, 
Coalition Against Trafficking in Women, är 
särskilt viktiga samarbetspartners. Vi arbetar 
också aktivt för att dessa organisationer och 
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Porr erotiserar mäns 
våld mot kvinnor
Sverige kommer aldrig nå det jämställdhets-
politiska 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 förned-
ring av kvinnor och flickor. Idag är pornografin 
grövre än någonsin tidigare och tillgänglig dyg-
net runt för både barn och vuxna. 

Sveriges Kvinnolobby arbetar tillsammans 
med Unizon och Roks för att spridningen av 
pornografi ska begränsas bland annat genom 
kampanjen #Porrfritt. 

Under 2018 har vi skrivit debattartiklar samt 
anordnat ”Ett mingel fritt från porr” med gäs-
ter som Gail Dines, Katarina Wennstam och 
Ida Östensson för att hitta lösningar på hur vi 
kan arbeta vidare tillsammans mot porr.  

deras koordinationer i olika länder ska få ta 
del av svenskt bistånd för sitt viktiga arbe-
te med att hjälpa kvinnor ut ur prostitution. 
Utöver att bevaka språkbruket kring prostitu-
tion och kartlägga svenska bistånd i världen 
samarbetar vi bland annat kring att få svenska 
fackförbund att ansluta sig till ett internatio-
nellt upprop för fackliga organisationer som 
är mot prostitution. Eftersom arbetsrätt ofta 
används som ett argument för att avkrimina-
lisera sexköp är de fackliga organisationerna 
viktiga allierade. Sveriges Kvinnolobby bekla-
gar att inget av de svenska fackförbunden 
hittills har anslutit sig till uppropet.  

Arbete mot prostitution i EU
2015 röstade Europaparlamentet igenom en 
resolution som förordar att EU:s medlems-
länder ska införa lagstiftningar mot sexköp. 
Resolutionen var en stor seger för European 
Women’s Lobby, EWL, som sedan dess har 
växlat upp sitt arbete mot prostitution. EWL 
är bland annat sammankallande för uppro-
pet Brussels Call – Together for a Europe free 
from Prostitution som har undertecknats av 
mer än 200 organisationer och 55 ledamöter 
i Europaparlamentet. Uppropet kräver bland 
annat att sexköp, trafficking och koppleri ska 
kriminaliseras och att kvinnor i prostitution 
ska erbjudas riktiga exitprogram och alterna-
tiva sätt att försörja sig. Sveriges Kvinnolobby 
deltar också i EU-kommissionens civilsamhäl-
lesplattform mot trafficking och människo-
handel som sammanträder två gånger per år.   

Gail Dines föreläser under ”Ett mingel fritt från porr” i oktober 2018

PROSTITUTION FORTS.

Vid årsmötet 2011 tog Sveriges Kvinnolobbys 
medlemsorganisatiner ställning mot surrogat-
mödraskap. Vi anser att ett förbud mot alla 
delar av denna form av handel med kvinnor 
och barn bör införas. 

I februari 2018 meddelade biträdande jus-
titieminister Heléne Fritzon att regeringen 
säger nej till att tillåta surrogatmödraskap i 
den svenska hälso- och sjukvården. Sveriges 
Kvinnolobby välkomnade beslutet som är ett 
viktigt steg i rätt riktning. Under 2018 har vi 
jobbat för att regeringen ska gå vidare och 
också motverka surrogatmödraskap som ut-
förs i andra länder. Att köpa och sälja barn och 
handla med graviditeter ska aldrig vara tillåtet, 
oavsett var det sker. 

Regeringen: Surrogatmödraskap ska inte tillåtas i 
Sverige 

Vi har deltagit i debatt i SVT, skrivit debattar-
tiklar och deltagit i manifestationer i samband 
med att surrogatförmedlingar hållt i konfe-
renser. Utöver det skrev Sveriges Kvinnolobby 
tillsammans med hundratals kvinnorättsorga-
nisationer från 18 länder och fyra världsdelar 
under 2018 ett globalt uttalande som kräver 
att FN ska verka för ett förbud mot surrogat-
mödraskap, eller det som i uttalandet kallas 
uthyrning av livmödrar. 

