TILLSAMMANS
Nyhetsbrev nr 3

Oktober 2016
Årgång 21

Feministisk bostadspolitik – en utmaning
Boka datumet den 7 december kl. 13.00 – 15.30
Välkommen till Europahuset,
Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm!
Vi hoppas på att Bostadsministern Peter Eriksson kommer.
Europaparlamentariker Linnéa Engström (mp) kommer!
Flera kvinnoorganisationer som arbetat med frågorna kommer!
Vi bjuder in de politiska partierna!
Är en Feministisk bostadspolitik och planering möjlig?
Det ska vi diskutera!
Kvinnors röst behövs
Projektet Kvinnors medverkan för att uppnå hållbar utveckling med fokus på boende och
transporter på kvinnors villkor går in i en slutfas i arbetet med dokumentation, studieplan och
opinionsarbete. Finansiering sker av MUCF - Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.
Målet är att fler kvinnor ska bli inspirerade att låta sina röster bli hörda och att öka
kvinnorepresentationen. Därför har vi undersökt modeller för inflytande lokalt och arbetat metodiskt för
att kunna inspirera fler kvinnor att delta i planerings- och beslutsprocesser med synpunkter. Erfarenheter
har vi fått genom flera workshops vi genomfört i Östhammar, i Stockholm med Sveriges Kvinnolobbys
styrelse och RIFFI, i Uppsala under Bostadsvrålet. I Östhammar har vi även medverkat aktivt i den
process som pågått med synpunkter på den föreslagna Översiktsplanen sedan 2015. En workshop är
dessutom planerad i Göteborg den 31 oktober.
Utvalda kommuner har kontaktas med frågor om och hur de arbetar med bostadsplaneringsplaner,
jämställdhet med kvinnors medverkan, miljöfrågor och medborgarinflytande. Vi har i verksamheten
samverkat med Sensus i Uppsala och Vuxenskolan i Östhammar. Aktiviteter framgår nedan!
Opinionsarbete har vi genomfört inför FNs globala konferens Habitat III i Ecuador den 17-20 oktober.
Swe Q deltog i den regionala konferensen i Prag i mars i år, där vi etablerade kontakt med det globala
nätverket Women´s Constituent group. Påverkan har vi gjort i Sverige genom att delta i ett nätverk inför
konferensen och kontaktat regeringen med förslag till förbättringar till slutdokumentet.

Att påverka FN genom EU och nationellt
FN:s globala konferens Habitat III The new urban agenda i Quito i Ecuador den 17-20 oktober 2016 är
nu genomförd. Det slutdokument se https://www2.habitat3.org/draft_new_urban_agenda , som
presenterades i september hade förbättrats från mars, tack vare ihärdigt arbete av det globala nätverket
Womens´s Constituent Group -WCG som Swe Q deltagit i. Swe Q kan konstatera att flera av de
synpunkter vi sände till vår regeringsförhandlare hade tillgodosetts bl a i målsättning och vision, vilket är
glädjande.
Swe Q:s har påverkat den svenska regeringen inför den regionala konferens som ägde rum den 16 – 18
mars i år i Prag för FN:s ECE-område under Tjeckiens ordförandeskap. Genom att delta i WPGs möten
där, gjorde våra svenska förhandlare en bra insats genom att aktivt medverka genom EUs röst.
Swe Q beklagar djupt att svenska frivillig- och kvinnoorganisationerna inte var representerade i Quito och
bristen på stöd från den svenska regeringen för att möjliggöra detta ! Redan 2014 kontaktade vi regeringen
med frågor om hur den avsåg att satsa på en god representation av icke-statliga organisationer inför och på
denna viktiga FN-konferens samt ekonomiskt stöd för att delta med aktiviteter. Detta med gott minne hur
den dåvarande borgerliga regeringen satsade inför Habitat II i Istanbul 1996, då vår senior advisor
Gunlaug Östbye deltog. Swe Q lyckades dock vara synlig i Quito genom att vår logga fanns med på
svenska salongens utställningsskärm och genom att en flyer fanns på informationsbordet där.
Nu är framtiden här och Swe Q stämmer in i WCGs uttalade att nu gäller det att agera för 2030 och bygga
strategier!

