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WOMEN’S BALTIC PEACE BUILDING INITIATIVE 

Verksamhetsberättelse 2021 

Inledning 

Föreningen Östersjöfred – Women´s Baltic Peace Building Initiative, är en ideell, 

partipolitiskt och religiöst obunden, kvinnoförening. Föreningen bildades 2015 med 

anledning av inriktningen på en feministisk utrikespolitik i fredsfrämjande syfte. 

Föreningens säte är i Stockholm. 

Vårt arbete fokuserar på Östersjöområdet vilket innefattar alla de länder som har kust mot 

Östersjön och av kulturella och politiska skäl hela Norden. 

  
Östersjöfred ser fredsarbetet i ett brett samhälleligt och demokratiskt perspektiv och hävdar 

kvinnors ledarskap, livserfarenheter och villkor som avgörande för att bygga ett fredligt 

samhälle. Fred främjas genom jämställdhet mellan kvinnor och män. Begreppet fredskultur 

har i Östersjöfred utvecklats till ett arbete utifrån fredsspråk.   

 

Vårt syfte är att genom dialog, reflektion och samarbeten verka fredsbyggande i 

Östersjöområdet. Vi baserar vårt arbete på CEDAW, Kvinnokonventionen, och den 

Deklaration och Handlingsplan som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 för 

att förverkliga konventionen. Grunddokument är också FN:s säkerhetsråds Resolution 

1325:2000 om kvinnor, fred och säkerhet. För att stärka kopplingen mellan kvinnors 

rättigheter, hållbar utveckling och fred arbetar vi med mål 16 i Agenda 2030 som syftar till 

att främja fredliga och inkluderande samhällen. Vårt nordiska perspektiv stärks genom den 

nordiska kvinnorörelsens protokoll Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt 

Forum 2014.  

  

Förtroendevalda och styrelsens arbete 

Årsmöte för Östersjöfred hölls 12 april 2021. På grund av den pågående pandemin 

genomfördes årsmötet digitalt via Zoom. Britt-Marie Torstensson var årsmötesordförande. 

På årsmötet uppmärksammades att Maj-Britt Theorin avlidit den 6 april. Hon lämnar ett 

stort tomrum efter sig.  Hennes mångåriga och avgörande insats för kvinnorörelsen och 

fredsarbetet lyftes av årsmötesdeltagare som själva samarbetat med Maj-Britt. 
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Styrelsen 

Fem medlemmar valdes till styrelsen för 2021. 
 
Gertrud Åström, ordförande (vald till 2022) 
Marianne Staaf-Gälldin, vice ordförande (vald till 2022) 
Hjördis Häll, kassör (vald till 2023)  
Ann-Sofie Lagercrantz, ledamot (vald till 2022) 
Åsa Smedberg Östling, ledamot (vald till 2023) 
 
Revisorer 
Eva Hägerstrand, vald på 1 år 
Sonja Gardefjord, vald på 1 år 
 
Valberedning 
Clara Berglund, sammankallande 
Kaj Fölster, ledamot 
 
Styrelsens möten 
Styrelsen har genomfört nio protokollförda styrelsemöten under 2021: 10 februari (planerat 

till 26 januari men flyttades p.g.a. sjukdom), 10 mars, 13 april konstituerande möte, 11 maj, 

17 juni, 2 september, 11 oktober, 15 november och 28 december per capsulam. Den 19 

december hölls julavslutning utan protokoll.  Alla styrelsemöten har varit per telefon fram till 

september då vi övergick till Zoom. Beslut per capsulam fattades per mail. 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till minst 100 kronor per år. 
 
Medlemmar 
Östersjöfred hade 16 betalande medlemmar den 31 december 2021.  
 
Ekonomi 
Bankgirokonto, 5005 – 2752, Handelsbanken. 
 
Hemsida, Facebook och information  
Hemsidan har skötts av Åsa Smedberg Östling. För att bygga hemsidan, www.ostersjofred.se, 

arbetar vi med publiceringsverktyget Wordpress, världens mest använda ”Content 

Management System” (CMS). Grundinformation finns på svenska och engelska. 

 

Hemsidans arkitektur och layout har utökats och fylls kontinuerligt på med nya dokument. 

