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S-KVINNORS FÖRBUND 2017  
 
Förbundsordföranden under året 
S-kvinnors förbundsordförande 2017 var Carina Ohlsson. Året innebar både nationella som 

internationella besök, seminarier och intensivt politiskt arbete. Flera besök har gjorts i S-kvinnors 

distrikt och klubbar runt om i landet, till exempel vid firandet av S-kvinnors äldsta klubb, 

Allmänna kvinnoklubben, som i år fyllde 125 år. I maj besökte Carina Ohlsson IF Metalls 

kongress i Göteborg, i juni var hon gäst vid RFSU:s kongress och i augusti deltog hon som gäst 

vid firandet av SSU:s 100-årsjubileum.  

Seminarium  

Carina Ohlsson deltog i en rad seminarier under året. I början av året medverkade hon vid ett 

flertal seminarier om kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt hedrade minnet av 

Fadime Sahindal som mördades av sin far för 15 år sedan. Hon deltog bland annat i en 

politikerpanel under Fadimedagarna, arrangerade av Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) samt  

i seminarium med Tensta kvinno- och tjejjourer.  

Under våren medverkade Carina Ohlsson vid Tankesmedjan Tidens seminarium om varför 

föräldraförsäkringen är så viktig för jämställdhet i Sverige. Vid SNS seminarium med forskare 

som studerat S-kvinnors reform ”Varannan damernas” var Carina Ohlsson inledningstalare. I maj 

var Carina Ohlsson gäst vid Hammarkullekarnevalen och talade i Socialdemokraternas monter. 

Hon har också medverkat bland annat vid politikerveckan i Järva i Stockholm och på Bok- och 

biblioteksmässan mässan i Göteborg vid ett seminarium av Operation 1325 om kvinnor, fred och 

säkerhet. 

Internationellt  

Under 2017 har Carina Ohlsson lagt stort engagemang i sina internationella uppdrag. Som 

ledamot i Europarådets svenska delegation, suppleant i OSSE-delegationen och ordförande för 

Socialdemokraterna i Europas (PES) migrationspolitiska nätverk har hon lyft jämställdhets-

politiska frågor. Under året besökte hon även flyktinganläggningar i Grekland.  

I oktober valdes Carina Ohlsson till Sveriges representant i Europarådets nätverk ”Women free 

from violence”, som består av representanter från medlemsländerna. Nätverket har bland annat 

spelat en viktig roll för att driva igenom konventionen för att stoppa mäns våld mot kvinnor.   

Carina Ohlsson har också deltagit i möten med Socialdemokratiska kvinnor i Europa, som i 

oktober träffade Elke Ferner från Socialdemokratiska kvinnor i Tyskland, när hon skrev under att 

Tyskland ratificerar Istanbulkonventionen.  

Övrigt 

Utöver sin roll som förbundsordförande för S-kvinnor har Carina Ohlsson under 2017 även varit 

riksdagsledamot (S) och ledamot i Socialförsäkringsutskottet, suppleant i Justitieutskottet samt 

ledamot i migrationsverkets insynsråd. Andra uppdrag är bland annat ordförande för Lidköpings 

fotbollsklubb, med ständigt engagemang för jämställd idrott samt fortsatt engagemang i Kvinno- 

och tjejjourernas verksamhet genom ordförandeskap för Somaya kvinnojour. 
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Förbundssekreteraren under året  
Förbundssekreterare 2017 var Susanne Andersson. Även detta år har stor vikt lagts vid stärkt 

intern kommunikation inom S-kvinnor, att strategiskt planera förbundets arbete, möten och 

aktiviteter på förbundsnivå, medlemsträffar, utbildningar och seminarier, bland annat 

Socialdemokraternas partikongress i Göteborg, Almedalsveckan i Visby och Jämställdhets- 

dagarna i Örebro.  

Susanne Andersson har varit delaktig i utvecklingen och implementeringen av ett nytt medlems-

system för Socialdemokraterna, som pågått under hela året. Under 2017 inleddes också planering 

för att anställa ytterligare en person på S-kvinnors kansli, med annonsering och intervjuer med 

kandidater för tjänsten.  

Besök och aktiviteter  

Arbete med medlemsvärvning och lokalt politiskt engagemang i klubbar och distrikt har varit en 

viktig del av förbundssekreterarens uppdrag under året. Susanne Andersson har bland annat 

besökt Värmlands S-kvinnor för planering av S-kvinnors kongress. I mars besökte hon Örebros  

S-kvinnodistrikts kongress, i maj S-kvinnor i Lund och Lundby S-kvinnors öppna möte inför 

partikongressen. I september besöktes S-kvinnor i Stockholm län, firandet av Kävlinge S-kvinnor 

som fyllde 110 år och Jönköpings S-kvinnor som fyllde 100 år. Susanne Andersson tog också 

emot Ulla Löfven som gästade S-kvinnor i Kalix. I oktober besökte hon Jämtlands S-kvinnor  

och i december hölls tal för Hässelby S-kvinnor.  

Susanne Andersson representerade även S-kvinnor i utbildningar i jämställdhetspolitiska frågor 

för andra förtroendevalda i arbetarrörelsen; i september vid en konferens för Socialdemokrater i 

Falkenberg, i oktober vid studiekonferens på Bommersvik om bland annat digital mobilisering, 

och i oktober även för Socialdemokrater från Bjuv, Hässleholm och Kristianstad. I november 

höll Susanne Andersson i utfrågningar och argumentationsträning om jämställdhet för ledamöter 

i Socialdemokratiska riksdagsgruppen.  

Internationellt  

Under året besökte Susanne Andersson bland annat S-kvinnor i Nordens (SKN) sammankomst i 

Oslo, där Sverige tog över ordförandeskapet för kommande år. Flera interanationalla gäster togs 

också emot på förbundets kansli 

i Stockholm.  

I december besökte Susanne 

Andersson Lissabon och PES 

Women´s årliga konferens,  

som del av den svenska social-

demokratiska delegationen. 

”From Gaining to Owning 

Power” var årets tema för 

konferensen.  

Övrigt 

Utöver rollen som 

förbundssekreterare för S-kvinnor 

har Susanne Andersson under 2017  

även varit förtroendevald (S) och ordförande för kommunfullmäktige i hemkommunen Kalix i 

Norrbotten. Susanne Andersson första maj-talade i år i Kalix.   

Fr.v: Adrine Winther, Marita Ulvskog, Pyry Niemi, Fredrik 

Olovsson, Susanne Andersson och Richard Rosander. 