Vad är Bostadsvrålet?
Bostadsvrålet www.bostadsvralet.se. genomfördes 2016 i Uppsala! Tidigare år har det varit i Göteborg
och Malmö och skapat en mötesplats för aktivister, forskare, opinionsbildare och organisationer som
arbetar för en hållbar bostadspolitik. Mailaadress är bostadsvralet@gmail.com för mer information
eller om du vill engagera dig i bostadsfrågan genom dem. Nästa år kan Bostadsvrålet komma till
Göteborg.
Swe Qs medverkan framgår nedan och deltog bl a i seminariet om den viktiga boken 13 myter om
bostadsfrågan som leddes av forskaren Irene Molina, Uppsala. Vi deltog även i Kvinnors Byggforums
intressanta seminarium om Feministisk bostadsplanering.

Feministisk bostadsplanering
Nedtecknat vid seminarium av Gret-Lis Grönlund söndag 9 oktober 2016 av av Gret-Lis Grönlund.
Arrangör för seminariet: Kvinnors Byggforum.
Kvinnors Byggforum berättade om sitt arbete med att formulera vad feministisk stadsplanering kan vara.
De gav oss en teoretisk bakgrund och visade på ett antal konkreta exempel. Vidare har de i sitt arbete sett
de konflikter som pågår i våra städer och synliggjort maktrelationer mellan berörda aktörer. De menade att
Feministisk stadsplanering är ett perspektiv och förhållningssätt, inte en lösning eller ett nytt ideal, det är
att förhålla sig maktkritiskt och att exponera de politiska, ekonomiska och sociala krafter som verkar i
samhället. Feministisk stadsplanering är ofta platsspecifik och bygger på unika situationer samt har
utgångspunkten ”allas lika värde” och ”en stad för alla”.

Kvinnoforum i Marocko
På inbjudan till Sahariska Kvinnors Första Internationella Forum med tema: Kvinnan som drivkraft för
utveckling och modernitet arrangerat av Sahariska kvinnors förening för rättvis utveckling medverkade
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Gret-Lis och Kirsti i som inbjudna gäster. Forumet ägde rum i Gulimim och gav tillfälle till lärande,
kontakter och nätverkande med kvinnor även från Argentina, Uruguay, Mauretanien och Frankrike.

Swe Q nominerad till jämställdhetspriset 2017
Swe Q är en av 18 nominerade till priset - en nationell utmärkelse som delas ut till en aktör som
genomfört ett exceptionellt arbete för jämställda verksamheter. Nu ska juryn avgöra vilka som går vidare
till nästa omgång och sedan vidare till final. Priset delas ut på Forum Jämställdhet i Örebro den 31.1–1.2.

Sveriges Kvinnolobby
Den 8 oktober 2016 hölls Kvinnolobbyn ordförandemöte i Stockholm. Swe Q representerades av Solveig
Roth Johansson, en av två ordförande, som rapporterar ”att tretton medlemsorganisatorer var
representerade. Välorganiserat med samtalsrunda där närvarande medlemsorganisatorer kunde lämna
förslag på frågor som Sveriges Kvinnolobby kunde lyfta framöver och i framtiden. Som alltid trevligt att
träffa övriga kvinnor/ordföranden som kämpar för kvinnors rättigheter på alla nivåer.”
Medlemsorganisationerna kan sända in ytterligare kompletterande input till verksamhetsplanen 2017
senast den 4 november och valberedningen har efterlyst nomineringar inför nästa årsmöte.

Kvinnokonventionen på lättläst svenska är ett material, som har tagits fram för att fler ska få
kunskap om kvinnors rättigheter finns som broschyr och i inläst version. Ladda hem
broschyren digitalt eller beställ (kostnadsfritt) i tryckt form via: info@sverigeskvinnolobby.se.

EWL – European Women´s Lobby. EWL News läs på www.womenlobby.org bl. a om
CSW61: Promote the human rights of female migrant and domestic workers!

