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Är en stark feministisk bostadspolitik möjlig?
Hur skulle en sådan se ut?
När nu en ny bostadsminister ska utses är förhoppningarna att en bostadspolitik med feministiska förtecken
ska kunna presenteras – värdig en feministisk regering.
Swe Q försökte ett flertal gånger utan framgång få
träffa den nu avgångne bostadsministern för att framföra bakgrunden till rekommendationer från ett års projekt om boende och transporter ur kvinnors villkor med
rubriken En hållbar utveckling.
Med tanke på de utmaningar som står framför oss i
Sverige är detta nödvändigt. Utmaningarna är inte Sverige ensamma om även om vi har vår särskilda situation i Sverige. I den process som pågår nu inför FN:s
globala konferens Habitat III i Ecuador i oktober kan
Sverige spela en viktig roll. Detta blev tydligt på den
regionala konferens som ägde rum den 16 – 18 mars i
år för FN:s ECE-område.
Trots ihärdigt arbete av de representanter från kvinnoorganisationer som deltog saknade slutdokumentet

kallad Habitat III Prag deklarationen önskad styrka
beträffande kvinnors perspektiv. Sverige saknade också policy dokument inför mötet. Se
http://www.europeanhabitat.com/2016/03/29/praguedeclaration-approved-during-the-european-habitatbrings-the-formula-for-future-urbandevelopment/?lang=en Swe Q deltog med två observatörer Anna-Lena Mellquist och Kirsti Kolthoff och framförde aktivt synpunkter som några fick genomslag i deklarationen. Vi
fick veta att några av de texter där kvinnor lyftes fram
kom till tack vare bl. a de svenska representanterna,
som vi träffat och som fått våra synpunkter.
I Pragdeklarationen främjas fyra områden: innovativa
och produktiva städer, gröna, täta, resurseffektiva och
motståndskraftiga städer, inkluderande och säkra städer, bra styrformer för städer samt avslutande viktiga
kommentarer. Se sammandrag reflektioner på hemsidan och Swe Q:s rekommendatoner.

Swe Q:s årsmöte
Swe Q höll sitt årsmöte den 5 mars 2016 i Uppsala då ny ledningsgrupp valdes. Ny i styrelsen är Gret-Lis Grönlund,
Östhammar som varit rådgivare de senaste åren i vårt projekt om boende och transporter på kvinnors villkor.
Ledningsgruppen konsituerade sig efter årsmötet och består av Gret-Lis Grönlund och Solveig Roth Johansson, båda
valda till ordförande, Kirsti Kolthoff, sekreterare och Pirjo Talvitie, kassör.

Kvinnors medverkan för att uppnå hållbar utveckling
Att bidra till att uppnå hållbar utveckling är viktigare än någonsin efter den globala klimatkonferensen i
Paris och för att uppnå av FN beslutade hållbarhetsmål.
Därför var det glädjande att MR-nätverket inför den 8
mars – den internationella kvinnodagen valde temat
Agenda 2030 för hållbar utveckling för framtidshopp och gemensamt lärande för seminariet den
5 mars med flera intressanta föreläsningar och programpunkter.

Swe Q medverkade genom att vår ordförande Solveig
Roth Johansson presenterade Swe Q och visade vår roll
up.
På seminariet delade Gret-Lis Grönlund med sig av
sina erfarenheter över temat Om kvinnors röst i lokalsamhället. Förutom olika boendeformer och har hon
upplevt bostadspolitiken genom engagemang i Hyresgästföreningen.

Jämställdhetsperspektiv saknas i boendeplanering var
hennes slutsats. Därför behövs kvinnors medverkade
liksom erfarenheter från kvinnors livsvanor vilket Swe
Q visar i sitt projekt., som lagt fram rekommendationer

i den broschyr som utarbetats. I agenda 2030 är det
paragraf 11 som tar upp boendefrågorna. De behandlas
även på FN konferensen Habitat III i Ecuador i höst

Swe Q deltog i Jämställdhetsdagarna i Malmö
Swe Q deltog med informationsblad om de rekommendationer som blev följden av första årets projekt om kvinnors
medverkan för att uppnå hållbar utveckling. Kirsti Kolthoff fanns på plats och intervjuades torsdagen den 28 januari
om Swe Q projektet på scenen för öppna programmet, (parallellt med huvudprogrammet i anslutning till utställningar).
Arrangör var bl. a Sveriges Kvinnolobby och dagarna riktade 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 konferensen var i Prag i mars, där Swe Q
deltog. Swe Q har efterlyst 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=inline&o
p=view. Se även ovan om en feministisk bostadspolitik och sid 3 om förberedelsearbetet i Sverige och lobbyarbete i
Prag.!