3 
 

Förbundsstyrelse 1 jan-24 aug 2017 (t.o.m. kongressen) 
 
Förbundsordförande   Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)  
Förbundssekreterare   Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie   

Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)  
Liselott Vahermägi, Stockholms län (AU) 
Anna Hedh, Kalmar län 
Aylin Fazelian, Göteborg 
Eva-Lena Jansson, Örebro län 

   Lena Näslund, Västernorrland 
(t.o.m. kongress)  Birgitta Ahlqvist, Norrbotten 
(t.o.m. kongress)  Åsa Lindestam, Gävleborg  

En ledamot har avsagt sig uppdraget under 2016. 
   

Styrelseledamöter, ersättare   
Nina Unesi, Stockholms län 

(t.o.m. kongress, därefter ordinarie) Yvonne Karlén, Dalarna 
(t.o.m. kongress, därefter ordinarie) Lena Josefsson, Stockholm stad 
(t.o.m. kongress, därefter ordinarie) Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg  
(t.o.m. kongress, därefter ordinarie) Susanne Dufvenberg, Västerbotten 
(t.o.m. kongress) Maria Stansert, Kronoberg 
(t.o.m. kongress) Rose-Marie Edlund, Halland 
(t.o.m. kongress)  Sara Mellander, Skåne 
(t.o.m. kongress)  Ella Wallberg, Jämtland 

 
Revisorer, ordinarie    
(sammankallande)  Marianne Carlström, Göteborg  

Lisbet Björklund, Örebro län 
Monica Green, Skaraborg 

 
Revisorer, ersättare   

Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten 
(t.o.m. kongress)  Eva De Marothy, Dalarna   
 
Valberedning  
(sammankallande t.o.m. kongress) Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten 

Marlene Segerson, Bohuslän 
Inger Jarl Beck, Skåne  
Chatarina Holmberg, Blekinge 
Siv Palmgren, Örebro län  
Veronica Lindholm, Västerbotten 

(t.o.m. kongress)  Sara Gunnerud, Stockholm stad 
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Förbundsstyrelse 24 aug-31 dec 2017 (fr.o.m. kongressen) 
 
Förbundsordförande   Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)   
Förbundssekreterare   Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie   

Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)  
Liselott Vahermägi, Stockholms län (AU) 
Anna Hedh, Kalmar län  
Aylin Fazelian, Göteborg    
Eva-Lena Jansson, Örebro län   

(nyval)    Yvonne Karlén, Dalarna  
(nyval)   Lena Josefsson, Stockholm stad  
(nyval) Susanne Dufvenberg, Västerbotten  
(nyval)   Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg  

  
Styrelseledamöter, ersättare   

Nina Unesi, Stockholms län  
(nyval)   Anna Fernebro, Skåne  
(nyval   Maritha Meethz, Norrbotten 
(nyval)   Tara Twana, Stockholms stad  
(nyval)    Monica Fällström, Västernorrland  
(nyval    Malin Lauber, Kronoberg  
(nyval)   My Lilja, Uppsala  
(nyval)    Elisabeth Fjällström, Jämtland  
(nyval)   Ann-Marie Palm, Göteborg   

 
Revisorer, ordinarie    
(sammankallande)  Marianne Carlström, Göteborg  

Lisbet Björklund, Örebro län   
Monica Green, Skaraborg 

 
Revisorer, ersättare   

Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten  
(nyval)   Irma Pelo Hallqvist, Dalarna  
 
Valberedning   
(sammankallande) Siv Palmgren, Örebro  

Veronica Lindholm, Västerbotten  
Chatarina Holmberg, Blekinge 
Marlene Segerson, GOS 
Inger Jarl Beck, Skåne 

(nyval)   Anna Vikström, Stockholms län 
(nyval)   Marlene Haara, Norrbotten 
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Förbundsstyrelsen under året 
Förbundsstyrelsen hade under 2017 sex styrelsemöten på Sveavägen 68 och utöver det även flera 
telefonmöten. Under förbundsmötet i Karlstad hölls även konstituerande möte. På kongressen 
2017 i Karlstad valdes åtta nya ledamöter in i förbundsstyrelsen.  
 
Styrelsen tog under 2017 beslut bland annat om remissvar för starkare skydd för sexuell integritet 
(SOU2016:60) om stärkts sexualbrottslagstiftning och att representanter från förbundsstyrelsen 
ska medverka vid Palmecentrets nätverksträff i Sydafrika i april. Förbundet beslutade också att 
tillsätta en arbetsgrupp inför 2019 års firande när kvinnors rösträtt i Sverige fyller 100 år. 
Arbetsgruppen består av förbundsordförande Carina Ohlsson, förbundssekreterare Susanne 
Andersson samt Carina Fredén, ordförande Allmänna kvinnoklubben i Stockholm. 
 
Styrelsen nominerade för 2017 Maj-Inger Klingvall till ordförande för UNICEF samt Kerstin 
Engle (Skåne) och Yvonne Karlén (Dalarna) till Fistulasjukhusets styrelse.  
 
Under året har styrelsen arbetat löpande med förberedelser inför förbundskongressen, som 
tillsättande av redaktionsutskott, föredragande, behandling av 51 motioner och det nya politiska 
program som förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anta. Efter kongressen inleddes arbetet 
med att implementera kongressbesluten. Däribland att korta mandatperioden för samtliga 
ledamöter i förbundsstyrelse från fyra till två år, med en översyn om hur detta förändrar 
arbetssituationen främst för förbundssekreteraren. 

Övre raden fr. v: Anna Fernebro, Ann-Marie Palm, Liselott Vahermägi, Malin Lauber, Yvonne Karlén, 
My Lilja, Erika Storme Martinger, Tara Twana, Lena Josefsson, Monica Fällström, Hillevi Larsson, 
Elisabeth Fjällström och Maritha Meethz. 
 

Nedre raden fr. v: Susanne Dufvenberg, Susanne Andersson, Carina Ohlsson, Nina Unesi och Eva-Lena 
Jansson. 
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S-kvinnor i riksdagen  
S-kvinnors riksdagsgrupp bevakar och driver gemensamt S-kvinnor frågor i riksdagen, genom 
internt arbete, debatter, interpellationer och motioner. Relevant information vidareförmedlas 
också till S-kvinnors förbundsexpedition.  
 
Under 2017 lade S-kvinnors riksdagsgrupp fram ett 20-tal motioner utifrån förbundskongressens 
beslut: om särskilt boende för äldre, minskade ekonomiska klyftor, att tänderna ska ingå i 
högkostnadsskyddet, ett humant flyktingmottagande, bättre stöd till långvarigt psykiskt sjuka, 
uppföljning av försök med förkortad arbetstid, nollvision mot mäns våld mot kvinnor, om 
vapenexport och demokratikriterier, motverka osunda kroppsideal, tidsplan för individuell 
föräldraförsäkring, förskola för alla och uppräkning av sjukersättning.  
 