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

Demonstration mot surrogatmödraskap. Foto: Natalia Medina/Offensiv

Under 2018 har Sveriges Kvinnolobby 
gått med i den internationella organisa-
tionen ICASM. Organisationen arbetar 
för att motverka surrogatmödraskap i 
olika länder och på internationell nivå. 
Vi representeras i ICASM:s styrelse av 
Johanna Granbom som under många 
år ingått i nätverket Feministiskt nej till 
surrogatmödraskap. Läs mer här.
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De senaste åren har kvinnorörelsen, genom 
Sveriges Kvinnolobby, Unizon och Roks, 
ifrågasatt varför inte frihet från mäns 
våld och exploatering av kvinnors kroppar 
ingår i den gängse definitionen av SRHR. 
Vi menar att Sverige borde inkludera frihet 
från prostitution i sin definition av SRHR på 
samma sätt som man har skrivit in rätten till 
abort. 

SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter och omfattar varje människas
lika möjligheter att ha ett tillfredsställande 
och säkert sexualliv, friheten att besluta om
barnafödande, tillgång till preventivmedel och 
en god hälso- och sjukvård i samband med 
graviditet och förlossning. Begreppet omfattar 
också rättigheter och förutsättningar att 
utan tvång, våld eller diskriminering kunna 
bestämma över sin egen kropp.  

Sverige har profilerat sig som ett land 
som står upp för SRHR i internationella 
sammanhang, ända sedan begreppet först 
definierades under den internationella 
befolkningskonferensen i Kairo 1994 (ICPD). 

De senaste åren, när hoten mot kvinnors 
rättigheter har växt, har Sveriges röst blivit 
allt viktigare. Idag går en betydande del av 
Sveriges bistånd till SRHR-arbete i olika 
länder. Sverige har också valt att tydligt uttala 
och inkludera rätten till abort i sitt arbete för 
SRHR.

Sveriges Kvinnolobby välkomnar Sveriges stöd 
för det globala arbetet för SRHR, samtidigt 
som vi ser ett stor behov av att vidga 
definitionen av SRHR till att också inkludera 
frihet från våld och kommersialisering. Under 
2018 har vi skrivit debattartiklar i ämnet och 
tagit fram ett manifest där vi presenterar vår 
egen feministiska SRHR-definition. Specifikt 
har vi ifrågasatt varför olika former av handel 
med kvinnors kroppar så som prostitution, 
pornografi och surrogatmödraskap som 
vi ser som de största hoten mot kvinnors 
rättigheter i världen inte ingår Sveriges SRHR-
arbete. Vi har också arrangerat seminarier 
om SRHR i samband med den internationella 
konferensen Gender Equal World i Stockholm 
och under FN:s Kvinnokommission, CSW, i 
New York. 

KVINNORS SEXUELLA OCH REPRODUKTIVA 
RÄTTIGHETER ÄR INTE TILL SALU!

INTERNATIONELLT ARBETE
Under 2018 anordnade EWL den fjärde upplagan av den feministiska 
sommarskolan AGORA. 

Under en vecka i augusti träffades 40 unga feminister från hela EU och 
satte siktet mot en feministisk framtid. Hanna Carlsson från Sveriges 
Kvinnolobby var på plats. 

” I tider av växande populism och extremism är 
det viktigare än någonsin med en stark, grundad 

och progressiv kvinnorörelse ”

Hanna Carlsson
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RAPPORT FRÅN FN:S KVINNOKOMMISION, CSW
Varje år samlas FN:s medlemsländer i New 
York för att komma överens om mål och åt-
gärder för att främja jämställdheten i världen. 
Mötet kallas ”Commission on the Status of 
Women”, CSW, eller på svenska ”Kvinnokom-
missionen”. Parallellt med kommissionsmötet 
pågår seminarier, utställningar, debatter och 
mottagningar. 2018 genomfördes CSW den 12-
23 mars. Temat för årets möte var landsbyg-
dens kvinnor. Därutöver behandlades uppfölj-
ningstemat kvinnor i media. 

