
 
 
 
  

Kompromissframgång i slutsatser om våld mot kvinnor och flickor   
FN:s kvinnokommissions 57:e sammanträde 4-‐ 15 mars, New York 
 
 
- FN:s Kvinnokommissions (CSW) 57:e möte behandlade huvudtemat 
eliminering och förebyggande av alla former av våld mot kvinnor och 
flickor. 
 
- UN Women s budskap var glasklart  fjolårets misslyckande att nå  
slutsatser fick inte upprepas. Därtill hade tio år förflutit sedan årets 
huvudtema senast förhandlades vid CSW, varvid inga slutsatser antagits. 
Mycket stod i år på spel. 
 
- Det oerhört svåra förhandlingsläget löstes fredag eftermiddag när 
ordföranden presenterade en kompromisstext. Mötet ställdes inför valet att 
anta eller förkasta texten i sin helhet, inga förhandlingar tilläts. Till flertalet 
deltagares jubel avslutades mötet med antagandet av slutsatser om våld mot 
kvinnor och flickor.  
 
- Motstånd mot progressiva skrivningar uttrycktes under förhandlingarna i 
synnerhet av Vatikanstaten, Iran, Ryssland, Quatar och Syrien. Vid 
antagandet uttalade flera länder reservationer mot texten, däribland Libyen 
och Qatar. 
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Deltagande och förberedelser 
Det omfattande deltagandet vittnar om huvudtemats stora betydelse för 
länder världen över. 133 staters och 6000 civilsamhällesorganisationers 
(CSO) deltagande registrerades. Rekordmånga evenemang 
förregistrerades: över 120 officiella respektive 300 CSO  organiserade 
sidoevenemang. Även mediabevakningen bedöms ha varit större än 
tidigare år. Därtill återspeglade nivån på deltagandet vikten av årets möte. 
Ministrar, ambassadörer och andra högre tjänstemän deltog i större 
utsträckning än vanligtvis i förhandlingsprocessens olika faser.  
Mötet i New York föregicks av vida förberedelser. UN Women 
sammankallade konsultationer, regionala förmöten, expertmöten och 
intressentmöten med regeringsrepresentanter, akademin och 
civilsamhället.  
 
UN Women uppfattades generellt som avsevärt mer lyhörda och 
handlingskraftiga än tidigare år. UNFPA och UN Women samarbetade 
med gott resultat mycket nära under förberedelserna och bedrev ett 
aktivt påverkansarbete gentemot delegationerna inför och under årets 
sammanträde. Tvärregionalt stöd i flera viktiga frågor uppnåddes.  
 
Sverige uppvaktade i nordisk krets vid ett par kritiska tillfällen inför och 
under mötet en dialogvänlig Bachelet. Samtalen bedöms ha haft 
betydande inverkan, särskilt på skrivningarna i förhandlingsutkastet 
(zero draft). Överlag noterades att efterfrågan på de nordiska ländernas 
expertis och engagemang var stort. Sverige har ett stort förtroendekapital 
som väl förvaltat kan åstadkomma avsevärd påverkan.  
 
Delegationen 
Årets delegation var något större än tidigare år och bestod av: 
Jämställdhetsminister Maria Arnholm och politiskt sakkunnig Erik 
Scheller (Utbildningsdepartementet); Annika Mansnérus, Tanja Olsson 
Blandy och Maria Gutiérrez från jämställdhetsenheten 
(Utbildningsdepartementet); Kerstin Bynander från den nationella 
samordnaren mot våld i nära relationer (Justitiedepartementet); Carolina 
Wennerholm (Sida); CSO- representanterna Annika Törnkvist (Kvinna 
till Kvinna), Carina Ohlsson (SKR), Angela Beausang (Roks), Gertrud 
Åström (SKL); riksdagsledamot Jenny Peterson (m) och Ann-Christin 
Ahlberg (s); Johanna Nilsson, Cecilia Leveaux och Caroline Stein vid 
Sveriges FN- representation i New York.  
 