S-kvinnor riksdagsnätverk har haft återkommande möten om aktuella jämställdhetspolitiska 
frågor, där ett flertal gäster deltagit, bland annat gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström, 
europaparlamentariker Anna Hedh och PROs ordförande Christina Tallberg.  
 
Fyra ledamöter från förbundsstyrelsen var 2017 ledamöter i riksdagen: Carina Ohlsson 
(Skaraborg), Hillevi Larsson (Skåne), Eva-Lena Jansson (Örebro län), Åsa Lindestam 
(Gävleborg). 
 

S-kvinnor i Europa 
Anna Hedh (Kalmar län), från S-kvinnors förbundsstyrelse, har under året varit ledamot i 
Europaparlamentet och löpande återrapporterat till förbundet hur det jämställdhetspolitiska 
arbetet fortskridit på EU-nivå samt bevakat S-kvinnors frågor i Europaparlamentet. Carina 
Ohlsson (Skaraborg) och Eva-Lena Jansson (Örebro län) har ingått i Europarådets svenska 
delegation. 
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Medlemsstatistik  
 

Distrikt   2017  
 

Blekinge   214  

Dalarna   328  

GOS   167  

Gotland   64  

Gävleborg   261  

Göteborg   255  

Halland   203  

Jämtland   136  

Jönköpings lön   295  

Kalmar   135  

Kronoberg  127  

Fyrbodal  210  

Norrbotten  520  

Skaraborg   298  

Skåne   779  

Stockholm stad  744  

Stockholms län  592  

Södra Älvsborg  106  

Sörmland   242  

Uppsala län   152  

Värmland   321  

Västerbotten  207  

Västernorrland  277  

Västmanland  142  

Örebro län   320  

Östergötland  368  

Totalt   7463  

 
 
S-kvinnors distriktsordförande (DO) 2017  

Blekinge Chatarina Holmberg   
Dalarna Monica Enarsson  
Fyrbodal  Paula Holmqvist (ny 2017) 
GOS  Marlene Segerson 
Gotland Meit Fohlin  
Gävleborg  Marie Frestadius 
Göteborg Ann-Marie Palm (ny 2017)  
Halland Christel Eriksson (ny 2017) 

Jämtland Elisabet Fjellström (ny 2017) 

Jönköpings län Desiré Törnqvist  

Kalmar län Anna Hedh  

Kronoberg Henrietta Serrate (ny 2017) 

Norrbotten Birgitta Ahlqvist 

Skaraborg Ida Ekeroth 
Skåne Elin Gustafsson  
Stockholms län  Natalie Sial  
Stockholm stad  Lena Josefsson  
Södra Älvsborg  Erika Storme Martinger 
Sörmland Marie Svensson (ny 2017) 
Uppsala län Lena Hartwig  
Värmland Inga-Lill Röhr  
Västerbotten Susanne Dufvenberg  
Västernorrland  Elisabeth Strömquist  
Västmanland    Anna Wallén (ny 2017)  
Örebro län  Eva-Lena Jansson (ny 2017)  
Östergötland      Kaisa Karro  
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FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2017 
 
21 januari: Women’s March  
S-kvinnor var tydliga med att vi önskat en helt annan utveckling i det amerikanska valet och att  
vi såg valresultatet som ett bakslag för kampen för alla människors lika värde, för miljön, för 
världspolitiken, för fred och säkerhet, för jämställdhet och jämlikhet. Inför att Donald Trump 
installerades som president i USA växte en stark gräsrotsrörelse fram – The Women’s March on 
Washington – som snabbt växte till marscher för kvinnors rättigheter. Den 21 januari hölls 
manifestationer både i USA och globalt. S-kvinnor deltog i manifestationer på flera platser i 
svenska städer och visade även sitt stöd för manifestationen som helhet.  

31 januari–1 februari: Forum Jämställdhet  
Sveriges största jämställdhetskonferens ”Forum Jämställdhet” hölls i Örebro under två dagar i 
månadsskiftet januari–februari. S-kvinnors fanns på plats med monter, intensiva dagar med 
samtal, debatter och medlemsvärvning. Bland talarna fanns finansminister Magdalena Andersson, 
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och jämställdhetsminister Åsa Regnér.  

21 februari: Minneskonferens för Fadime  
"Glöm aldrig Pela och Fadime" arrangerade en heldagskonferens om hedersrelaterat våld på 
temat "Svensk lag eller dubbla rättssystem". Carina Ohlsson framhöll att S-kvinnor vill förbjuda 
religiösa friskolor, för alla barns rätt till en likvärdig och sekulär skola där de själva kan forma sina 
åsikter. 2017 var det 15 år sedan Fadime mördades av sin far i hederns namn. Uppsala S-kvinnor 
deltog vid minnesstund vid hennes grav i Uppsala.  

 
8 mars: Internationella kvinnodagen, #lönheladagen 
S-kvinnor är medlemmar i #lönheladagen-rörelsen som samlar flera politiska kvinnoförbund, 
kvinnoorganisationer och fackförbund, för att tillsammans uppmärksamma löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor. Rörelsen presenterar varje år gemensamma krav för jämställda löner.  
 
På internationella kvinnodagen, den  
8 mars, presenteras varje år det klockslag, 
efter vilket en kvinna jobbar gratis, jämfört 
med en man (beräknat på en arbetsdag 
från kl. 8–17). 2017 var detta klockslag 
16.00. Inför lanseringen av klockslaget 
gjordes en årlig fotografering på Sergels 
Torg i Stockholm, samt flera lokala 
manifestationer runt om i landet. En 
gemensam debattartikel publicerades i 
Svenska Dagbladet.  
 

13–24 mars: CSW 61 (Commission on the status of women)  
FNs kvinnokommission arrangerades i år för 61:a gången, på högkvarter i New York. 
Kommissionen samlar årligen representanter från medlemsländerna, civilsamhället och enheter 
inom FN. Carina Ohlsson medverkade som representant för den svenska delegationen.  
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Kommissionen är FNs internationella organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Tema för 
året var att stärka kvinnors ekonomi och rätt till arbete.  
 
Kommissionen utvärderade 
utmaningarna med att implementera 
Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling för flickor och kvinnor: 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, arbete mot trafficking, 
prostitution och sexuellt våld i krig och 
konflikter, samt hur porr-industrins 
motverkar jämställda samhällen.  
 

