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Om Sveriges Kvinnolobby

Feminismens framtid och
kvinnorörelsens organisering

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt
verksam paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Under
vårt paraply finns 47 medlemsorganisationer som arbetar för att
stärka kvinnors position i samhället.

I tider som kännetecknas av antifeministiska, konservativa och
nationalistiska krafters återtåg spelar kvinnorörelsens en avgörande roll.

Vi verkar för kvinnors fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt
samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention,
Handlingsplanen från Peking och Sveriges jämställdhetspolitiska
mål som säger att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna
liv. Vi arbetar för att ett kvinno- och jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla politiska,
ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt och nationellt, som europeiskt och
internationellt. Vår verksamhet vilar på feministisk grund.
Sveriges Kvinnolobby strävar efter att alltid lyfta rättigheter och villkor för olika grupper av flickor
och kvinnor, med jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, som utgångspunkt.

Om verksamhetsplanen

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan är indelad i fem målområden:
1.
2.
3.
4.
5.

Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering
Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter
Kvinnors makt och inflytande
Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete
Mäns våld mot kvinnor och flickor

För varje målområde görs en sammanfattning av nuläget och en beskrivning av Sveriges
Kvinnolobbys hållning i några för området viktiga frågor. Därefter presenterar vi våra
långsiktiga ambitioner och ett antal mätbara mål som ska uppnås under 2019. Genom
att uppfylla dessa mål ska vi förflytta oss närmare förverkligandet av ambitionen. Varje
målområde kopplas också till ett eller flera mål i FN:s globala Agenda 2030, utöver det femte
målet om jämställdhet som genomsyrar hela vår verksamhet.
Parallellt med de prioriteringar som pekas ut i verksamhetsplanen pågår Sveriges
Kvinnolobbys löpande arbete som bland annat består av att sammankalla olika nätverk med
medlemsorganisationer, bedriva opinionsbildning i olika frågor, regera på yttre händelser och
besvara remissförfrågningar med mera.
Sveriges Kvinnolobby är en nationell organisation. Men vi bedriver även ett internationellt
arbete, där samarbetet inom European Women’s Lobby, EWL, är en viktig del. I
verksamhetsplanen lyfter vi återkommande internationella prioriteringar integrerat i
genomgången av våra målområden.
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Sveriges Kvinnolobby samlar 47 kvinnoorganisationer. Vi arbetar
på uppdrag av och tillsammans med våra medlemsorganisationer
för kvinnors och flickors rättigheter. Under 2019 ska vi fortsätta
arrangera aktiviteter i samarbete med medlemsorganisationer
och facilitera nätverk av medlemsorganisationer i olika frågor. Vi
ska också erbjuda en verksamhet som stärker våra medlemsorganisationer.
Tillsammans med våra medlemsorganisationer ska vi fortsätta
samla kvinnor från alla delar av samhället. Gemensamt ska vi
belysa hur olika grupper av kvinnor drabbas av diskriminering och
brist på jämställdhet. Vi ska aktivt stötta utrikes födda kvinnors,
lesbiska kvinnors och unga kvinnors organisering och stärka deras röst i kvinnorörelsen.
Sveriges Kvinnolobby arbetar också för att stärka kvinnorörelsens förutsättningar att utföra
sitt viktiga uppdrag. Vi verkar för att det statliga stödet till kvinnorörelsens organisationer
ska fördubblas. Vi försöker också säkra vår egen finansiering genom att söka långsiktiga projektbidrag och driva aktiebolaget Forum Jämställdhet AB. Bolaget ska under 2019 fortsätta
arrangera konferensen Forum Jämställdhet och bedriva konsultverksamhet inom jämställdhetsintegrering.
Sveriges Kvinnolobby ska i sina kontakter med den europeiska och internationella kvinnorörelsen verka för ett ökat fokus på kvinnors och flickors rättigheter, liv och villkor. Vi ska förena
oss med andra organisationer som delar vår agenda för att bjuda motstånd mot krafter som
vill relativisera kvinnors och flickors rättigheter inom och utom den feministiska rörelsen.

