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SEMINARIUM 
KVINNORS MAKT OCH INFLYTANDE I EUROPA 

20 – 21 mars 
 

Välkommen till ett seminarium om EU och jämställdhet. Den 7 juni är det återigen dags att 
rösta till Europaparlamentet. Könsfördelningen i dagens parlament är nedslående, med endast 
27 procent kvinnliga parlamentariker. Enligt tidigare erfarenheter röstar kvinnor i lägre 
utsträckning än män i valet till Europaparlamentet, trots att den politik som förs i EU har stor 
inverkan på kvinnors liv. Seminariet syftar till att väcka intresset för EU-frågor hos fler 
kvinnor så att de röstar, ge fördjupade kunskaper i betydelsefulla EU-frågor som rör kvinnor 
och till att stärka kvinnors nätverk.  
 
Seminariet pågår under två dagar. Under fredagen ligger fokus på frågan om lika representa-
tion av kvinnor och män på alla beslutsnivåer. Lördagens seminarium är uppdelat i tema--
grupper där frågor som är viktiga att belysa på europanivå diskuteras. 
      

Tid och plats: 
 

20 mars, 15:30 – 19:15. Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm 
21 mars, 9:00 – 13:00. Sensus, Medborgarplatsen, Stockholm 

 
Anmäl dig till: skl@sverigeskvinnolobby.se och info@sweq.se senast den 18 mars. 

 

Genomförs i samarbete med:    
www.sverigeskvinnolobby.se med Gröna kvinnor – www.gronakvinnor.se , Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet – www.ikff.se, Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor - RIFFI, Svenska 
Kvinnors Europanätverk - SKEN, Svenska Kvinnors Vänsterförbund - SKV  samt  Agora, Göteborg, 
Feministiskt Intitiativ - F! – www.feministisktinitiativ.se, F!a Västra Götaland, Iranska kvinnorsamfundet i 
Sverige - IKSS, Jämställda Nu – www.jamstallda.nu, Borås och Skövde, Kvinnofolkhögskolan, Göteborg – 
www.kvinnofolkhogskolan.se, Sensus – www.sensus.se, TCO – www.tco.se och Vita nejlikors organisation 

 
Varmt välkomna! 

                                                                                                            

          INBJUDAN 



 
 

 
 
 
Datum  Fredag 20 mars   Tid: kl. 15.30 – 19.15 
 
Plats:  EU-kommissionen, Europahuset, Regeringsgatan 
 
PROGRAM 
 
15:30 Samling över en kopp kaffe eller te med smörgås 
 
TEMA:  Varför är representation av kvinnor i Europaparlamentet 
 viktig? Varför rösta? 
 
16:00 Väkommen av Ulla Myrin, ordförande i Swe Q,  
 Eva Fager, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.  
 Pernilla Baralt, EU kommissionen 
 
16:15 Huvudtalare: Margot Wallström, Kommissionär i EU. Ej bekräftat 
 Frågestund 
  
16.45 Kandidater till Europaparlamentet presenterar sin politik. 
 Först ut är Marita Ulvskog, s    
 
17.00 Varför är representation i av kvinnor Europaparlamentet viktigt?  
 Varför rösta? 
 Hanna Hallin, ordförande i LSU,  
 Ameneh Moavenin, ordförande i Iranska Kvinnorsamfundet,  
 Susan Tesfaye-Westerlund, projektledare, Afrosvenskarna,   
 Barbro Westerholm, riksdagsledamot fp,  
 Rosita Grönfors, Riksförbundet Internationella romska och resande 
 Kvinnocenter; 
  
18.00 Kandidater till Europaparlamentet presenterar sin politik – forts.                   
 Anna Ibrisagic, m,  
 Eva-Britt Svensson, v,  
 Gudrun Schyman, F!,  
 Ella Bolin, kd,    
 Bodil Ceballos, mp  
 Ella Bolin, kd, 
 Medverkan av kandidater från c och fp är ännu inte bekräftade  
 
19.15  Slut för dagen   
 
 
Program lördagen – se nästa sida 

    PROGRAM 



 
 
Forts. seminariet  KVINNORS MAKT OCH INFLYTANDE I EUROPA 
OBS!den 25 april arrangeras ett seminarium i Göteborg, där andra viktiga teman tas upp. 
 