 
8–12 april: Partikongress  
Inför Socialdemokraternas kongress tog S-kvinnor fram 6 mallmotioner till S-kvinnodistrikten; 
om tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring, en modern arbetsorganisation, jämställd vård, 
kvinnofrid, kvinnors pensioner och äldreomsorgen. Förslag till ändringar i partiets politiska 
riktlinjer togs också fram. Kongressen yrkade bifall till skrivelsen "därför har Socialdemokraterna 
en nollvision mot mäns våld mot kvinnor", som S-kvinnor stod bakom. Kongressen yrkade också 
bifall till S-kvinnors förslag om starkare skrivelse om att Socialdemokraterna vill ha en tidsplan 
för när en individualiserad föräldraförsäkring ska kunna bli verklighet. 
 
Andra frågor som lyftes av S-kvinnor och fick bifall av kongressen var mer pengar till anställda i 
välfärden, sänkt skatt för pensionärer, att tänderna ska ses som en del av kroppen och ingå i 
högkostnadsskyddet och att Socialdemokraterna står bakom att Sverige inte bör tillåta religiösa 
friskolor. 
 
S-kvinnor deltog under kongressdagarna med en monter som blev en knytpunkt för S-kvinnor  
på plats och bidrog både till nätverkande, viktiga möten och medlemsvärvning. Från förbunds-
styrelsen var Aylin Fazelian, Erika Storme Martinger, Liselott Vahermägi och Susanne 
Dufvenberg ombud på partikongressen. 
 

Första maj  
2017 firade Socialdemokraterna första maj under parollen  
”Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas”. Flera  
S-kvinnor första maj-talade runt om i landet om varför den 
svenska modellen också är en feministisk modell. Förbunds-
ordförande Carina Ohlsson talade i tre städer i Väst-Sverige;  
i Götene, Mariestad och Skara. Förbundssekreterare Susanne 
Andersson talade i hemkommunen Kalix.  
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Plakat och vykort 
Inför första maj tog S-kvinnor  
fram planscher/plakat med S-kvinnors 
budskap, om kvinnokamp, en jämställd 
föräldraförsäkring, rätt till heltid, 
jämställda löner och jämställda pensioner.  
 
Planscherna användes vid aktiviteter och 
på plakat under första maj-tåg över hela 
landet. Vykort togs också fram i samma 
frågor och utförande. 

 
 
 

 
2–9 juli: Almedalen  
Almedalsveckan samlade S-kvinnor från hela landet. Förbundet arrangerade egna seminarier och 
deltog i en mängd andra seminarier, möten och samarbeten hela veckan. 3 juli arrangerades också 
ett välbesökt mingel av Gotlands S-kvinnodistrikt. Flera gästtalare deltog, barn-, äldre och 
jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitieminister Morgan Johansson och gymnasie- och 
kunskapslyftsminister Anna Ekström.  

Feminism – ideologi, praktisk politik och känsla.  
S-kvinnor arrangerade ett seminarium om den feministiska kampen, dess utveckling och roll 
historiskt och idag, samt hur vi får fler att engagera sig. Moderator var Camilla Wagner från Klara 
K, deltog gjorde också Ida Östensson från Make Equal, Stina Oscarson, regissör och skribent, 
Clara Berglund från Sveriges Kvinnolobby, Banar Sabet från Streetgäris, Anna Jensen Naatikka 
från IF Metall och Anders Österberg från Unga Örnar. 

Sveket mot förorten – förortsfeministernas kamp mot moralpoliserna  
Vi arrangerade också ett seminarium tillsammans med flera andra organisationer, Glöm aldrig 
Pela och Fadime (GAPF), Varken hora eller kuvad (VHEK) och FreeZonen, om förorts-
feminismens kamp. Efter Kalla Faktas uppmärksammande av så kallade moralpoliser i förorterna 
diskuterades hur vi går vidare och lyfter förortsfeministernas kamp. Utöver representanter från 
arrangörerna deltog jämställdhetsminister Åsa Regnér, rikspolischef i region mitt Carin Götblad, 
Stockholms stads demokratiborgarråd Ann Margrethe Livh (V), Sanna Rayman från Dagens 
Samhälle och Helena Gissén från TV4.  

Representanter från S-kvinnor deltog i en mängd seminarier, debatter och aktiviteter. Carina 
Ohlsson hade ett tätt schema hela veckan, bland annat flera seminarier om asylrätt och 
migrationspolitik med Europaparlamentet, Rädda barnen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
Barnombudsmannen, Sveriges Kristna råd och Bilda. Vidare deltog hon i seminarier om 
hedersrelaterat våld och förtryck med GAPF, om boende för kvinnor på kvinnojourer och i 
skyddat boende med Unizon, om föräldraförsäkringen med chefsorganisationen Ledarna, om 
feministisk utrikespolitik med ett 20-tal organisationer samt om högerextremismen och 
populismen som hot mot sexuella rättigheter och jämställdhet i Europa med RFSU.  
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19–21 augusti: S-kvinnors kongress  
Värmlands S-kvinnodistrikt var värdar för kongressen 2017, som arrangerades i Karlstad. 
Kongressen behandlade och antog ett 50-tal motioner och S-kvinnors nya politiska program 
”Den feministiska kampen”. En ny förbundsstyrelse valdes. 
 
S-kvinnors stadgar reviderades också efter 
kongressbeslut, mandatperioderna ändrades så 
att samtliga ledamöter till förbundsstyrelsen nu 
väljs på två år.  
 
Två uttalanden antogs på mötet, det första om 
S-kvinnors krav på säker förlossningsvård i 
hela landet, det andra om S-kvinnors krav att 
Sverige ska får en lagstiftning mot sexistisk 
reklam.  
 
En ny indelning av S-kvinnors distrikt antogs,  
i enhetligt med den Socialdemokraterna antagit. 
Bohuslän och Norra Älvsborg upphörde som 
S-kvinnodistrikt och övergick till Fyrbodal och 
GOS (Göteborgsområdets Socialdemokrater). 
 
Gäster på mötet var utrikesminister Margot 
Wallström, socialförsäkringsminister Annika 
Strandhäll, jämställdhetsminister Åsa Regnér, 
SSU:s ordförande Philip Botström, Börje 
Westlund från HBTs, Gabriella Lavecchia,  
vice ordförande SEKO och Jesper Eneroth (S) 
kyrkopolitisk talesperson, som pratade om det 
närstående kyrkovalet. 
 

4 september: Kyrkoval  
I kyrkovalet har alla medlemmar i svenska kyrkan möjlighet att rösta till tre nivåer, Kyrkomötet 
(nationell nivå), Stiftsfullmäktige (regional nivå) och Kyrkofullmäktige (lokal nivå). Social-
demokraternas viktigaste frågor i valet var att Svenska Kyrkan ska fortsätta vara en öppen och 
välkomnande folkkyrka som står upp för allas lika värde oavsett vem du är samt att svenska 
kyrkan ska vara en god arbetsgivare med bra villkor. Många S-kvinnor var aktiva i valrörelsen och 
mobiliserade starkt. Resultatet blev också ökat valdeltagande och framgång för Social-
demokraterna. 

