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”heliga Anna av Novgorod”Olofsdotter

Fred med och på jorden
Välkommen till Valö, Östhammars kommun, den 5 juni 2017 kl. 13-00-17.00! Se separat inbjudan!
Med tal, sång och musik firar vi tillsammans Ingegerd ”heliga Anna av Novgorod” Olofsdotter den första
historiska kvinnan i Sverige och fredsmäklare. Kvinnor som förebilder för fred och miljö som kan visa
vägen presenteras. Vi samtalar om vårt gemensamma ansvar för framtiden för fred med och på jorden.
Vi tittar på dockor med budskap och kan göra en egen docka öppet från kl 11.00 – mer om detta globala
projekt på Facebook dolls for change, se Facebook Dolls4Change. Plats i församlingshemmet och Valö
kyrka där dagen avslutas med fredsbön och sång. Inbjudan på Facebook och sänds ut till våra nätverk.
Arrangemanget görs i samverkan med Gröna kvinnor, Östersjöfred – Women´s Baltic Peacebuilding
Initiative och IKFF - Fred och Frihet Uppsalakretsen för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet. Alla partipolitiskt och religiöst obundna och medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.
I arbetet med projektet en hållbar utveckling med fokus på boende och transporter på kvinnors villkor har
vi lärt oss mera om vårt ansvar att förverkliga FNs hållbarhetsmål 2030 bl. a genom samverkan i
arrangemang av MR-nätverket i Uppsala. Av de 17 målen har vi lyft mål nr 11 hållbara städer och
samhällen och vikten av ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill även öka medvetenheten om hur alla målen
hänger ihop och knyter vi an till mål nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen på arrangemanget i Valö.
Fred innebär ett samhälle utan våld och krig men också att vi värnar om vår miljö.

Swe Qs årsmöte
Under trevliga former genomfördes årsmötet på Åland efter en trevlig resa och härlig måltid. Till ny
ledamot invaldes Martha Prentell, Sunbyberg . Kvarstår i styrelsen gör Gret-Lis Grönlund som valdes till
ordförande på det konstituerande mötet. Solveig Roth avgick som ordförande på egen begäran och
fortsätter vara informationsansvarig i ledningsgruppen liksom Kirsti Kolthoff sekreterare och Pirjo
Talvitie kassör. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut på hemsidan.

Feministisk bostadspolitik – en utmaning
Projektet Kvinnors medverkan för att uppnå hållbar utveckling med fokus på boende och
transporter på kvinnors villkor avslutades i och med deltagande i Forum Jämställdhet i Örebro den
31.1–1.2, där Gret-Lis Grönlund deltog och Kirsti Kolthoff var volontär. Slutrapport är under arbete att
lämnas till MUCF - Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.
Är en Feministisk bostadspolitik och planering möjlig? Det diskuterade vi den 7 december i
Europahuset i Stockholm! Det blev ett forum för deltagare från flera kvinnoorganisationer som arbetat
med frågorna som deltog! Samtliga politiska partier hade inbjudits men endast Feministiskt initiativ
deltog. Bostadsministern Peter Eriksson lämnade besked sent att han inte kunde komma, liksom
europaparlamentariker Linnéa Engström (mp) kommer hade bekräftat medverkan.
Nyhetsbrevet Tillsammans nr 4:2016 lanserades på seminariet. Det är ett temanummer ”Kvinnor om
bygga och bo och jämställda transporter” med kvinnors erfarenheter och rekommendationer samt tips om
viktiga skrifter för att kunna engagera sig.
Slutsatser från seminariet är att det upplevdes som engagerande med intresserade och debattsugna
deltagare och bra föredragshållare. Slutsatserna var att alla lärt av varandra och ökat sin medvetenhet om
vikten av kvinnors röst
Trots marknadsföring genom många kanaler och föreningar rusade inte deltagare till. Boende och
transporter är inte är specifika ”kvinnofrågor” men borde fånga upp mångas intresse.