Medlemsländernas åtagande måste 
förstärkas
Sveriges Kvinnolobby ingår i regeringens 
officiella delegation till CSW och följer för-
handlingarna inför och under mötet. Vi är 
lättade över att länderna lyckades enas om 
gemensamma slutsatser trots att konserva-
tiva och antifeministiska krafter får allt större 
inflytande inom FN-systemet. Samtidigt hade 
vi velat se starkare skrivningar om kvinnors 
sexuella och reproduktiva rättigheter, i synner-
het när det gäller prostitution, pornografi och 
surrogatmödraskap som kvinnor och flickor 
på landsbygden löper särskilt stor risk att 
utsättas för. En annan viktig fråga för Sveriges 
Kvinnolobby handlar om den rurala kvinnorö-
relsens förutsättningar och utrymme runt om 
i världen. 

Kvinnorörelsen från hela världen 
samarbetar 
Som paraplyorganisation för den svenska 
kvinnorörelsen arbetar Sveriges Kvinnolob-
by för att samordna och underlätta svenska 
kvinnoorganisationers deltagande på CSW. Vi 
sammankallar ett nätverk med organisationer 
som är intresserade av CSW inför, under och 
efter mötet. Vi gör också vårt bästa för att 
sprida vidare information från regeringens de-
legation till den svenska kvinnorörelsen. Där-
utöver samarbetar vi med organisationer från 
hela världen på plats i New York. Till exempel 
brukar vi träffa flera nätverk av organisationer 
som arbetar för att sprida sexköpslagen för 
att utbyta erfarenheter och diskutera gemen-
samma strategier.

Öka takten för jämställdhet i media 
Inför CSW skrev Sveriges Kvinnolobby tillsam-
mans med flera svenska och europeiska orga-
nisationer ett skriftligt uttalande om uppfölj-
ningstemat kvinnor i media. I uttalandet lyfter 
vi bland annat att uppföljning av jämställd-
hetsutvecklingen i olika medier måste stär-
kas, att lagstiftning behövs för att motverka 
sexistisk reklam och att insatser för att stärka 
kvinnor och flickors trygghet i sociala medier 
måste genomföras. 

Evenemang om makt, SRHR och nord-
iskt samarbete 
Under CSW arbetar Sveriges Kvinnolobby för 
att sprida och stötta seminarier som arrang-
eras av svenska organisationer. Vi bidrog till 
förberedelserna och genomförandet av Sveri-
ges och Frankrikes gemensamma evenemang 
om representation i politiska församlingar. Vi 
arrangerade också ett eget parallellt evene-
mang om SRHR tillsammans med flera av våra 
medlemsorganisationer. Därutöver arrangera-
de vi ett evenemang om jämställdhetsutveck-
lingen i Norden tillsammans med våra danska, 
finska och isländska systerorganisationer. Vi 
medverkande också i Unizons evenemang om 
metoder för att hantera och begränsa sprid-
ningen av pornografi. 

Stephanie Thögersen, programansvarig Sveriges Kvinnolobby talar på CSW 2018

HÄLSNINGAR FRÅN BRYSSEL

Sveriges Kvinnolobby sitter med i den europe-
iska paraplyorganisationen European Women’s 
Lobbys (EWL) styrelse. Linda Schang sitter som 
första representant och även i arbetsgruppen 
för ”feministisk ekonomi” och Emma Blomdahl 
sitter som ersättare och ingår i arbetsgrup-
perna för ”kvinnor i politiken” och SRHR. Marie 
Unander-Scharin sitter för Sveriges Kvinnolob-
bys räkning i Observatoriet som är en särskild 
paneuropeisk struktur för arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor.  

I arbetsgruppen för SRHR driver Sveriges Kvin-
nolobby på för en vidgad syn på SRHR där både 
prostitution och surrogatmödraskap ingår. 
Under 2018 har ett manifest och kampanj inför 
EU-valet tagits fram i arbetsgruppen ”Kvin-
nor i politiken”. Arbetsgruppen för ”feministisk 
ekonomi” har under året arbetat med platt-
formen ”purple pact” för ett EU där kvinnor är 
ekonomiskt självständiga som beräknas bli 
klart under 2019 och har påbörjat arbetet med 
jämställdhetsbudgetering som fortlöper. 

European Women’s Lobby (EWL) är en 
brysselbasserad paraplyorganisation 
som samlar kvinnorörelsen i EU. Alla 
EU-länder har en koordination som 
samlar delar eller hela kvinnorörelsen 
där Sveriges Kvinnolobby är den svenska 
koordinationen. 