Sveriges Kvinnolobby ska:

►► Vara en stark, självständig och bred rörelse som kännetecknas av delaktighet och speglar
sammansättningen av kvinnor i samhället.
►► Underlätta kvinnorörelsens generationsskifte genom att mobilisera tjejer och unga kvinnor
i principiella frågor om kvinnors underordning.

Mål 2019

►► Minst 40 procent av Sveriges Kvinnolobbys kostnader ska bäras av egna intäkter.
►► Minst en ny medlemsorganisation som samlar kvinnor som idag inte är representerade i
medlemskåren ska rekryteras.
►► Sveriges Kvinnolobby ska arrangera minst fem aktiviteter tillsammans med eller för medlemsorganisationer under året.
►► Antalet följare på Instagram ska öka till minst 10 000.
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Jämställdhetsintegrering och
jämställda verksamheter
Jämställdhetsintegrering är den strategi som Sverige, EU och FN
har valt för att nå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att
ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla verksamheter
och beslut. Sveriges Kvinnolobby kräver att samtliga offentligt
finansierade verksamheter ska tillämpa strategin, och vill
uppmuntra näringslivet att göra detsamma. Genom att visa
den privata sektorn hur jämställdhetsintegrering kan bidra till
att effektivisera verksamheter, skapa nya affärsmöjligheter och
förbättra resultaten visar vi nyttan med jämställdhetsintegrering.
I den offentliga sektorn är skol- och utbildningsorganisationer
särskilt viktiga för Sveriges Kvinnolobby att bevaka.

1919 beslutade Sveriges riksdag att införa rösträtt för kvinnor. Det
var ett resultat av kvinnorörelsens mångåriga kamp. När vi 2019
firar rösträttens 100 års-jubileum ska vi minnas de kvinnor som
gått före oss och använda det momentum som skapas till att
växla upp dagens arbete för kvinnors frigörelse.
Sveriges Kvinnolobby verkar för att kvinnor ska ha samma rätt
och möjlighet som män att vara aktiva medborgare och påverka
samhällets utveckling. Sveriges riksdag består sedan valet 2018 av 54 procent män och
46 procent kvinnor. För att uppnå en jämställd representation måste partierna se till att
toppnamnet oftare är en kvinna och ta hänsyn till andra parametrar än kön. Vi vill se varannan
damernas 2.0 där var femte dam ska vara född i ett annat land än Sverige. Partierna måste
också arbeta mer aktivt för att stärka utrikes födda kvinnors positioner i sina organisationer.

Varje år arrangerar Sveriges Kvinnolobbys aktiebolag Forum
Jämställdhet AB Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet - som erbjuder kompetensutveckling inom
jämställdhetsintegrering. 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.

Utvecklingen mot jämställd makt i näringslivet går för långsamt. Sveriges Kvinnolobby anser
att bolag som inte uppnår minst 40 procent kvinnor i sina styrelser ska beläggas med en
avgift. Vi vill också se mer aktiva åtgärder från regeringen samt näringslivet självt för att fler
kvinnor ska nå den privata sektorns allra högsta positioner. Det räcker inte att bolagsstyrelser
har en jämställd sammansättning om de mest betydelsefulla posterna fortsätter att innehas
av män. Det kräver också att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet och ansvar för
barn och att föräldraskap inte ses som ett hinder för att nå höga positioner i näringslivet.

Sveriges Kvinnolobby bevakar också regeringens politik för att säkerställa ett genomgående
jämställdhetsperspektiv. Varje år granskar vi statens budget ur ett jämställdhetsperspektiv.
Budgeten, där medel fördelas och satsningar konkretiseras, är ett facit på om den
föreslagna politiken är jämställdhetsintegrerad och leder till ökad jämställdhet. Vi arbetar
också för att få fler kvinnoorganisationer att arbeta med budgetgranskning som metod
för ansvarsutkrävande och påverkansarbete. I den europeiska kvinnorörelsen, EWL, ska
vi verka för att EWL ska påbörja ett arbete med att granska EU:s långtidsbudget ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Under 2019 kommer Sveriges Kvinnolobby arbeta för att frågor om jämställdhet ska ta stor
plats i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet. Vi ska också ta tillvara kunskaperna om
hur utrikes födda kvinnors demokratiska delaktighet kan stärkas från det tidigare projektet
Rösträtt genom att erbjuda utbildningar inom Forum Jämställdhet AB:s konsultverksamhet
samt stöd till våra medlemsorganisationer. Vi ska också stärka, rusta och stötta projektets
demokratiambassadörer till att engagera sig även i Europaparlamentsvalet. Dessutom
fortsätter arbetet i EWL:s arbetsgrupp för kvinnor i politiken utifrån kampanjen Europe 50/50.

