INTERNATIONELL HISTORIK
S-kvinnor arbetar för en jämställd värld för alla människors fred och
frihet. Vi vill bidra till en utveckling som ställer människan i centrum
och som minskar skillnaderna i levnadsvillkor, för att bättre tillgodose
behoven hos majoriteten av jordens befolkning.
S-kvinnor har en lång tradition av internationellt engagemang. Sedan
1950-talet har freds- och solidaritetsfrågor haft en framträdande roll
i vårt arbete.

INTERNATIONELL
SOLIDARITET

Envist drev vi kampen mot svenska atomvapen under 50- och 60-talen,
vilket ledde till att det socialdemokratiska partiet tog definitiv ställning
mot svenska kärnvapen.
En annan viktig kampanj var den om att 1 % av Sveriges BNP skulle avsättas till bistånd. Den gav resultat när målet uppfylldes 1975.
Andra frågor som S-kvinnor har drivit och driver är exempelvis rätten
till abort, kunskap om kvinnokonventionen, barnkonventionen och
FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, samt information
om den svenska sexköpslagen.

OM S-KVINNOR
S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp
och könskamp sida vid sida. Vårt förbund organiserar kvinnor i hela
Sverige. Tillsammans kämpar vi för ökad jämställdhet i samhället
– och inom vårt eget parti.

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Box 70458, 107 26 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 68
Telefon: 08-700 26 00, www.s-kvinnor.se
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S-KVINNORS INTERNATIONELLA PROJEKT

Kvinnor i alla länder måste arbeta tillsammans för att vi ska nå ett jämlikt och
jämställt samhälle. S-kvinnor arbetar aktivt för internationell jämställdhet och
solidaritet genom insatser både nationellt och internationellt.

S-kvinnors internationella projekt syftar till att stärka kvinnors självständighet och oberoende genom ökad kunskap, organisations- och
demokratistöd samt stöd till verksamhet som ger kvinnor arbete och
inkomst. Vi arbetar också för att öka kvinnors deltagande och representation i politiska sammanhang.

Vårt mål är att ge världens kvinnor makt att forma samhället och sitt eget
liv. Det kräver:
•
•
•
•

Fred, demokrati och mänskliga rättigheter
En jämn fördelning av makt och inflytande
Ekonomisk jämställdhet
Nolltolerans för mäns våld mot kvinnor

S-kvinnor har genom åren bedrivit solidaritetsarbete i stora delar av
världen, med projekt i Europa, Latinamerika, Asien och Afrika.

I de flesta av världens länder är kvinnors möjligheter att påverka små,
men jämställdhet och kvinnors deltagande är avgörande för att globala
problem ska kunna lösas.
På internationell nivå inriktas S-kvinnors arbete på att stärka kvinnors
ställning – ekonomiskt, politiskt och socialt. Vi verkar även starkt för att
handeln med kvinnor och barn för sexuellt utnyttjande stoppas och att
de som utsatts för trafficking får ett rättmätigt skydd. För att uppnå varaktig fred kräver vi att kvinnors deltagande i fredsprocesser ökar.

inTERNATIONELLA
SAMARBETSORGANISATIONER
På internationell nivå samarbetar
S-kvinnor med systerorganisationer
i Norden, Europa och världen.
• Socialdemokratiska kvinnor i Norden
(SKN)
• Europeiska socialdemokraters partis
kvinnoorganisation (PES Women)
• Socialistinternationalens kvinnor
(SIW)

I Sverige bedriver vi
opinionsbildning om
biståndsmål, handelsvillkor, vapenindustri,
migrationspolitik samt
våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor.
Stöd
”La Luna-fonden”,
S-kvinnors fond
för solidaritet med
världens kvinnor.
Postgiro 501 97–3

S-kvinnors internationella projekt drivs på
både klubb-, distrikts- och förbundsnivå.
Det kan handla om insamlingsverksamhet,
informationsinsatser eller större projekt
som löper på flera år.
PROJEKTFORMER
De projekt S-kvinnor genomför, med stöd
av Sida och Palmecenter, är av tre slag:
90/10-projekt, partistödsprojekt eller
fadderprojekt.

Mer information
om förbundets
aktuella – och
några tidigare –
projekt finns på
www.s-kvinnor.se
under ”Vår politik/
Internationellt”.

1) I ett 90/10 projekt finansieras 90 procent av kostnaderna av Sida och
de resterande 10 procenten är en egeninsats som S-kvinnor står för själv.
2) Partistödsprojekt stödjer framväxten av demokratiska politiska system.
Stödet är 100 procentigt, vilket innebär att ingen egenfinansiering krävs.
Här behövs framför allt personella insatser. Förbund, distrikt och klubbar
har därmed unika möjligheter att engagera sig internationellt utan att
detta innebär en ekonomisk kostnad.
3) I ett fadderprojekt står S-kvinnor för egeninsatsen på 10 procent, men
ansvaret för projektledning och administration ligger hos Palmecenter.
Mer information om de olika projektformerna finns på Palmecenters
hemsida www.palmecenter.se.