Förhandlingarna 
EU:s medlemsstater enades om en gemensam position i samtliga frågor, 
förutom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 
Följaktligen förhandlade medlemsstaterna SRHR- frågorna i nationell 
kapacitet. Sveriges riktlinjer och mål fastställdes i en nationellt framtagen 
raminstruktion. EU agerade utifrån en gemensamt fastställd strategi och 
position. Instruktionen möjliggjorde att EU med stor tydlighet kring 
prioriteringar och målsättningar kunde bidra till förhandlingarna och 
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kommunicera med andra delegationer. Den underlättade också för EU 
att agera effektivt och fokuserat förhandlingarna igenom.  
 
Förhandlingarna karaktäriserades av sedvanligt svåra motsättningar 
mellan starkt socialkonservativa eller reaktionära delegationer (ibland 
med religiösa förtecken) och delegationer med progressivare (ofta 
sekulära) agendor och mandat. Mest tongivande i den förra kategorin var 
Vatikanstaten, Iran, Ryssland, Qatar och Syrien. Till den senare hörde 
EU, Schweiz, USA, Norge, Brasilien, Mexiko, Uruguay, Argentina, 
Peru, Chile, Costa Rica och Colombia.  
 
Vore det inte för ordförandes förfarande med kompromisstexten hade 
förhandlingarna sannolikt inte resulterat i antagandet av överenskomna 
slutsatser. Redan under torsdagen cirkulerade rykten om en "take it or 
leave it"- strategi. Förhandlingarna hade avancerat mycket långsamt 
under den andra veckans första dagar och i takt med det hade utsikterna 
att nå slutsatser minskat. Dryga timmen innan kompromissen lades på 
bordet var ett 20- tal paragrafer ännu öppna. Här återfanns de mest 
svårförhandlade som inkluderade referenser till suveränitet, tradition, 
kultur, religion, familjen, sexuell orientering och könsidentitet (SOGI) 
samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den filippinska 
facilitatorn höll de svåra frågorna utanför de allmänna öppna 
diskussionerna, till förmån för att istället lösas informellt.  
 
UN Womens chef Michelle Bachelet besökte i egen hög person 
förhandlingarna vid ett par tillfällen, för att ingjuta mod hos 
förhandlarna och påminna om vikten av att nå en överenskommelse som 
kunde bana väg för att skyndsamt eliminera och förebygga våld mot 
kvinnor och flickor. Under besöken avancerade förhandlingarna. Även 
ambassadörer och högre tjänstemän närvarade emellanåt, vilket är 
ovanligt. 
 
Latinamerikanska länder intog en aktivare och synligare roll än tidigare 
år, vilket påverkade förhandlingarna positivt. EU:s handlingslinje var att 
hålla antalet inlägg i debatten och tillägg lågt, för att inte försvåra 
förhandlingarna. Ett par delegationer från EU fick påstötningar från 
bland annat latinamerikanska kollegor som uppmanade EU att oftare 
begära ordet. De menade att EU:s röst behövdes för att stödja andra 
länders/regioners progressiva inlägg och för att bidra till att bryta den 
negativa förhandlingsdynamik som uppstod när de bakåtsträvande 
krafterna dominerade förhandlingarna. EU: s förhandlare ställdes 
genomgående inför utmaningen att finna en balans mellan att hålla nere 
antalet inlägg men samtidigt inte försaka strategiska tillfällen att 
argumentera för EU:s överenskomna prioriterade frågor. Och även att 
konstruktivt och aktivt bidra till att bryta en negativ 
förhandlingsdynamik. Förhandlingarna ställde stora krav på lyhördhet 
hos EU: s förhandlare och dialog med medlemsstaternas och övriga 
länders delegationer. 
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Inför och under förhandlingarna spelade i vanlig ordning civilsamhället 
en viktig roll. UN Women och EU- delegationen arrangerade 
informationsmöten för CSO: s.  
 
Svenska CSO: s som ingick i delegationen deltog den första veckan på 
morgonmöten på representationen för att diskutera förhandlingarna. 
Traditionsenligt hölls även ett välbesökt möte på representationen för 
samtliga svenska CSO: s på plats. Fortlöpande kontakter mellan 
nationella förhandlare och CSO- representanter pågick under mötets 
båda veckor. 
 