Jämställdhetsmyndigheten spelar en central roll för att verkställa jämställdhetsintegrering
som strategi på bred front. Under 2019 ska Sveriges arbeta för att beslutet om att lägga
ned Jämställdhetsmyndigheten ska återkallas. Om detta inte är möjligt ska vi istället föreslå
andra sätt att organisera samordningen och uppföljningen av jämställdhetspolitiken.

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.

Mål 2019
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Kvinnors makt och inflytande

►► Sveriges Kvinnolobby ska ha agerat mot samtliga lag- och utredningsförslag som i strid
med jämställdhetsintegrering förordar könsneutralitet.
►► Sveriges Kvinnolobby ska erbjuda minst ett utbildningstillfälle för medlemsorganisationer
i jämställdhetsbudgetering.
►► Forum Jämställdhet AB ska genomföra minst tre utbildningar eller granskningar med fokus
på jämställdhetsintegrering.
►► Minst 80 procent av deltagarna på Forum Jämställdhet ska ha fått kunskap, inspiration och
verktyg att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

Sveriges Kvinnolobby ser att för kvinnor och flickor som lever i hedersrelaterat våld
och förtryck är möjligheterna att påverka sitt eget liv och samhället omkring sig starkt
begränsade eller obefintliga. Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck är därför en del
av att arbeta för alla kvinnors makt och inflytande.

Sveriges Kvinnolobby ska…

►► Använda 100 årsjubileet för att stärka kvinnors politiska inflytande och deltagande på lokal,
regional, nationell och europeisk nivå.

Mål 2019

►► Forum Jämställdhet AB ska genomföra minst två utbildningar för kommuner, partier eller
andra relevanta organisationer om hur man når och engagerar utrikes födda kvinnor.
►► Samtliga riksdagspartiers valsedlar och vallöften inför Europaparlamentsvalet ska
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Feministisk ekonomi och kvinnors
betalda och obetalda arbete

Mäns våld mot kvinnor och flickor
Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för ett ojämställt
samhälle. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att #MeToo-rörelsens
vittnesmål ska leda till förändring.

Dagens ekonomiska system är ohållbart och utgår från en
manlig norm. Sveriges Kvinnolobby vill ställa om samhället till ett
feministiskt ekonomiskt system. Under 2019 ska vi fortsätta bidra
till EWL:s arbete för en Purple Pact med feministiska ekonomiska
reformer för Europa.
En jämn fördelning av obetalt arbete är en förutsättning
för att kvinnor ska vara självständiga. Sveriges Kvinnolobby
anser att Sverige är redo för en föräldraförsäkring som är
fullt ut individualiserad och uppmuntrar till betalt arbete. En
förändring av föräldraförsäkringen skulle föra med sig stora
samhällsekonomiska vinster. Under 2019 kommer vi slutföra
vårt projekt som jämför systemen för föräldraförsäkring i de
nordiska länderna. En mer jämställd föräldraförsäkring är även
ett av kraven i rörelsen Lön hela dagen. Rörelsen kräver också att
strukturella löneskillnader ska synliggöras och åtgärdas.
Ojämställda pensioner är en konsekvens av att kvinnor tar större ansvar för det obetalda
arbetet och har lägre lön. Utrikes födda kvinnor tillhör den grupp som har allra lägst pension.
Sveriges Kvinnolobby vill se en förstärkt garantipension och ett pensionssystem som
utjämnar skillnader mellan kvinnor och män.
Stöd och service för personer med funktionsnedsättning samt äldre- och barnomsorg är
viktiga system för att öka kvinnors möjligheter att försörja sig själva. Sveriges Kvinnolobby
arbetar för gemensamt finansierad, tillgänglig omsorg av hög kvalitet för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Sveriges Kvinnolobby oroas av höga sjukskrivningstal i kvinnodominerade yrken. Vi verkar för
bättre villkor, personaltäthet och status i dessa sektorer. Bland annat genom att försöker få
arbetsmarknadens parter att använda ordinarie förhandlingsprocesser som verktyg för att
skapa mer jämställda arbetsliv. Vi vill också se en väl utbyggd, god och tillgänglig vård för
kvinnor, inklusive mödra- och förlossningsvård, i hela landet.

