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GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!
Swe Q under november-december 2015
Den 24 november 2015 firade Swe Q 20-års jubileum med flera intressanta inslag och tillsammans med flera som
satt avtryck i Swe Q:s verksamhet under 20 år, som intervjuades i under ett inledande samtal.
Intressanta föreläsningar och diskussioner viktiga för framtiden följde med gästföreläsare såsom Vicoria Kawesa
och Birgitta Holm. Minneskavalkad med bildspel från Swe Q historia visades. Deltagarna bjöds på kaffe och tårta
och efter programpunkterna intogs middagsbuffé med valfri dryck för självkostnadspris.
I början av december nåddes vi av beskedet att vårt projekt för år två godkänts om kvinnors medverkan för att uppnå
hållbar utveckling - dokumentation, studieplan och opinionsarbete. Arbetet har startat med planering och kontakter – se
nedan!
”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bedömer att ansökan möter stödformens villkor.
Myndigheten har också bedömt behovet av projektet och dess verksamhet. Er ansökan har även bedömts efter
organisationens kapacitet att hantera projektet, projektets kvalitet och er samverkan med andra aktörer i projektet.
Myndigheten bifaller er ansökan då den får ett högt betyg i jämförelse med andra ansökningar.
Swe Q:s syfte är bland annat att stödja och stimulera kvinnors deltagande i demokratiska processer och beslut som
avser frågor om hållbarhet, boende och transport. Projektet har fokus på spridning av resultat och erfarenheter
från projektets första år. Det sker bland annat genom informationsinsatser, möten, konferenser och seminarium
samt lobbyverksamhet. Projektet genomförs bland annat i Stockholm, Göteborg, Linköping och Uppsala.”

Swe Q KALLAR TILL ÅRSMÖTE	
  
den 5 mars 2016 kl 17.00

med efterföljande måltid i Uppsala
Boka datumet nu!
Årmötet är efter en eftermiddag med arrangemang av MR-nätverket i Uppsala där Swe Q medverkar .
Vi hoppas att våra medlemmar ska uppskatta möjligheten att delta!
Mera information sänds separat till medlemmarna!
Intresserad av att ingå i ledningsgruppen? Hör av dig till info@sweq.se
Vi ser fram emot betalning av medlemsavgiften från gamla och nya medlemmar
– se sid 3 om belopp och hur du betalar! Ingen avi sänds ut!
Motioner emotses före den 9 februari!

Kvinnors medverkan för att uppnå hållbar utveckling
Att uppnå hållbar utveckling är aktuellare än någonsin efter den globala klimatkonferensen i Paris i december och efter det att FN beslutat om hållbarhetsmål. Globala beslut ska nu implementeras regionalt och lokalt.
Fler kvinnor måste tillåtas bidra och uppmanas göra så!

Projektets år 1
Under året belystes frågan om boende och transporter ur ett kvinnoperspektiv. Arbetet resulterade i 8
rekommendationer.
Projektets första år (2014-2015) belyste frågan om
boende och transporter ur ett kvinnoperspektiv.
Efter en workshop i augusti och ett kunskapsseminarium i september 2014 har vi under året haft ett flertal kontakter och aktiviteter med kvinnors medverkan på de orter som ingår i projektet: Göteborg,
Stockholm och Uppsala samt även kontakter i
Malmö och Östhammar och medverkan i ett seminarium i Riga. Vi hade kontakter med forskare och
sakkunniga

Projektet år 2
Händer 2016
-‐ bjuder	
   in	
   till	
   samverkan	
   med	
   Sveriges	
  
Kvinnolobby	
   för	
   att	
   utveckla	
   rekommen-‐
dationerna	
  
-‐ fortsätter	
   kontakterna	
   på	
   utvalda	
   orter:	
  
Göteborg,	
   Stockholm	
   och	
   Uppsala	
   samt	
  
kontakter	
  i	
  Malmö,	
  Östhammar	
  och	
  Riga	
  

-‐
-‐

samverkar	
  med	
  RIFFI	
  -‐	
  Riksförbundet	
  In-‐
ternationella	
   Föreningar	
   för	
   Invandrar-‐
kvinnor	
  och	
  andra	
  kvinnoorganisationer	
  
tillsätter	
   en	
   referensgrupp	
   som	
   stöd	
   för	
  
framtagande	
   av	
   studiematerial	
   –	
   ett	
   verk-‐
tyg	
  som	
  kan	
  inspirera	
  fler	
  kvinnor	
  att	
  del-‐
ta	
   i	
   påverkans-‐	
   och	
   beslutsprocesser	
   på	
  
olika	
  nivåer	
  

I projektet ingår informationsinsatser och lobbyaktiviteter bl. a. med ansvariga ministrar. Kontakter tas
med svenska regeringen inför den regionala FN
konferensen Habitat III i Prag i mars 2016 och inför
FN:s globala konferens i Ecuador i oktober 2016.
En större konferens i Stockholm eller Uppsala i
arrangeras under hösten.

Informationsinsatser
Vår hemsida www.sveq.se/wp uppdateras.
Swe Q finns på Facebook och har även grupper
under två rubriker: Boende på kvinnors villkor och
Transporter på kvinnors villkor, där du har möjlighet att bidra med kommentarer, synpunkter och intressanta exempel för framtiden.