 
S-kvinnor anmäler dejtingsidor för koppleri 
I september uppmärksammade flera medier hemsidor för så kallad sugardejting. Hemsidorna 
marknadsförde sig som sajter där rika män kan träffa, och försörja, unga kvinnor. En av 
hemsidorna gjorde reklam med bilder på lättklädda kvinnor och texten ”Hej studenter! 0,- i 
studielån? Dejta en sugardaddy”, bland annat med stora plakat utanför högskolor. S-kvinnor,  
och även Chalmers Universitet, polisanmälde hemsidorna för koppleri alternativt anstiftan till 
brott mot sexköpslagen. I slutet av september inledde Åklagarmyndigheten en förundersökning.  
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Bred feministisk plattform  
Den 23 oktober samlades ett flertal feministiska organisationer för att tillsammans lansera en 
”Bred feministisk plattform”. Initiativet togs mot bakgrund av den backlash som setts på 
jämställdhetsområdet, både nationellt och internationellt. Grunden till plattformen var att 
feministiska landvinningar utmanas, kränkningar och hot begränsar flickor och kvinnors frihet i 
offentliga rum. När mänskliga rättigheter begränsas för halva befolkningen, urholkas demokratin. 
Bakom initiativet står bland andra VHEK (Varken hora eller kuvad), Sveriges Kvinnolobby, 
Unizon, Grupp 8, GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), S-kvinnor, Centerkvinnorna och 
Liberala kvinnor.  
 
Lansering: ”Den feministiska kampen” 
S-kvinnors nya politiska program ”Den 
feministiska kampen” antogs av S-kvinnors 
kongress i augusti. I november lanserades 
programmet på ett mingel för S-kvinnors 
förbundsstyrelse och distriktsordföranden. Där 
presenterades också illustrationer av art director 
och designer Maria Holmer Dahlgren.  
 
Programmet är uppdelat i åtta områden: 
ideologisk grund, det feministiska samhällsbygget, 
ekonomi och hållbarhet, en jämställd arbets-
marknad, jämställd hälsa, exploatering av 
kvinnokroppen, internationell solidaritet samt 
kvinnor och migration.  
 

#METOO  
Under hösten 2017 var det få som missade #metoo-uppropet världen över. I ett första skede en 
rörelse där kvinnor, i sociala medier, ställde sig bakom uppropet och talade om sexuella 
trakasserier och övergrepp. Sverige fick stor uppmärksamhet även internationellt – här övergick 
rörelsen i att även branscher startade upprop. Inledningsvis av kvinnor inom svensk teater, 
därefter följde en rad branscher och grupper med upprop för att belysa kvinnors situation och 
utsatthet. 
 
S-kvinnor och Socialdemokraterna tog tillsammans fram en kampanjfilm i samband med 
#metoo. Filmen fick stor uppmärksamhet och spridning i sociala medier. En flyer för #metoo 
med S-kvinnors krav togs också fram, vilken också fått stor spridning och uppskattning under 
efterföljande debatt och valrörelsearbete.  
 
14 december hölls en visning av filmen ”Sluta tafsa” i Riksdagen med diskussion om uppföljning 
av #metoo och kränkningar av flickor och kvinnor och tillgång till de offentliga rummen. 15 
december samlades kvinnliga statsråd och ledamöter i riksdagen över partigränserna, för att läsa 
upp vittnesmål som inkommit i samband med det politiska uppropet #imaktenskorridorer.  
 
#imaktenskorridorer samlade kvinnor inom politiken, där många S-kvinnor deltog. 
Socialdemokraterna startade även interna utredningar för att se över situationen i det egna partiet 
och förbättra stödfunktioner för utsatta. Arbetet med att bemöta sexuella trakasserier och 
övergrepp, och hantera det fokus #metoo satt på frågan fortgår löpande. 
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S-kvinnor och Socialdemokraternas #Metoo-film med partisekreterare Lena Baastad, arbetsmarknadsminister 
Ylva Johansson, S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, socialminister Annika Strandhäll och gymnasie- och 
utbildningsminister Anna Ekström. 
 

Checklista  
S-kvinnor går från ord till handling – det har varit ett viktigt budskap hela året. Under året har 
flera av S-kvinnors krav blivit verklighet. Att uppmärksamma och lyfta det, handlar både om att 
fira våra framgångar och om att tydligt visa att vi är en maktfaktor. Inför kommande valrörelse 
tog S-kvinnor fram en checklista över feministiska framgångar under mandatperioden, där vi 
bland annat lyfte dessa frågor:  
 
Gratis cellprov  
2016 drev S-kvinnor igenom gratis mammografi för hela screeningprogrammet i Sverige. 2017 
följdes den frågan upp med krav på gratis screeningprogram även för cellprovtagning mot 
livmoderhalscancer. I september blev det klart att regeringen hörsammat S-kvinnors krav och  
nu föreslog att cellprovtagningen ska vara avgiftsfri i hela landet. En oerhört viktig förebyggande 
reform – varje år insjuknar 500 kvinnor i Sverige i livmoderhalscancer och 150 avlider. 
 
Samtycke – ja tack!  
I slutet av 2016 presenterades 
Sexualbrottsutredningen, som 
under 2017 gick ut på remiss.  
 
S-kvinnor lämnade ett remissvar, 
där vi välkomnade många av 
utredningens förslag. En av de 
viktigaste delarna är att gränsen 
för våldtäkt framöver ska gå vid 
frivilligt deltagande, dvs. det ska 
krävas samtycke. Det har vi och 
många andra kämpat för länge.  
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Den 17 december presenterades regeringens färdiga förslag till en stärkt sexualbrottslagstiftning, 
som väntas antas av riksdagen under kommande år. Stödet i riksdagen väntas vara brett, varför 
detta sågs som en viktig delseger. En bred samling organisationer firade gemensamt beskedet.  
 
Jämställda familjer  
Flera familjepolitiska krav S-kvinnor länge drivit blev verklighet tidigt under mandatperioden, 
vårdnadsbidraget avskaffades, underhållstöd till ensamstående ökades, föräldraförsäkringen fick 
en extra vigd månad, över 20 000 anställda i skolan och satsningar på att alla ska få tillgång till 
sommarlovsaktiviteter. 
 
Jämställda pensioner  
I september kom regeringens besked om sänkt skatt för pensionärer och höjt bostadstillägg. 
Riktades satsningar för de med de alla lägsta pensionerna, vilket framför allt är kvinnor, är viktigt 
för mer jämställda pensioner och för att säkra kvinnliga pensionärers möjlighet till ekonomisk 
självständighet.  
 