Sveriges Kvinnolobby
Gret-Lis Grönlund var Swe Qs ombud på Kvinnolobbyns årsmöte den 25 mars 2017 i Stockholm
där16-organisationer av de 44 medlemsorganisationerna var närvarande. Gret-Lis hade med Swe Q
tidningen Tillsammans nr 4/2016 med tilläggsbladet och la ut på bord. Se även
www.sverigeskvinnolobby.se
Tre motioner inklusive en från Swe Q var inlämnade till årsmötet samtliga beslöts enligt styrelsens
förslag. Gret-Lis rapporterade att hon inte upplevde något större intresse eller engagemang för motionerna
förutom från de som skrivit motionerna. Fråga eller synpunkt på styrelsens svar på motionerna bemöttes
med svaret från styrelsens föredragande refererande till Kerstin Alnebratt: ”Vi kan inte göra allt”.
Rapporten i sin helhet finns på hemsidan. Där finns även den motion Swe Q lämnat in motion som med
medlemmen Gunlaug Östbye lagt ned ett jättebra jobb på underlaget till motionen.

Sveriges nya Jämställdhetsmyndighet
Kort rapport från Gret-Lis Grönlund
På Sveriges Kvinnolobbyns årsmöte hölls en intressant föredragning av Kerstin Alnebratt ordförande för
organisationskommittén, som förbereder den nya myndigheten, som kommer att ligga i Göteborg. För
uppdraget är Kerstin tjänstledig från Göteborgs Universitets Nationella sekretariat för genusforskning och
hon säger ”detta är det roligaste uppdrag jag haft”. Ännu finns ingen instruktion men den beräknas komma
ca sept. 2017. Just nu pågår arbetet med att identifiera bristerna kring landets jämställdhetsarbete. Så här
långt har man kommit nu: Myndigheten ska bl. a
vara stödfunktion till myndigheter, kommuner och landsting i landet
rekrytera Ca 75 personer till arbetet på nya myndigheten
Ska ta över MUCF uppdrag med bidragsgivning
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Hänt
Jämställdhetspriset 2017. Swe Q gratulerar Eskilstuna kommun som på Forum Jämställdhet 2017 i

Örebro tilldelades priset den 1 februari för sitt arbetet med att förstärka jämställdhetsintegreringen. Swe Q
var en av 18 nominerade till priset - en nationell utmärkelse till en aktör som genomfört ett exceptionellt
arbete för jämställda verksamheter.
Swe Q har under några månader arbetat med ett integrations projekt i Östhammars kommun.
Två verkstäder en med matlagning och en med handarbete har genomförts. Mer information kommer.
WOMEN'S MARCH STOCKHOLM. Många marscherade i Stockholm den 21 januari. Tillsammans
med syster-marscher skrevs historia! En våg av kärlek och solidaritet svepte över jorden, från Nya
Zealand till Hawaii! Tillsammans var vi 5 miljoner människor i mer än 700 städer i 80 länder. Allt har
gåick fredligt tillväga. Se Women’s March Global www.facebook.com/womensmarchswe

TIPS
FN:s globala konferens Habitat III The new urban agenda i Quito i Ecuador den 1720 oktober 2016 antogs slutdokumentet
https://www2.habitat3.org/draft_new_urban_agenda, förbättrat tack vare det globala
nätverket Womens´s Constituent Group -WCG som Swe Q deltagit i.
EWL – European Women´s Lobby. EWL News läs på www.womenlobby.org
Det Europeiska jämställdhetsinstitutet. Inför att institutet EIGE’s (European Institute for
Gender Equality se hemsidan http://eige.europa.eu.

Kvinnors röst behövs – delta och låt din röst höras!
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!
Betala medlemsavgiften NU för 2017 till plusgiro 72 86 46-1 till kampanjpris!
Kontaktuppgifter. Adress: Swe Q, c/o Talvitie, Valhallavägen 148 F, 7 tr., 115 24 Stockholm.
Kirsti Kolthoff, sekreterare, projektledare och redaktör, Österbybruk, mobil 070-244 89 13
Betala medlemsavgiften för 2017 till plusgiro 72 86 46-1 . Kampanjpris:
Enskild medlem 100 SEK
Organisationer 200 SEK med mindre än 500 medlemmar
Prenumeration 50 SEK
300 SEK med 500 medlemmar
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