Swe Q deltar i Jämställdhetsdagarna i Malmö
Swe Q deltar med informationsblad. Kirsti Kolthoff finns på plats och intervjuas torsdagen den 28 januari kl
12.45 om Swe Q projektet på scenen för öppna programmet.
Öppna programmet pågår parallellt med huvudprogrammet på en scen i anslutning till utställningar. Arrangör av
dagarna är bl. a Sveriges Kvinnolobby. och är årets kompetensutvecklingstillfälle – en nationell, årligt återkommande, professionell konferens om jämställdhetsintegrering som riktar sig till dem som arbetar med och som
ansvarar för jämställdhet i privat och offentlig verksamhet.

Habitat III: The New Urban Agenda
Ecuador kommer att vara värd för FN:s globala konferens om boende och hållbar urban utveckling i oktober
2016. (Habitat III). Detta välkomnade FN:s generalförsamling. Den regionala FN konferenseblir i Prag i mars,
där Swe Q planerar att delta. Vi återkommer till detta för att undersöka hur Sveriges feministiska regering planerar sitt inflytande och om hur kvinnors villkor avspeglar sig!
Av de 10 områden som tas upp följer Swe Q boende politiken – Housing polices:
https://www.habitat3.org/bitcache/744592ebe9c00fd9e16c8786544a4c57698e9f32?vid=566129&disposition=inli
ne&op=view
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Aktiviteter i Swe Q
Låt din röst bli hörd genom att komma med i våra aktiviteter!
-I Jämställdhetsdagarna i Malmö den 27-28 januari deltar Swe Q
- svar väntas från Bostadsministern för att få ett möte
- I Uppsala medverkan i ett seminarium den 5 mars i samverkan med andra organisationer i MR-nätverket
- I Östhammar startar en studiecirkel Kvinnors röst behövs – med fokus på lokalsamhället – kontakta Gret-Lis
Grönlund gretlisg@gmail.com
- I Stockholm planeras aktivitet på IFFI i samverkan med RIFFI samt medverka på Feministiskt forum i maj
- I kontakter med vårt nätverk i Göteborg tillsätter vi en referensgrupp.
- Kontakter följs upp med Kvinnors Byggforum
Swe	
  Q:s	
  lunchmöten	
  i	
  Stockholm	
  fortsätter	
  den	
  10	
  februari	
  2016	
  kl	
  11.30	
  –	
  13.00.	
  	
  
Kom	
  med	
  och	
  diskutera	
  och	
  informera	
  om	
  aktuella	
  frågor!	
  Anmäl	
  till	
  info@sweq.se	
  om	
  plats.	
  

	
  

Swe	
  Q	
  är	
  en	
  tankesmedja	
  och	
  ett	
  nätverk	
  på	
  kvinnors	
  villkor	
  och	
  arbetar	
  för	
  
• Jämställdhet	
  mellan	
  kvinnor	
  och	
  män	
  på	
  samhällets	
  alla	
  plan	
  
•	
  mänskliga	
  rättigheter	
  och	
  skyldigheter	
  
•	
  internationell	
  förståelse	
  och	
  fred	
  
genom	
  informationsinsatser,	
  kontakt-‐	
  och	
  nätverksbygge	
  

	
  	
  
Swe	
  Q	
  är	
  partipolitiskt	
  och	
  religiöst	
  obundet	
  och	
  arbetar	
  på	
  kvinnors	
  villkor.	
  
	
  
Swe Q är medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby som har det svenska medlemskapet i
European Women´s Lobby – EWL. Swe Q är därmed en av c:a 2 500 medlemsorganisationer i EWL.
	
  
Enskilda	
  personer	
  och	
  ideella	
  kvinno-	
  och	
  jämställdhetsorganisationer	
  
-	
  välkomna	
  som	
  medlemmar!	
  
Gå med i Swe Q:s e-post nätverk genom att mejla info@sweq.se	
  	
  
Swe	
  Q:s	
  adress: c/o Talvitie, Valhallavägen 148 F, 7 tr, 115 24 Stockholm
Org. nr. 802401-8502
Hemsida	
  www.sveq.se/wp	
  och	
  gilla	
  oss	
  på	
  	
  Facebook	
  
	
  
Ledningsgrupp	
  
Solveig Roth-Johansson, ordförande samt web- och facebookansvarig, Stockholm, tfn 08-647 91 15
Pirjo Talvitie, Stockholm, kassör, tfn 08-663 48 57
Kirsti Kolthoff, Österbybruk, sekreterare, projektledare och redaktör, mobil 070-244 89 13
Mariam Elmezouak, ledamot, Hallstavik

Bli medlem i Swe Q!
Engagera dig för jämställdhet med kvinnoperspektiv och få regelbunden information via e-post även
genom prenumerantion!
Betala medlemsavgiften till plusgiro 72 86 46-1
Enskild medlem 150 SEK
Organisationer 200 SEK med mindre än 500 medlemmar
300 SEK med 500 medlemmar och mer
Prenumeration 100 SEK
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