Sveriges Kvinnolobbys årsmöte den 9 april
Swe Q välkomnar Sveriges Kvinnolobbys nya ordförande Anna Giotas Sandquist. Anna arbetar som kvalitetschef på
Botkyrka kommun och har bred erfarenhet av jämställdhetsarbete. Jämställdhetsintegrering har varit en röd tråd i Annas yrkesliv och hon har också haft en rad olika chefsuppdrag. Anna har under flera år ingått i Sveriges Kvinnolobbys
arbetsgrupp för jämställdhetsgranskning av budgetar. Se mer och övriga styrelsen och kansliet
http://sverigeskvinnolobby.se/om-sveriges-kvinnolobby/om-styrelsen-medarbetarna
På årsmöte diskuterades ett avsnitt i verksamhetsplanen om asylrätt och migration ur ett kvinnoperspektiv och beslutades om. Swe Q:s representant på årsmötet var Gret-Lis Grönlund, som rapporterade från årsmötet på lunchmötet den
10 maj i Stockholm. Handlingar med beslut läggs ut på Sveriges Kvinnolobbys hemsida.

EWL – European Women´s Lobby
Under våren 2016 arbetar EWL bland annat med projektet #womensvoices som syftar till att öka medvetenheten om
situationen för kvinnor och flickor på flykt i Europa. Den 19 april samlades ett Forum om dessa frågor i Bryssel
http://www.womenlobby.org/Inspiring-and-fruitful-womensvoices-Forum-on-violence-against-refugee-womenand?lang=en . På EWL:s generalförsamling i juni i Bryssel fortsätter arbetet.
Om EWL se: http://sverigeskvinnolobby.se/om-sveriges-kvinnolobby/european-womens-lobby
I EWL:s nyhetbrev står bl a att Cypern fått en ny lag, som stipulerar minst 30% minimum representation av endera
kön, något som hjälper kvinnorepresentationen att öka!

Det Europeiska jämställdhetsinstitutet fyller 6 år
Inför att institutet EIGE’s (European Institute for Gender Equality) fyller sex år förbereds en video om dess
historia så långt. Bildandet av EOGE var en av de största stegen för framsteg för jämställdhet mellan kvinnor och män i Europa. Videon blir färdig under sommaren. Läs i det senaste nyhetsbrevet om hur man kan
navigera i den omfångsrika statistik om gensus som EIGE har utvecklat. Besök hemsidan
http://eige.europa.eu.
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Globalt arbete i Sverige
Genom Swe Q:s arbete med projektet en Hållbar utveckling med inriktning på boende och transporter på kvinnors
villkor ville vi veta om regeringens involvering av det civila samhället inför Habitat III Vi lyckades få veta att det pågick olika nätverksmöten och seminarier som behandlade frågor inför Habitat II. Seminarier arrangerades av Global
Utmaning, som beskriver sig som ”en fristående entreprenöriell tankesmedja” se http://www.globalutmaning.se och
möten av Nationell Plattform för Hållbar Urban Utveckling - Facebook
https://www.facebook.com/hallbarurbanutveckling/