Slutsatserna 
Slutsatserna hyllades på plats som en balanserad kompromiss. Särskilt 
mot bakgrund av det rådande förhandlingsklimatet inför och under själva 
förhandlingarna.  
 
Den övergripande bedömningen är att slutdokumentet är att betrakta 
som relativt starkt. Detta gäller i förhållande till såväl Sveriges nationella 
prioriteringar liksom EU:s. Flertalet prioriterade referenser inkluderades 
och säkrades. Svårförhandlade och angelägna referenser till sexuella 
rättigheter - en prioritet för Sverige och andra progressiva länder - saknas 
emellertid i slutdokumentet. 
 
Slutdokumentet innehåller närmare sjuttio konkreta åtgärder som 
regeringar och andra relevanta aktörer bör vidta för att eliminera och 
förebygga våld mot kvinnor och flickor.  
 
Där fastslås att våld mot kvinnor och flickor utgör ett övergrepp mot de 
mänskliga rättigheterna. Det fastställer även att det är staters skyldighet 
att  oavsett politiskt och ekonomiskt system eller kultur  främja och 
försvara mänskliga rättigheter, som är universella och odelbara. Länder 
bör avstå från att åberopa traditionella, kulturella eller religiösa sedvänjor 
som skäl att frångå de skyldigheter stater har att eliminera våld mot 
kvinnor och flickor, i enlighet med CEDAW- deklarationen. Inte heller 
sociala normer bör åberopas som skäl att förneka kvinnors rätt till 
rörelsefrihet, äganderätt eller likhet inför lagen.  
 
Särskilt betonas staters ansvar att vidta förebyggande åtgärder, att främja 
jämställdhet och kvinnors egenmakt och att garantera deras fulla 
åtnjutande av mänskliga rättigheter. Stater uppmanas att skyndsamt på 
nationell nivå förbättra förebyggande arbete, intersektoriell samverkan, 
sjukvårds- och hälsotjänster, datainsamling, lagstiftning och policys samt 
att avsätta nödvändiga resurser för genomförandet av ovan. 
 
Värt att notera är att slutdokumentet innehåller referenser till; våld i 
hemmet som den fortsatt vanligaste formen av våld; tidiga och 
påtvingade äktenskap; att förändra attityder genom att utmana 
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stereotypa könsroller; att engagera män och pojkar; kvinnors och 
flickors säkerhet på offentliga platser; kopplingen mellan våld mot 
kvinnor och flickor och olaglig handel med och tillgång till lätta vapen; 
kvinnors och flickors säkerhet i konflikt- och postkonflikt sammanhang 
samt politiskt deltagande i fredsprocesser; säkra aborter och 
akutpreventivmedel; reproduktiv och sexuell hälsa samt reproduktiva 
rättigheter; den särskilt utsatta situationen för kvinnliga MR-försvarare, 
kvinnor och flickor med funktionshinder, HIV- och AIDS- sjuka, äldre 
kvinnor och urfolkskvinnor; tillgång till rättssystemet, avskaffandet av 
straffrihet för våldsbrott och offers rätt till reparation; arvsrätt, rätt att 
äga mark och annan egendom och kvinnors ekonomiska aktörskap. 
 
Referenser till könsrelaterade mord (femicide) drevs av latinamerikanska 
länder, med stöd av EU, och gör premiär tillsammans med nätstalkning 
och nätmobbning.  
 
Slutdokumentet fastställer att media bör uppmärksamma allmänheten på 
våld mot kvinnor och flickor. Media bör också utveckla självreglerande 
mekanismer för att främja balanserade och icke- stereotypa 
framställningar av kvinnor som underordnade individer.  
 
Noteras bör även att referenser till sexuella rättigheter, familjen/familjer,  
SOGI och en listning av olika former av våld hade strukits i utkastet när 
kompromisstexten lades fram. Likaså hade en paragraf med 
suveränitetsreferens strukits, vilken var oacceptabel för Sverige och EU 
med flera. Ordföranden bedömde att antagandet skulle falla om dessa 
referenser inkluderades. 
 