Lisas hus  
Lisas Hus är ett sommarhus på Bohus-Malmön i Bohusläns skärgård, som testamenterades  
till S-kvinnors förbund av tidigare förbundsordförande Lisa Mattson. Idag förvaltas huset av  
S-kvinnors förbund som hyr ut det till medlemmar.  
 
Huset ligger i ett barnvänligt och lugnt fritidshusområde på ön, med tio minuters gångväg till 
butik, restauranger och småbåtshamn. Intresset för att hyra sommarhuset har varit stort, under 
2017 var huset uthyrt alla sommarveckor samt stora delar av våren och hösten. 
 

Studier och möten  

• 27–29 januari: S-kvinnors ledarskapsutbildning, del 1. Gäster: Konsulterna Barbro 
Mellström om ledarskapsprofiler och Paula Ternström om ledarskapsutveckling.  

• 25 mars: Internationell träff. Gäster: Anna Sundström från Palmecentret, Kerstin Engle 
från stiftelsen Fistulasjukhuset. 

• 31 mars–1 april: DO-träff + förbundsstyrelse. Gäst: Inrikesminister Anders Ygeman.  

• 5–7 maj: S-kvinnors ledarskapsutbildning, del 2. Gäster: Hanna Holmér, ABF;  
Karin Stjernfelt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö; Heléne Fritzon, 
regionstyrelsens ordförande i Skåne; Åsa Westlund, riksdagsledamot (S); Lena Josefsson, 
S-kvinnors förbundsstyrelse och kommunikationskonsult samt Nina Wadensjö, 
chefredaktör Aktuellt i politiken (AIP).  

• 7–8 oktober: Gemensam studiekonferens för arbetarrörelsens sidoorganisationer. 

• 21–22 oktober: Steg 2-utbildning, för medlemmar som gått Steg 1 i distrikten.   

• 24–25 november: DO-träff + förbundsstyrelse. Gäst: Maria Holmer Dahlgren, grafisk 
designer, som presenterar illustrationer till S-kvinnors politiska program. Joakim 
Johansson, Avdelningschef folkrörelse och kampanj på Socialdemokraternas partikansli.  

• 2 december: Studieledarträff, för studieledare från S-kvinnors respektive distrikt.  
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S-KVINNOR I MEDIA  
Under året har S-kvinnor skrivit debattartiklar, pressmeddelanden. Carina Ohlsson har också 
deltagit i framträdanden och gjort flera intervjuer, bland annat:  

 
I mars skrev tidningen Aktuellt i Politiken ett reportage om S-kvinnors medverkan vid CSW 

(Commission on the status of women) i New York samt en intervju med Carina Ohlsson: De 

trotsar feministisk motvind.  

Under Almedalsveckan i juli deltog Carina Ohlsson i fler intervjuer, bland annat i Feministiskt 
Perspektiv Live TV, med kommentarer inför finansminister Magdalena Anderssons Almedalstal 
samt om närvaron av Nordiska Motståndsrörelsen och andra rasistiska och nazistiska 
organisationer.  
 
I augusti, i samband med S-kvinnors kongress, deltog Carina Ohlsson i intervjuer om kongressen 
och det nya politiska programmet, bland annat i Sveriges Radio P4, i september var Carina 
Ohlsson med i Feministiskt Perspektivs intervjuer om prioriterade valfrågor: 100 feminister inför 
valet 2018. I december medverkade Carina Ohlsson i intervju i Aftonbladet, där flera S-politiker 
kommenterade sina önskemål på regeringen inför det nya året. Carina Ohlsson talade om 
jämlikhet, jämställdhet och trygghet, nästa steg efter #metoo, satsningar på välfärden och 
kvinnors arbetsmiljö och villkor.  
 

Pressmeddelande  
I samband med S-kvinnors kongress skrevs flera pressmeddelanden – information inför 
kongressen, om det politiska programmet och om valberedningens förslag. Ett underlag för 
lokala pressmeddelanden om vilka ombud som representerade respektive distrikt togs också fram 
och publicerades i flera av våra distrikt.  
 
På kongressen antogs tre uttalanden som gick ut som pressmeddelanden. Det första om fred och 
internationell solidaritet, ”Hög tid att investera i fred”. Det andra om S-kvinnors stöd till 
uppropet Födelsevrålet, ”S-kvinnor kräver säker förlossningsvård i hela landet”. Det tredje om 
Socialdemokraternas vallöfte att förbjuda sexistisk reklam, ”Stefan Löfven, vad hände med 
lagstiftningen om sexistisk reklam?”  
 
S-kvinnor fick också stor uppmärksamhet i samband med förbundets polisanmälan av hemsidor 
för sugardejting, som uppmanar unga tjejer att dejta rika män, så kallade ”Sugar daddy” för att bli 
försörjd. Ett pressmeddelande gick ut i samband med polisanmälan i september.  
 

Hemsida och sociala medier  
Under 2017 lanserade S-kvinnor en helt ny hemsida, men på samma adress www.s-kvinnor.se. 
Sidan fick uppdaterat innehåll och utseende, som tydligare följer S-kvinnors grafiska profil.  
S-kvinnor är även aktiva i sociala medier. Nästan alla S-kvinnodistrikt och även många klubbar 
har kontaktsidor på Facebook. Många är även aktiva på Instagram och Twitter.  
 
Förbundets konton:  
Facebook: facebook.com/skvinnor  
Twitter: @Skvinnor  
Instagram: @s-kvinnor_morgonbris  
 

 

http://www.s-kvinnor.se/
http://www.s-kvinnor.se/
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Debattartikel  
2017 karakteriserades av feministisk samling, många debattartiklar har skrivits och undertecknas 
av flera kvinnorättsorganisationer, politiska kvinnoförbund och nätverk tillsammans.   

 
Bred feministisk plattform 
I september lanserades ”Bred feministisk 
plattform” med en debattartikel i 
Aftonbladet. Artikeln handlade om att 
stärka kvinnors rättigheter och under-
tecknades av en bred uppslutning 
kvinnorättsorganisationer. S-kvinnor har 
även skrivit krönikor och artiklar om 
stödet för ”Bred feministisk Plattform” 
och för en enad kvinnorörelse. 

 
Samtycke – ja tack.  
S-kvinnor samlade 12 kvinnorätts-
organisationer, varav 5 politiska 
förbund/nätverk i en gemensam artikel 
som ställde sig bakom regeringens förslag 
att sex ska vara frivilligt, annars är det 
olagligt, och införandet av nya 
oaktsamhetskrav.  
 