Före det regionala Habitat III-mötet i Prag
Swe Q önskade redan i september 2015 att träffa den tidigare Bostadsministern utan resultat. Vi var angelägna att
framföra de erfarenheter och slutsatser vi hade från vårt projekt. Dessutom ville vi undersöka hur den feministiska
Regeringen för en feministisk bostadspolitik - detta inför den globala FN konferensen Habitat III i oktober i år.
På Jämställdhetsdagarna i januari fick vi veta att Boverket aktivt deltog i förberedelsearbetet inför Habitat III och arrangerade möten för intresserade från civilsamhället. Genom Boverkets Olov Schultz, Internationell sekreterare, fick vi
kontakt med Dr. Maria Ulfvarson, på Näringsdepartementet ansvarig för sakfrågor, Enheten för plan- och byggfrågor,
utveckling och bostäder, Avdelningen för bostäder och transporter, och Ylva Norén, UD, kontaktperson på regeringskansliet med ansvar för FN-konferensen. Vi fick även inbjudningar till möten och seminarier i Stockholm arrangerade
av tankesmedjan Global utmaning och möten med nätverket Nationell Plattform för Hållbar Urban Utveckling.
I inför den regionala konferensen inför Habitat III i Prag, arrangerade nätverket ett möte som Swe Q deltog i med
Anna-Lena Mellquist, Lerum och Kirsti Kolthoff, Österbybruk, den 14 mars i Stockholm. Till vår besvikelse fanns det
ingen position från Bostadsministern att presentera. Vi fick möjlighet att framföra synpunkter bl. a om att vi förväntade
oss att regeringen stod bakom en feministisk bostadspolitik och skulle agera i Prag för att stärka ett sådant perspektiv.
Gret-Lis Grönlund, Swe Q har deltagit i flera intressanta seminarier arrangerade av Global utmaning. Den 10 mars om
Bostadskrisens utmaningar och den 9 maj om Delaktighet och medborgarinflytande. Dessa seminarier var nr fyra och
sex i en serie policydialoger, som hålls inom projektet Ledarskap för hållbara städer - Nordic Urban Ways. Policydialogerna kommer ligga till grund för den studie som ska lanseras under kommande FN-toppmöte om hållbara städer,
alltså Habitat III i oktober 2016. I studien kommer ett antal exempel på nordisk stadsutveckling och ledarskap stå som
modell för andra städer i en global kontext. Gret-Lis konstaterar att inget direkt feministiskt perspektiv framkommit på
seminarierna hon deltagit i och menar att det är viktigt att vi har varit/är med i diskussionerna. Seminarierna från Global Utmaning har i övrigt hållit mycket hög klass och kommer ha betydelse i bostadspolitiken både i Sverige och internationellt.

Habitat III i Prag den 16-18 mars
I det regionala mötet för UN Habitat III Prag den 15-18 mars deltog Swe Q genom att Anna Lena Mellquist och Kirsti
Kolthoff, som nämnts ovan. De bidrog med synpunkter bl. a på women´s caucus där representanter från The Women’s
Partners Constituent Group (WPCG) tillsatt av GAP - General Assembly of Partners, genom vilken det civila samhället
medverkar och påverkar regeringarna. WPCG länkad till Huairou Commission, som utvecklar strategiskt partnerskap
och kontakter med gräsrotskvinnors organisationer.
Swe Q fortsätter arbetet på hemma plan och att påverka inför det globala FN mötet i Ecuador i oktober i år! Vi kommer även att undersöka hur det frivilligorganisationer stöds att delta och om kvinnorepresentation.
I skrivande stund har även den s k ”zero draft” kommit inför UN Habitat mötet i Ecuador i oktober
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Kvinnors röst behövs - låt din röst höras genom att delta!
Aktiviteter i Swe Q
Regeringskontakter
Kontakter med regeringen följs upp inför FN – konferensen Habitat III i oktober i Ecuador och
fortsatt sker uppföljning av förberedelsearbetet efter Habitat III; Arbetet sker i kontakt med Sveriges Kvinnolobby

Aktiviteter
Medlemsmöte den 19 – 21 juni 2016 i Botarsbo – boka datum nu. Program med kulturinslag och workshop följer!
Till hösten planeras
• i Östhammar arrangeras ett lunchmöte med tema Kvinnors röst behövs – med fokus på lokalsamhället –
kontakta Gret-Lis Grönlund gretlisg@gmail.com	
  
• i Göteborg och Stockholm planeras möten - kontakta info@sweq.se
Swe Q:s lunchmöten i Stockholm fortsätter i augusti. Vi återkommer till datum och platsKom med och diskutera och informera om aktuella frågor! Anmäl intresse till info@sweq.se .

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 och nätverk - välkomna som medlemmar!
Gå med i Swe Q:s e-post nätverk genom att mejla info@sweq.se . Adress: Swe Q, 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
Gret-Lis Grönlund, ordförande och senior rådgivare, Östhammar
Solveig Roth-Johansson, ordförande samt web- och facebookansvarig, Haninge, tfn 08-647 91 15
Pirjo Talvitie, kassör, Stockholm, tfn 08-663 48 57
Kirsti Kolthoff, sekreterare, projektledare och redaktör, Österbybruk, mobil 070-244 89 13

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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