Sveriges och andra likasinnades målsättning att införa angelägna 
referenser till sexuella rättigheter uppfylldes inte. Däremot försvarades 
tidigare landvinningar genom att bevara referenser till reproduktiv och 
sexuell hälsa samt reproduktiva rättigheter. Sexualundervisning 
inkluderades, om än något svagare än önskat. Norge spelade en 
avgörande roll för att säkra referenser reproduktiva rättigheter, 
akutpreventivmedel och säkra aborter. Breda allianser skapades över 
EU:s gränser för att försvara redan överenskommet språk och om 
möjligt bekräfta kvinnors och flickors sexuella rättigheter.  
 
Vid antagandet begärde många länder ordet för att uttala glädje eller 
missnöje med texten och/eller lägga fram sina reservationer. Ett trettiotal 
delegationer uttalade i tät följd sitt stöd för slutsatserna och möttes av 
höga applåder och glada tillrop. Egypten välkomnade texten och 
noterade behovet av att bemöta den konservativa våg som slår mot 
kvinnors rättigheter. Samtidigt påtalade Egypten staters rätt att 
genomföra rekommendationerna i dokumentet i enlighet med respektive 
lands egna lagar, seder och religion. Iran, Libyen och Quatar uttalade 
reservationer mot vissa paragrafer, t ex SRH- referenser, och hänvisade 
till nationell suveränitet.  
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CSW som funktionell kommitté 
Årets förhandlingar blottlade på nytt diskussionen om hur kvaliteten i 
sakfrågorna och förhandlingsresultatet påverkas av att gruppdynamiken 
och NY-delegaterna får företräde framför de nationella delegaterna från 
huvudstäderna, med sakexpertis. Ju större inflytande från de förra, desto 
mindre utsikter till evidensbaserade resultat och åtaganden. Det väcker 
frågan om hur CSW ska kunna bibehålla karaktären av funktionell 
kommission och sitt mervärde - eller snarare bli en upprepning av, 
och/eller villkorat till, det som förhandlas av NY- delegater i 
Generalförsamlingen vid andra tillfällen (hösten). En reflektionsprocess 
bör därför inledas för att stärka genomslaget för de nationella experterna. 
Det gäller EU, liksom utvecklings- och medelinkomstländer.  
 
Resolutioner 
Kommissionen antog i år två resolutioner.  
 
Resolutionen om CSW: s framtida organisation och arbetsmetoder 

Status - byrån och antogs utan 
omröstning. Resolutionen bekräftar att kommissionen ska behålla sina 
nuvarande arbetsmetoder, som antogs genom ECOSOC-resolution 
2006/9, men att dessa arbetsmetoder ska utvärderas under 
kommissionens 58:e session nästa år. Resolutionen fastställer även temat 
för sessionerna 2015 och 2016. Den 59:e sessionen sammanfaller med 20-
årsjubiléet av Pekingkonferensen och kommer därför att ägnas åt att 
granska och utvärdera implementeringen av Pekingdeklarationen och 
Pekingplattformen. Temat för den 60:e sessionen 2016 bestämdes till 

förhandlingarna fanns vissa farhågor om att omnämnandet av 
Pekingdeklarationen skulle leda till långdragna diskussioner om hur 20-
årsjubiléet bör högtidlighållas eller att förslag om att öppna upp 
deklarationen för omförhandling skulle föras fram. Det kunde dock 
undvikas och man enades om att endast ägna sig åt en utvärdering av 
implementeringen. Förhandlingarna av resolutionen gick smidigt och 
texten var färdigförhandlad redan innan öppningen av kommissionen.  
 
Den återkommande resolutionen om palestinska kvinnors situation 

kommissionen efter omröstning, 25 för, 2 emot (Israel, USA) och 10 
avstående (Belgien, Estland, Finland, Georgien, Tyskland, Italien, Japan, 
Nederländerna, Sydkorea och Spanien). EU enades om ett avstående och 
röstförklaring där man framhöll att innehållet i resolutionen hör hemma 
i Generalförsamlingens Palestinaresolutioner och att man vill arbeta 
konstruktivt med Palestinas delegation för att fasa ut resolutionen ur 
CSW. 
 