EWL grundades 1990 och arbetar med 
områden som mäns våld mot kvinnor, en 
jämn fördelning av makt och inflytande, 
kvinnors ekonomiska självständighet, 
kvinnor och flickor på flykt, att stärka 
unga kvinnor samt att stärka kvinnors 
organisering.  Läs mer om EWL här. 

Att alla äktenskap med personer under 18 
ska ses som våld och att inga undantag ska 
göras.

Att kriminalisera och lagföra alla äktenskap 
med personer under 18 år.
 
Säkerställa att lagstiftningen implemen-
teras och att polismyndigheter i EU ska få 
förutsättningar att arbeta med förunder-
sökningar och bevaka detta brott.  







Under EWL:s generalförsamling den 7-10 juni 
2018 lyfte Sveriges Kvinnolobby frågan om 
barnäktenskap och uppmanade att EWL skulle 
anta följande positioner: 

OCH EUROPEAN WOMEN'S LOBBY (EWL)
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Varje år deltar Sveriges Kvinnolobby i politikerveckan 
i Almedalen. Styrelsen och medarbetare bjuds 
in att följa med till Gotland för att bedriva 
påverkansarbete, knyta kontakter och fördjupa 
sina kunskaper. 

Årets Almedalsvecka var välbesökt och många 
panelsamtal och debatter handlade om 
det kommande valet. Sveriges Kvinnolobby 
var på plats och arrangerade ett flertal 
programpunkter, som panelsamtal, 
feministiskt mingel, politikerdebatt och 
runda bordsamtal. Förutom det deltog 
representanter från Sveriges Kvinnolobby 
också i andras panelsamtal och utfrågningar. Vi 
passade också på att sprida våra valkrav. 

Några höjdpunkter från Almedalen

Tillsammans med TCO bjöd vi in till politikerutfrågning 
om valets viktigaste frågor för ett jämställt arbetsliv och 
vilka jämställdhetsreformer politikerna såg framför sig. 
Jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) och Liberalernas 
partisekreterare Maria Arnholm medverkade. Opinionsbildare, 
fackförbund och kvinnorörelse gav också medskick till 
beslutsfattarna. Samtalet lockade många och det blev helt fullsatt! 
Samtalet följdes av feministiskt mingel och stand-up med Johanna 
Wagrell. 



Debatt med alla riksdagspartier om utrikes födda kvinnors makt 
och inflytande. Bland annat lyftes vikten av särbeskattning, hur de 
olika partierna jobbar för att säkerställa representation samt vilka 
reformer som krävs för att säkerställa att alla kvinnor har möjlighet 
att forma sina egna liv och samhället.



Ett panelsamtal handlade om hur svenska biståndspengar idag går 
till internationella organisationer som verkar för avkriminalisering av 
sexköp och bordellverksamhet. Detta står i strid med den svenska 
lagen och ståndpunkten att sexköp är en form av mäns våld mot 
kvinnor. Mickey Meji från Embrace Dignity i Sydafrika och överlevare 
av prostituition deltog på video-länk. Samtalet arrangerades i 
samarbete med Unizon.
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SVERIGES KVINNOLOBBYS STYRELSE 2018

ANNA GIOTAS SANDQVIST
ORDFÖRANDE 
 
Nominerades av Mälardalens kvinnolobby

KERSTIN KYHLBERG ENGVALL
VICE ORDFÖRANDE

 
Nominerades av kvinnor i Svenska Kyrkan

AASE SMEDLER
KASSÖR
 
Nominerades av Fredrika Bremer Förbundet

MARIE UNANDER-SCHARIN
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av Unizon

CAMILLA WAGNER
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades av 1,6 miljonerklubben

LINDA SCHANG
STYRELSELEDAMOT
ORDINARIE LEDAMOT EWL:S STYRELSE
 
Nominerades av Soroptimisterna

EMMA BLOMDAHL
STYRELSELEDAMOT

ERSÄTTARE EWL:S STYRELSE
 

Nominerades av Föreningen Tillsammans

PAULIN SUSAY
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av Internationella 

kvinnoförbundet, IKF

MARIA RASHIDI
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades av Kvinnors rätt

LOUISE ELEMALM
STYRELSELEDAMOT

 
Nominerades av BPW Sweden,

Business & Professional Women

MARGARETA REHN
STYRELSELEDAMOT
 
Nominerades av KSAN – Kvinnoorganisationernas 
Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor.
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