Sveriges Kvinnolobby ska:

►► Vrida fokus för politikens och arbetsmarknadens parters arbete för jämställda löner mot
strukturella löneskillnader.
►► Få fler aktörer att ta ställning för individualiserad föräldraförsäkring.
►► Stärka sin position som den viktigaste rösten i frågor som handlar om ekonomisk
jämställdhet och ekonomi ur ett jämställdhetsperspektiv.

Mål 2019

►► En debatt om föräldraförsäkringen ska initieras vid minst ett tillfälle.
►► Minst en annan aktör, till exempel en representant från ett parti, att agera för en utvidgning
av Medlingsinstitutets uppdrag.
►► Sveriges Kvinnolobby ska kommentera den ekonomiska politiken i nationell media vid minst
ett tillfälle.
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Vi verkar för att den gängse definitionen av sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, utöver tillgång till
preventivmedel, abort, sex- och samlevnadsundervisning och
mödra- och förlossningsvård även ska innefatta rätten att inte
utsättas för våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck,
prostitution, pornografi och surrogatmödraskap.
Sexistisk reklam är en form av objektifiering av kvinnors och
flickors kroppar. Vi verkar för en lagstiftning mot sexistisk reklam.
Prostitution och surrogatmödraskap är olika former av handel
med kvinnors kroppar och reproduktiva rättigheter. När det gäller
prostitution arbetar vi för att stärka, sprida och utvidga den
svenska sexköpslagen. Den svenska utrikes- och biståndspolitiken
måste också verka i enlighet med sexköpslagen. Sveriges
Kvinnolobby arbetar tillsammans med EWL för ett Europa fritt från prostitution.
Vi arbetar för att alla former av surrogatmödraskap ska vara otillåtna och för att för att
svenska medborgare inte ska kunna utnyttja kvinnor i andra länder. Handeln med barn
och kvinnor är en internationell fråga och Sveriges Kvinnolobby arbetar på europeisk och
internationell nivå för ett globalt förbund mot handeln med graviditeter.
Den allt mer tillgängliga och våldsamma pornografin sexualiserar mäns våld mot kvinnor.
Sveriges Kvinnolobby arbetar för att spridningen av pornografi ska begränsas samt för att
kvinnor ska skyddas från våld som utgörs av och inspireras av pornografi. Vi vill också se en
reformering av sex- och samlevnadsundervisningen med kritiskt perspektiv på pornografi.
Våld och förtryck i hederns namn utmärks av att kvinnors och flickors fri- och rättigheter
begränsas av ett kollektiv. Sveriges Kvinnolobby ska integrera ett hedersperspektiv i all sin
verksamhet. Vi anser att samhällets insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck bör riktas
mot konstruktiva åtgärder som stärker kvinnors och flickors frihet, makt och hälsa. Kvinnors
och flickors rättigheter får aldrig relativiseras.

Sveriges Kvinnolobby ska:

►► Verka för att sexköpslagen ska implementeras, stärkas, utvidgas och spridas.
►► Få fler partier att ta ställning för ett aktivt förbud mot surrogatmödraskap.
►► Verka för en nationell lagstiftning samt lokala och regionala riktlinjer mot
könsdiskriminerande reklam.
►► Verka för att sex- och samlevnadsundervisningen ska genomsyras av ett jämställdhetsoch maktperspektiv samt ha porrkritiskt förhållningssätt.

Mål 2019

►► Ansvariga myndigheter som i inte verkar i enlighet med sexköpslagen ska ställas till svars
vid minst två tillfällen.
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►► Förslag på hur ett aktivt förbud mot surrogatmödraskap kan se ut ska presenteras för minst
tre partier.
►► Minst en ytterligare kommun, landsting eller region ska ha påbörjat ett arbete med att ta
fram riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam.
►► Skolverkets översyn av sex- och samlevnadsundervisningen ska innehålla minst en kritisk
formulering om pornografi.
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