Mot skadlig pornografi, för porrfri barndom  
S-kvinnor m.fl. har skrivit flera artiklar 
om pornografins skadliga verkningar. Den 
11 maj skrev vi en krönika i Feministiskt 
perspektiv om kampen för bra sex men  

   mot skadlig porr och övergrepp.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck 
Den 11 september skrev S-kvinnor i Aftonbladet om varför och hur den feministiska kampen 
även måste arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, även i denna fråga tillsammans med flera 
kvinnorättsorganisationer.  
 
Lokala debattartiklar  
S-kvinnors distrikt och klubbar har skrivit egna lokala debattartiklar under året. Förbundet har 
också skrivit artiklar som undertecknats av förbundsordförande Carina Ohlsson tillsammans med 
distriktens ordförande och sedan publicerats i lokala versioner i flera lokala och regionala 
tidningar. Det har varit en form som fått stor spridning och genomslag, och där de flesta distrikt 
har medverkat.   
 

• I samband med internationella kvinnodagen 8 mars skrev flera distrikt under artiklar om 
kvinnokamp, betydelsen av internationella kvinnodagen och om S-kvinnor krav inför den 
kommande partikongressen.  

• I sitt sommarprat i P1 riktade handbollsspelaren och den feministiska debattören Linnéa 
Claeson krav ställda till Sveriges politiker, för att öka takten för svensk jämställdhet. I 
augusti svarade S-kvinnors distrikt på hur vi möter och arbetar med dessa krav.  

• Inför FNs internationella dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, 25 november, 
skrev vi lokala artiklar om arbetet med #metoo och för kvinnofrid.  
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Utöver detta har S-kvinnor skrivit och medverkat i ett 50-tal debattartiklar, däribland:  
 
170116 Aftonbladet: Vi får aldrig blunda för brott mot kvinnor.  
Om internationellt arbete för kvinnofrid. 6 organisationer skriver tillsammans.  
 

170116 Dagens Arena: Sorgligt att SD och alliansen stoppar kvotering.  
 

170119 Feministiskt Perspektiv: Ett hån när högern stoltserar med feminismen  
 

170126 Bohuslänningen: Liberalerna säger nej till jämställdhetsreform.  
Replik till Liberalerna om historiska och nutida jämställdhetsreformer.  
 

170201 Aftonbladet: Nej, byta namn på våldtäkterna hjälper inte.  
Bemötande av sexualbrottsutredningen. 13 företrädare skriver tillsammans.  
 

170215 Aftonbladet: Ta våldtäkterna på allvar – skärp straffen  
8 politiska kvinnoförbund och kvinnorättsorganisationer skriver tillsammans.  
 

170216 Feministiskt Perspektiv: Systerskap ger styrka!  
Om världsläget, och vikten av att organisera sig för feministisk kamp.  
 

170308 Dagens Samhälle: Det behövs krafttag för jämställda löner.  
Undertecknad av nätverket bakom #lönheladagen.  
 

170316 Feministiskt Perspektiv: S-kvinnor redo att kämpa för förbud mot religiösa friskolor.  
 

170321 Gefle Dagblad: S-kvinnor arbetar dagligen med frågan om hedersvåld.  
 

170325 DN: Dags att säga nej till religiösa friskolor.  
13 företrädare för Socialdemokraterna skriver tillsammans.  
 

170403 DN: Skolelever har rätt att slippa religiös påverkan.  
Slutreplik om religiösa friskolor, flera organisationer skriver tillsammans.  
 

170409 Arbetet: Sverige måste bygga för kvinnor som hotas av män  
S-kvinnor skriver tillsammans med Unizon och fackförbundet Byggnads.  
 

170413 Feministiskt Perspektiv: Politiken ska forma samhället.  
Om S-kvinnors framgångar på partikongressen 2017 i Göteborg.  
 

170419 Flera lokala tidningar: Vi ser både kvinnan som vill starta eget, kvinnan som arbetar inom offentlig 
sektor, och brukaren. Replik till M-kvinnor om vinsttak i välfärden.  
 

170511 Feministiskt Perspektiv: Vi fortsätter kämpa för bra sex, mot skadlig porr och övergrepp.  
 

170608 Feministiskt Perspektiv: ”Varannan damernas” har ritat om den politiska kartan.  
 

170619 Svenska Dagbladet: Stora fördelar med en jämställdhetsmyndighet.   
Replik Till M, C och KD som röstade nej till ny Jämställdhetsmyndighet.  
 

170706 Feministiskt Perspektiv: Hur kan vi engagera fler i den feministiska kampen?  
 

170712 Tidningen Mitt i: Jämställdhet ska inkludera alla.  
Carina Ohlsson och Esme Güler om förortsfeminism och villkor för utlandsfödda kvinnor.  
 

170713 ETC: Rättvisereform behövs – för barnen. Tillsammans med Unga Örnars Anders Österberg.  

 

170812 Aftonbladet: Sätt stopp för handeln med det ofödda barnet.  
Om stopp för surrogatmödraskap, 10 organisationer skriver tillsammans. 
 

170831 Feministiskt Perspektiv: Feministisk kamp måste inkludera alla.  
Om etablering för utlandsfödda kvinnor.  
 

170903 Aftonbladet: Sverige måste säga nej till kärnvapenförbudet  
S-kvinnor, Palmecentret, HBT-S, SSU, Tro och solidaritet, S-studenter och Unga Örnar.  
 

170911 Aftonbladet: Det är inte rasism att stoppa hedersvåldet 
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170919 Svenska Dagbladet. Stoppa etnisk rensning av Rohingyer i Burma  
Palmecentret, S-kvinnor, SSU och S-studenter.  
 

170928 Feministiskt Perspektiv: #budget2018: Flera av S-kvinnors krav hörsammades.  
 

170929 Aftonbladet: Nog nu – kvinnors rätt måste försvaras.  
Lansering av Bred feministisk plattform, 11 kvinnorättsorganisationer skriver tillsammans.  
 

171007 Sydsvenskan: Surrogatmödraskap är kommers med kvinnors reproduktiva förmåga.   
Mot surrogatförmedlingar i Sverige. Nio organisationer skriver tillsammans. 
 

171019 Aktuellt i Politiken: Om #metoo  
 

171026 Feministiskt Perspektiv: Systerskap är att stärka varandra. 
 

171028 Göteborgs Posten: Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn.  
Mot surrogatförmedlingar i Sverige. 10 organisationer skriver tillsammans.  
 

171102 Expressen: #metoo visar att alla bär ett ansvar Replik till Maria Abrahamsson (M).  
 

171123 Feministiskt Perspektiv: Varför har ingen tagit barnens utsatthet på allvar?  
Om #metoo och skolan upprop #tystiklassen. 
 