Nästa steg 
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Bachelets avslutningstal innehöll en stark uppmaning till skyndsam 
implementering av åtagandena i de överenskomna slutsatserna. Hon 
påtalade att UN Womens expertis och fältnärvaro i 85 länder står till 
allas förfogande för att bistå i detta nästa steg. Målet är att slutsatserna 
ska implementeras i nära samarbete med FN:s medlemsstater, FN: s 
landkontor och civilsamhället. Särskilt betonades vikten av att avskaffa 
straffrihet för förövare, att engagera män och pojkar, att stärka kvinnors 
egenmakt och betydelsen av jämställdhet för att förebygga och eliminera 
de övergrepp mot de mänskliga rättigheterna som våld mot kvinnor och 
flickor utgör. Bachelet meddelade avslutningsvis sin avgång, för att 
återvända till Chile. Efterträdaren är ännu inte offentliggjord. 
 
FN:s generalsekreterare Ban Ki- moon uppmanade alla världens 
regeringar att omsätta slutdokumentets politiska åtaganden i praktisk 
handling för att förebygga och eliminera våld mot kvinnor och flickor.  
 
Kommissionsplenaren 
Generaldebatten, fem paneldebatter och högnivådebatten hölls den 
första veckan i plenum. 
  
Generaldebatten hölls på huvudtemat. EU:s anförande hölls av Irlands 
jämställdhetsminister Kathleen Lynch, som underströk att våld mot 
kvinnor och flickor endast kan elimineras om strukturerna som skapar 
skillnader mellan män och kvinnor i olika sfärer upphör.  
 
Arnholm framhöll i Sveriges anförande att mäns och pojkars våld mot 
kvinnor och flickor måste upphöra. Långsiktiga konsekvenser av våld i 
hemmet och barnaga för våld i nära relationer redovisades, liksom vikten 
av att engagera män och pojkar i det förebyggande arbetet. Våld som 
hinder för kvinnors och flickors fulla deltagande i samhället belystes. 
Vikten underströks av avskaffandet av straffrihet för våldsbrott, av 
förebyggande arbete och intersektoriellt samarbete, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter samt staters ansvar. 
 
De fem paneldebatterna berörde olika aspekter av huvudtemat. Norden 
samarbetade kring dessa och ansvarade för varsin debatt. I Arnholms 
inlägg framhölls bland annat vikten av att förebyggande arbete innehåller 
riktade åtgärder till barn och ungdomar, att mäns och pojkars roll lyfts, 
att barnaga elimineras, att traditionella könsstereotyper utmanas samt att 
förövare ställs inför rätta och erbjuds stödinsatser.  
 
Sidoevenemang 
Sverige organiserade ett officiellt nationellt seminarium och ett nordiskt 
dito. Därtill stod Sverige som medarrangör till sex sidoevenemang.  
 
Efterfrågan på svenskt deltagande vid olika seminarier och 
paneldiskussioner var ovanligt högt. Värt att notera är att detta gäller 
särskilt i samband med seminarier som behandlat lagstiftningsfrågor 
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(sexköpslagstiftning, kvinnofridslagstiftning mm). En representant från 
den nationella samordnarens kansli (Olga Persson, 
Justitiedepartementet) deltog exempelvis å Sveriges vägnar på ett 
seminarium som diskuterade framgångsrik svensk lagstiftning inom 
dessa områden.  
 
Jämställdhetsminister Arnholm inledningstalade på tre sidoevenemang, 
för vilka Sverige var officiell medarrangör: Rädda Barnen, ILGA/RFSL 
och Kyrkornas Världsråd/UNFPA. Ministern deltog även som panellist i 
två seminarier, organiserade av EU- kommissionen respektive Sverige 
som ordförandeland i Nordiska Ministerrådet. IKFF och Kvinna till 
kvinna arrangerade seminarier med Sveriges stöd, i vilka ambassadör 
Mårten Grunditz medverkade.  
  
Sveriges seminarium 
Temat för seminariet var svenska erfarenheter av arbetet för att 
förebygga och eliminera mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor. 
Arnholm inledningstalade och lämnade sedan över ordet till panelen som 
bestod av representanter från SKR, Roks, Sida och Nationella 
samordnaren mot våld mot kvinnor. Gertrud Åström från Sveriges 
Kvinnolobby modererade samtalet.  
 