Datum Lördag 21 mars.   Tid: 9.00 – 13.00 
Plats:  Sensus, Medborgrhuset, Medborgarplatsen 4, plan 3, Stockholm –  
 t-bana Medborgarplatsen 
PROGRAM 
9.00  Samling och kaffe 
 
FÖRÄNDRA EU MED KVINNOREPRESENTATION  - OLIKA TEMAN TAS UPP   
 
9:30  Temagrupper:   med fruktpaus 
1. Nolltolerans avseende diskriminering 
   Vad gör EU för att motverka diskriminering p g a härkomst, etnicitet, sexuell 
   läggning,  handikapp eller kön? Diskriminering och könsmaktsordning i EU, vars vuxna 
   innevånare är 54% kvinnor! 
   Medverkande: Katri Linna, DO, 
   Moderator: Wiveka Holst, Sveriges Kvinnolobby 
 
2.  Kvinnors rätt till arbete 
   Frågor som tas upp är vad EU gör åt frågor som t.ex. möjlighet att förena 
   förvärvsarbete med föräldraskap, lika lön oavsett kön, jämställda pensioner och 
   hur arbetet kan stärkas 
   Medverkande: Ulrika Hagström och Thomas Janson, båda involverade i EU arbete 
   från TCO. 
  
3.  Ett klimatvänligt EU 
     Bl a Kvinnor ska deltaga på lika villkor i beslut om framtida infrastruktur? Vad göra så att 
     EU byr sig om att  män avger ett ekologiskt fotavtryck som är större än kvinnors och 
    därmed orsakar klimatförändringar negativt! 
    Medverkande Gerd Jonsson Latham, kansliråd UD och författare av ” en  studie om   
    jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling”  
    Moderator: Carolina Pedersen, Swe Q,  
 
4. Kvinnor fred och säkerhet i EU och globalt 
   Både FN och EU har antagit resolutioner som betonar vikten av kvinnors medverkan i freds-  
   och säkerhetssammanhang. Resolution 1325 Kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000 av 
   FN: s säkerhetsråd.  EU är emellertid långt ifrån att tillämpa ett genusperspektiv i 
   säkerhetspolitiken, såväl när det handlar om kvinnors deltagande som genusperspektivets 
   integrering i verksamheten. Likaså kräver byggandet av en fredskultur prioriteringar. Ett år 
   av världens vapenhandel omsätter idag lika mycket som 600 år av FN:s reguljära budget. 
   Medverkande: Kerstin Grebäck, internationell ordförande, Internationella Kvinnoförbundet 
   för Fred och Frihet – IKFF, m fl;  
   Modertor: Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare i IKFF 

  
12:00 Rapport från temagrupperna 
13:00            Slut 
FÖR MER INFORMATION kontakta info@sweq.se eller skl@sverigeskvinnolobby.se  



 
 

Swe Q – Sveriges Quinnoråd 
         
 The National Council of Women in Sweden 
 

 
BLI MEDLEM I SVERIGES QUINNORÅD 

ENGAGERA DIG I JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
FÅ REGELBUNDEN KVALITATIV INFORMATION! 

 
TILLSAMMANS  utges av Swe Q; Nästa nummer kommer i maj 2009 
 
Ledningsgruppen 
 
Pirjo Talvitie, kassör, hem tfn 08-663 48 57 
Kirsti Kolthoff, sekr. och projektansvarig, tfn  0295-500 10, 070-244 89 13 
Ulla Myrin, ordförande, tfn 08-711 43 87 
  
Swe Qs adress: c/o Talvitie, Valhallavägen 148F, 115 24 Stockholm 
  
Nätverk, enskilda personer, kvinno – och jämställdhetsorganisationer – välkomna som 
medlemmar! 
 
Swe Q är medlem i paraplyorganisationen SKL tillsammans med ett 35-tal nationella och regionala 
organisationer och sänder regelbundet ut information i Swe Qs elektroniska nätverk 
SKL innehar det svenska medlemskapet i European Women´s Lobby - EWL och är därmed en av 2000 
medlemmar under EWLs paraply. Aktuell information om EWL:s verksamhet finns på SKL:s hemsida 
där det bl. a finns ett sammandrag av nyhetsbrev på svenska och tillgång till detsamma på engelska. 
 
Årsavgift 
 
Betala till plusgiro konto 72 86 46-1. Meddelas endast här!  
INGEN SEPARAT PLUSGIROBLANKETT KOMMER 
Enskild medlem 150 kr 
För organisation med högst 499 medlemmar, 200 kr 
För organisation med minst 500 medlemmar, 300 kr 
 
Medlemmar har rösträtt, får nyhetsbrevet och inbjuds till olika verksamheter. Enbart 
prenumeration 100 kr. 
 
Sveriges Quinnoråd arbetar för 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män på samhällets alla plan 
• mänskliga rättigheter och skyldigheter 
• internationell förståelse och fred 

 
Swe Q är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar på kvinnors villkor. 
Vill du vara med i Swe Qs e-post nätverk? Lämna din e-post adress till info@sweq.se 
 