Det Europeiska jämställdhetsinstitutet.Inför att institutet EIGE’s (European Institute for
Gender Equality) fyller sex år. Besök hemsidan http://eige.europa.eu.

Global Utmaning beskriver sig som ”en fristående entreprenöriell tankesmedja” har gjort en rapport,
som presenterades i Ecuador under Habitat III se http://www.globalutmaning.se

Kvinnors röst behövs – delta och låt din röst höras!
Aktiviteter i Swe Q från juni
Medlemsmöte den 19 – 21 juni 2016 i Botarsbo: i en workshop utvärderade vi projektet under året så
långt och planerade för resterande tid. Då väcktes idén om att undersöka några utvalda om Kommuners
bostadsförsörjningsplaner, vilket efterföljande ledningsgrupp beslöt genomföra.
Lunchträff med temat ”Kvinnors röst behövs” genomfördes i Östhammar 23 aug 2016 med ett
rundabordssamtal som var mycket givande. Idéer till synpunkter på Översiktsplanen framkom. Gret-Lis
och Kirsti genomförde träffen och återkom med förslag till synpunkter på översiktsplanen.

Översiktsplanen i Östhammar. Swe Q lämnade in synpunkter på utställningshandlingarna av
översiktsplanen ÖP 2016 (Dnr KS-2010-470) den 31 augusti 2016 om representation, bostadsförsörjning
och kollektivtrafik.
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Sveriges Kvinnolobbys styrelse inbjöd Swe Q att genomföra en workshop för styrelsen den 27 augusti
2016 som Gret-Lis och Kirsti medverkade i liksom i en efterföljande lunch med styrelsen. I ett samtal
under lunchen blev Elvy Svennerstål, EWL:s vice ordförande, intresserad av det Swe Q dokument på
engelska från det öst-väst seminarium i Riga i mars 2015, som Swe Q medverkade i : ”Report with
recommendations from an international workshop round table in Riga.” EWL diskuterar ekonomiska
frågor ur olika aspekter och dokumentet tar upp bl a grön ekonomi
.
Swe Q deltog i Bostadsvrålet i Uppsala den 8-9 oktober 2016 bl. a med rekommendationerna från
första året av projektet och tidigare Tillsammans. Gret-Lis Grönlund och Kirsti Kolthoff ledde en
workshop på temat Kvinnors roll i lokalsamhället – om boende och transporter.
Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor RIFFI inbjöd Swe Q att
arrangera en workshop till sitt ordförandemöte den 22 oktober vilken genomfördes av Kirsti
Kolthoff. Många intressanta och viktiga synpunkter kom fram.
Regeringskontakter. Kontakter med regeringsrepresentanter följdes upp inför FN – konferensen
Habitat III i oktober i Ecuador. Den 22 juni deltog Kirsti Kolthoff och Pirjo Talvitie i ett
nätverksmöte på Sveriges Kommuner och Landsting. Gunlaug Östbye deltog i ett möte den 22
september. Vi har genom regerigens kontaktman Peter Wasström, Lantmäteriet förmedlat
lobbydokument och fick hjälp med att få våra flyers till Quito – se ovan.
Swe Q:s lunchmöten i Stockholm har fortsatt fr o m augusti. Nästa möte blir den 1 november. Kom
med och diskutera och informera om aktuella frågor! Anmäl intresse till info@sweq.se så får du veta var!

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!
Kontaktuppgifter. Adress: Swe Q, c/o Talvitie, Valhallavägen 148 F, 7 tr., 115 24 Stockholm.
Solveig Roth-Johansson, ordförande samt web- och Facebook ansvarig, Haninge, tfn 08-647 91 15
Kirsti Kolthoff, sekreterare, projektledare och redaktör, Österbybruk, mobil 070-244 89 13
Betala medlemsavgiften till plusgiro 72 86 46-1
Enskild medlem 150 SEK
Organisationer 200 SEK med mindre än 500 medlemmar
Prenumeration 100 SEK
300 SEK med 500 medlemmar och mer

4

