
Ändamålsparagrafen:
Föreningen är en demokratisk och feministisk kvinnoorganisation, som är 
partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens syfte är att för alla som själva identifierar sig som flicka/
kvinna med funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet:
- aktivt stärka den inneboende kraften
- inom alla samhällsområden verka för förbättringar av situationen
- medverka till förbättrade möjligheter till inflytande och påverkan i 
samhällslivet
- arbeta för att motverka alla former av diskriminering och våld
- arbeta för ökat inflytande inom sina egna funktionshinderorganisationer.



Kvinnokonventionen
Konventionen om avskaffandet av all diskriminering av kvinnor
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
CEDAW

Antogs av FNs generalförsamling 1979
Trädde i kraft i Sverige 1981

16 artiklar

Kvinnokommittén – FNs övervakningsorgan
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CEDAW



CEDAW-nätveret

Bildades 1998 för att genomföra skuggrapporter, uppmana regeringen att 
realisera sina åtaganden i Kvinnokonventionen och Handlingsplanen från
internationella kvinnokonferensen i Peking 1995. 

Ett tjugotal organisationer.

Samordnas av Sveriges Kvinnolobby.

Förutom skuggrapportering – öka kännedom om Kvinnokonventionen.

Skuggrapporter efterfrågas av Kvinnokommittén.



I september 2014 lämnade Sveriges regering sina åttonde och nionde 
periodiska rapporter till FNs Kvinnokommitté, om åtgärder för 
genomförande av Kvinnokonventionen.



Därmed dags för granskning och 
skuggrapportering från Sveriges 
Kvinnolobby och CEDAW-nätverket.

Skuggrapporten 
- Beskriver hur Sverige lever upp till sina 
åtaganden i FNs Kvinnokonvention enligt 
organisationerna i nätverket.

- Innehåller 61 krav på åtgärder för att nå 
jämställdhet inom en rad områden.

- Skickades till FNs Kvinnokommitté inför 
förhöret av Sverige i Genève den 18 
februari 2016. 



Sveriges Kvinnolobby
Allt är Möjligt
DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum
Delta Kappa Gamma
FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder
Internationella kvinnoförbundet
Kvinnliga läkares förening
Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i 
alkohol- och narkotikafrågor, KSAN KvinnorKan
Lika Unika
Operation 1325
Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige, ROKS 
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
UN Women Nationell Kommitté Sverige
Unizon
Varken Hora eller Kuvad
Winnet Sverige 



Till exempel:

Jämställdhetsmyndighet
Multipel diskriminering
Oberoende MR-institution
Mäns våld mot kvinnor
Kvinnor på flykt

Kvinnor med funktionsnedsättning specifikt
Otillgängliga kvinnojourer
Samma stöd - ordinarie verksamhet
Tillgång till stödinsatser på samma nivå som 
män
Arbete och försörjning



Sveriges regering förhörs av 
Kvinnokommittén i februari 2016
FN i Genève



Sveriges regering förhörs av 
Kvinnokommittén i februari 2016
FN i Genève

FQ ingick i Sveriges Kvinnolobbys delegation, 
även andra NGO och också privatpersoner på 
plats från Sverige



Dag 1 Briefing med kommittén



Dag 1 Briefing med kommittén

Dag 2 Förhöret



Dag 1 Briefing med kommittén

Dag 2 Förhöret
Eftersamling



Kvinnokommitténs rekommenderar bl a

+ skriftliga svar i förväg, detaljerade svar på plats
+ högnivådelegation med statsråd 
+ Sverige ledande roll i jämställdhetsarbetet, föredöme
+ hållbarhet, konflikthantering, feministisk regering

Redan år 2018 ska regeringen rapportera vad de gjort för kvinnors rättigheter 
inom asyl- och migrationspolitiken och för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

MR-institution
Våldtäkter

Kvinnor med funktionsnedsättning nämns specifikt när det gäller bland annat
Arbete
Hälsa och sjukvård
Våld