171129 Aftonbladet: I maktens korridorer ser vi oss över axeln  
Om #metoo och uppropet #imaktenskorridorer, undertecknat av 1641 kvinnlig politiker och 
tjänstemän. 
 

171206 ETC: En våldtäkt är en våldtäkt – kalla det för dess rätta namn.  
7 kvinnorättsorganisationer skriver tillsammans.  
 

171223 Svenska Dagbladet: Föräldraförsäkringen är en del av kampen för kvinnorna.  
 
Tidningen Morgonbris  
S-kvinnors medlemstidning Morgonbris kommer ut med fyra nummer per år och distribueras till 
alla medlemmar samt medier, prenumeranter, riksdagsledamöter och bibliotek, i ungefär 10 000 
exemplar/nummer.  
 
Första numret uppmärksammade Womens Marsch, protesterna mot Donald Trump både här 
hemma i Sverige och globalt, samt kampen för aborträtten internationellt. Intervju med bl.a. 
Carina Ohlsson och Kommuals ordförande Tobias Baudin om gemensamma krav för kvinnors 
arbetsvillkor, inför Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.  
 
Andra numret innehöll uppladdning inför internationella kvinnodagen, reportage om vad 
aktivism är och hur unga S-kvinnor ser på aktivism, samt intervju med Kerstin Alnebratt om 
arbetet med uppstarten av Sveriges nya Jämställdhetsmyndighet. 
 
Tredje numret sammanfattade S-kvinnors kongress i Karlstad, om ombuden, nya förbunds-
styrelsen och viktiga beslut. Även reportage om S-kvinnors seminarium och aktiviteter under 
Almedalsveckan och om kvinnojourernas arbete i USA.   
 
Fjärde numret handlade bland annat om utlandsfödda kvinnors möjligheter i arbetslivet. Intervju 
med Lilian Kigozi om vägen mot arbete i byggbranschen samt med Arbetsmarknadsminister Ylva 
Johansson. Höstens #metoo-kampanjer uppmärksammades, samt reportage med Maria Holmer 
Dahlgren, som gjort designen till S-kvinnors nya politiska program.  
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2017 

 
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med politiker, organisationer och nätverk över hela 
världen. Under året har förbundet gjort, och tagit emot, flera internationella besök. S-kvinnor är 
en del av Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN) och Europeiska Socialdemokraternas 
partis kvinnoorganisation (PES Women).  

 
3–4 april: Besök i Sydafrika  
Lena Josefsson och Nina Unesi från internationella utskottet i S-kvinnors förbundsstyrelse 
besökte vår samarbetsorganisation Ikwesi i Sydafrika tillsammans med Palmecentret, för 
utbildningsdagar om jämställdhet och miljöarbete.  

 
18 maj: Besök från Sydafrika  
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson tog emot besök 
i Riksdagen, från Zanele Mbeki Development Trust, en 
politiskt oberoende organisation som arbetar för att 
stärka och ena kvinnorörelsen i Sydafrika och över hela 
kontinenten. 
 
Samtalen handlade bland annat om representation och 
S-kvinnors arbete med "Varannan damernas", om hur 
Sveriges uttalat feministisk regering inspirerar och 
stärker feminismen internationellt samt om möjlig-
heterna att stärka kvinnor genom att bygga plattformar 
och nätverk. 
 

21 september: Möte Västsahara  
S-kvinnors ordförande och kansli träffar Dr. Limam El Jalil, representant från Polisario och 
ambassadör för Västsahara i Norden, för ett möte om situationen i Västsahara, ockupationen och 
förhållandena för sahariska flyktingar. Mötet hölls i riksdagen och ambassadören vädjade om att 
Sverige ska fortsätta kampen för ett självständigt Västsahara, som S-kvinnor drivit under många 
år. 
 

3 oktober: Möte Sydafrika  
S-kvinnors ordförande tar emot en delegation från Sydafrika i Sveriges riksdag, med Sydafrikas 
minister för hälsa och sociala frågor, och talar om S-kvinnors position och arbete med 
jämställdhetspolitik.  
 

10 oktober: SKN – S-kvinnor i Norden 
I oktober träffades Socialdemokratiska kvinnor från Norden och Sverige/S-kvinnor tog över som 
ordförandeland för SKN. Tillsammans med Friedrich Ebert Stiftung arrangerades en heldags-
konferens med seminarium om jämställda löner, med deltagare från Sverige, Danmark, Island, 
Åland och Tyskland. Island berättade om arbetet med en ny lagstiftning mot ojämställda löner. 
Representanter från Tyskland, som bjudits in som gäster till mötet, hyllade de nordiska länderna 
för att vi kommit så långt och är förebilder i jämställdhetskampen.  
 

Besök från Filippinerna  
I november tog S-kvinnor och Olof Palmes internationella center emot senator Risa Hontiveros 
från Filippinerna, för samtal om systerpartiet Akbayans kamp för demokrati och rättvisa.  
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16 november: Besök från Pakistan  
Organisationen BLLF från Pakistan besöker S-kvinnor tillsammans med Forum Syd för 
kontaktbyggande och erfarenhetsutbyte. BLLF arbetar för jämställdhet och mot slaveri.   

2–6 december: Besök i Sydafrika 
I december besökte Nina Unesi, My Lilja och Susanne Dufvenberg, från förbundsstyrelsens 
internationella utskott, Sydafrika. På plats höll de en två och en halv-dagarsutbildning för fem 
organisationer som alla arbetar med mäns våld mot kvinnor i Östra kapprovinsen. De gjorde 
också ett verksamhetsbesök hos S-kvinnors samarbetsorganisation Ikhwezi.  

Fistulastiftelsen 
Fistulastiftelsen är en ideell organisation som bildades 1988 av de politiska partiernas 
kvinnoorganisationer, däribland S-kvinnor. Stiftelsens mål är att med insamlade medel från 
privatpersoner och organisationer stödja Fistulasjukhuset i Etiopien och dess arbete med 
förlossningsskadade kvinnor. Verksamheten i Etiopien vilar på tre fundament: behandling, 
rehabilitering och förebyggande arbete. Verksamheten har med åren utvidgats med Hamlin 
College of Midwifes och 5 sjukhusfilialer i landet. Tusentals kvinnor har tack vare stiftelsen fått 
möjligheten att återgå till ett värdigt liv.  
 
På årsmötet 2017 valdes S-kvinnors representant i styrelsen, Kerstin Engle, till ny ordförande. 
 
Under året samlades 366 373 kronor in och stiftelsen tackar alla S-kvinnor, som är viktiga 
ambassadörer för stiftelsen, som bidragit. 
 