Arnholm slog fast att mäns våld mot kvinnor är ett stort hinder för 
jämställdhet. Ett förebyggande arbete krävs som utmanar strukturer och 
sociala normer som främjar våldet. Civilsamhället är ett centralt 
komplement i arbetet mot våld, inte minst kvinnojourerna som 
samarbetar med kommunerna. I diskussionen lyftes att polis, socialtjänst 
och andra aktörer måste arbeta tillsammans för att förbättra 
skyddsarbetet samt risk- och hotbedömningar, att rollfördelningen 
måste vara tydlig och att myndighetssamverkan måste stärkas. 
Kvinnojourerna spelar en oerhört värdefull roll och behöver ytterligare 
stöd. SKR efterlyste en utredning om varför så få anmälningar leder till 
åtal och fällande dom, ett kostnadsfritt långsiktigt stöd till de som varit 
utsatta och ytterligare fokus på förebyggandestrategier riktade till pojkar 
och unga män. Idrottsrörelsen identifierades som en särskilt viktig i detta 
sammanhang och i synnerhet Sveriges fotbollsrörelse. Sveriges 
internationella arbete för att bekämpa könsrelaterat våld diskuterades 
och Sidas pågående arbete med att inrikta arbetet på prevention.  
 
Intresset för Sveriges seminarium var stort, med flera åhörarfrågor. En 
isländsk representant undrade över den nationella samordnarens roll, en 
amerikansk ungdomsdelegat om vilken respons SKR fått från män inom 
fotbollsrörelsen, en ugandisk om kvinnor som utsätter andra kvinnor för 
våld och en zambisk om strategier för att förbättra polisens bemötande.  
 
Nordens ministerseminarium 
Sverige ansvarade i egenskap av ordförande i Nordiska Ministerrådet för 
ett nordiskt ministerseminarium på temat mäns och pojkars roll i 
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förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor. FN:s 
vice generalsekreterare Jan Eliasson höll inför en fullsatt sal ett starkt 
och uppskattat välkomstanförande, som bland annat slog fast att våldsam 
maskulinitet måste göras till något skamligt. Ingen skam skall vila över 
offren.  
 
Diskussionen som följde leddes av Sveriges ambassadör Mårten 
Grunditz. Enighet rådde i panelen om att mäns våld kan förebyggas 
genom att engagera män och pojkar för att utmana maskulinitetsnormer 
och könsstereotyper. Arnholm betonade vikten av ökad jämställdhet, 
ökat uttag av mäns föräldraledighet, att bekämpa våld i hemmet och 
barnaga samt att arbeta med unga för att förändra stereotypa könsroller 
och sociala normer. Även den norska jämställdhetsministern framhöll 
betydelsen av mäns ökade föräldraledighet och menade att jämställdhet 
inom familjen är centralt i arbetet mot våld. Utmaningen att engagera 
män i ett samhälle som upplevs som jämställt berördes. Arnholm 
identifierade public service roll, som viktig för att motverka destruktiva 
maskulinitetsnormer och främja jämställdhet.  
 
Rädda Barnen 
Seminariet behandlade kopplingen mellan våld i hemmet samt barnaga 
och dess långsiktiga konsekvenser för våld i nära relationer. Budskapet 
från Arnholm och övriga talare var samstämmigt: våld mot flickor och 
pojkar utgör ett övergrepp mot barns mänskliga rättigheter. 
Barnrättsperspektivet måste stärkas världen över liksom kunskap öka om 
våldets konsekvenser. Barn som bevittnar våld i hemmet eller själva 
utsätts för aga löper större risk att falla offer för våld senare i livet och att 
själva bruka våld mot framtida partners eller barn. Förebyggandeåtgärder 
mot våld mot kvinnor och flickor bör därmed innehålla insatser mot våld 
i hemmet och barnaga. Lagstiftning mot barnaga bör åtföljas av 
medvetandegörande kampanjer, som förändrar sociala normer och 
beteenden. Unicef uppgav att de i sitt arbete använder Sveriges 
lagstiftning och kampanjer som mönsterexempel på hur ett sådant 
tillvägagångssätt kan utformas och tillämpas.  
 
ILGA och RFSL 
Seminariet belyste strategier för att bekämpa våld som sker mot hbt- 
kvinnor, med hänvisning till påstådd eller faktiskt sexuell orientering och 
könsidentitet. Arnholm betonade i sitt inledningstal staters ansvar att 
bekämpa våld mot hbt- kvinnor och slog fast att detta är en fråga som 
måste synliggöras ytterligare. Fyra representanter från ILGA:s 
medlemsorganisationer berättade om både personliga erfarenheter och 
upplevelser som aktivister (Österrike, Kina, Venezuela och Kenya). I 
diskussionen framhölls vikten av att synliggöra hbt-personer och att 
bedriva ett aktivt motstånd mot offentliga hetsande uttalanden. Vidare 
påtalades att våld mot transkvinnor slår hårt eftersom de utöver att som 
kvinnor osynliggöras även tenderar att osynliggöras på grund av sin 
transidentitet. Våld i kvinnors nära relationer diskuterades också. RFSL 
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betonade att Sveriges officiella stöd för seminariet skickar en viktig 
signal till andra länders regeringar om att våld mot hbt- kvinnor är en 
fråga som måste prioriteras. 
 
Kyrkornas världsråd och UNFPA 
Seminariet diskuterade trosbaserade organisationers arbete för att främja 
kvinnors rättigheter och i synnerhet sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Arnholm betonade i inledningstalet att tradition, kultur eller 
religion aldrig får åberopas som skäl att kränka kvinnors och flickors 
rättigheter och utsätta dem för våld. Företrädare för kristna och 
muslimska organisationer redovisade metoder för att arbeta med 
främjande av SRHR. Den unika roll som religiösa ledare kan spela i detta 
avseende, utifrån det väldiga och särskilda inflytande de har över sina 
församlingar, diskuterades ingående. En kvinnlig företrädare från 
Mauretanien beskrev hur organisationen i samverkan med två av landets 
främsta imamer studerat koranen och kommit fram till att 
könsstympning inte stödjs av skriften. I dialog med lokalsamhällen och 
de äldre kvinnor som utför ritualen har könsstympningen i allt fler byar 
kommit att ersättas av andra övergångsritualer, utan våldsövergrepp. En 
kvinnlig pastor från Sydafrika redogjorde även för hur organisationen 
arbetar med främjande av SRHR genom att bekämpa stigmatiseringen av 
HIV- smittade och särskilt tabut kring sexualitet och sex inom den 
kristna kyrkan. UNFPA påpekade att trosbaserade organisationer också 
är viktiga aktörer eftersom de i väsentlig omfattning driver hälso- och 
sjukvårdsinrättningar i många länder.    
 
UNDP/UNFPA och Partners for prevention  
Carolina Wennerholm (Sida) modererade paneldiskussionen, som 
samarrangerades med Sverige och Australien. En rapport presenterades 
som visade på tre orsaksområden på individnivå, bakom mäns våld mot 
kvinnor. Det centrala budskapet i rapporten var att trots generella 
trender ser våldet olika ut i olika sammanhang, vilket insatser och 
åtgärder måste beakta för att vara verkansfulla. Huvudsakliga strukturella 
orsaker till våldet är alltjämt ojämställdhet, konflikt och utsatthet (se 
bilaga 1, Carolina Wennerholm).  
 
Kvinna till Kvinna 
Kvinna till Kvinna arrangerade en lansering och ett seminarium kring 
rapporten Equal Power  Lasting Peace och en ny dokumentär Six Days. 
Lanseringen var ett samarbete mellan Kvinna till Kvinna, EU och svenska 
regeringen. I panelen satt FN:s särskilda representant för sexuellt våld i 
konflikt, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter och två 
erfarna ledare från kvinnoorganisationer i DR Kongo och Libanon. 
Ambassadör Mårten Grunditz inledningstalade. Diskussionen belyste 
med avstamp i rapporten hur hot om våld och våld mot kvinnor får 
negativa konsekvenser för kvinnors möjligheter att delta i fredsprocesser 
och andra beslutsfattande processer(se bilaga 1, Annika Törnkvist). 