Styrelsen har under året uppmanat alla medlemmar att skicka dokument, artiklar eller annat 

material till Åsa Smedberg Östling som sköter hemsidan, www.ostersjofred.se Vi publicerar 

material på engelska, norska och danska då vår kapacitet att översätta från andra språk är 

begränsad. ”Veckans citat” har under 2021 blivit ett stående inslag på hemsidan där dikter, 

sentenser och korta inlägg om fred och fredsarbete läggs ut.  
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Östersjöfred har också en FB-sida och twitterkonto. Facebook har skötts av Marianne Staaf-

Gälldin som varje vecka uppdaterar med nya länkar och informationer om för Östersjöfred 

relevanta nyheter. Medlemmar och andra följare har ombetts att länka vår information till 

andra sidor samt att gå in och gilla! Material har skickats till Marianne Staaf-Gälldin 

marianne.staaf.galldin@hotmail.com och Åsa Smedberg Östling asa@granskare.se  

 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev utkom 5 april och 24 november. Nyhetsbrevet skickades till alla medlemmar och 

finns på hemsidan. I nyhetsbreven informeras om vårt arbete, olika engagemang och 

representantskap, pågående och planerade samarbeten samt inbjudningar till arrangemang. 

 
Medlemskap 
Östersjöfred har under 2021 varit medlem i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfred lämnade 
under året Operation 1325. 
 
Representation 
Östersjöfreds medlemmar är aktiva i samarbetet inom ramen för Sveriges Kvinnolobbys 

verksamhet.  Gertrud medverkade som representant för Östersjöfred på Sveriges 

Kvinnolobbys årsmöte den 20 mars som hölls per zoom. Marianne medverkade vid 

Ordförandemötet den 16 oktober som också hölls per zoom. Gertrud har deltagit i CEDAW-

nätverket och i CSW-nätverket som båda samordnas av Sveriges Kvinnolobby. Kirsti Kolthoff 

har representerat Östersjöfred i ett projekt om mäns våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling som 

SKEN bedriver med stöd av Nordiska Ministerrådets informationskontor i Vilnius . Gertrud föreläste 

för nätverket Lön hela dagen den 10 november. 

 
 

Verksamhet 
Övergripande 
Pandemin fortsatte att prägla hela 2021 och verksamheten har därför skötts digitalt. För 

Östersjöfreds del har detta inneburit att vi under året helt gick över till Zoom för våra möten 

och att vi nu har elektronisk signering. Tillgången till användbara och vitt spridda digitala 

verktyg har inneburit att vi kunnat sköta vår verksamhet och genomföra seminarier med 

våra medlemmar runt om i Sverige och med våra samarbetspartners i Östersjöområdet. Vi 

har alltså ökat våra aktiviteter under pandemin. Vi kan notera att organisationer som, liksom 

Östersjöfred, inte erhåller något ekonomiskt stöd, genom digitala kanaler kan genomföra 

omfattande insatser utan att ha någon anställd, ingen lokal och utan några arvoden eller 

ersättningar, men att detta ställer mycket stora krav på det ideella engagemanget och 

arbetet. Vi kan också notera att samarbete med andra organisationer som har större 

resurser är absolut nödvändigt.  

 

Ett återkommande tema i kvinnorörelsen har under många år varit kvinnoorganisationernas 

dåliga ekonomiska situation. Sedan 2008 har det statliga stödet till kvinnors organisering 
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stått stilla. Redan 1982, då det särskilda stödet till kvinnoorganisationer infördes, 

konstaterades att kvinnors organisationer var de fattigaste av alla. Och så har det fortsatt. 

Ett krav från den svenska kvinnorörelsen är en fördubbling av anslaget till kvinnors 

organisering vilket Östersjöfred stödjer. I många länder har villkoren för kvinnors 

organisationer försämrats från ett redan dåligt utgångsläge. Kvinnoorganisationer hänvisas 

till att söka ryckiga projektbidrag med långtgående innehållsliga krav som påtvingas 

organisationerna. Östersjöfred deltar i aktioner, manifestationer och skriver under artiklar 

där kvinnorörelsen hävdar kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och den fria 

organisationsrätten.   

 

Under året har våra projektsamarbeten i Östersjöregionen utvecklats betydligt, de har blivit 

fler och de har fördjupats. Inom dessa samarbeten har Östersjöfreds tolkning av fredsarbetet 

i ett brett samhälleligt och demokratiskt perspektiv kunnat konkretiseras. Vi ser här en 

möjlighet att genomföra vår tolkning av vänsamarbeten. Tillsammans med våra partners har 

vi under året lagt grunden för ett mer omfattande och långsiktigt samarbete. Vi samarbetar 

inom ramen för EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region) med föreningen 

Winnet Sverige, Norden International, Umeå kommun och Sken. Samarbetet omfattar också 

organisationer från Finland, Estland, Polen och Armenien (Östliga Partnerskapet). Vi 

genomför tillsammans med dessa organisationer projektet Forum Gender Equality & Growth 

3.0 med stöd från Svenska Institutet. Föreningen Sken leder ett gemensamt arbete där 

Östersjöfred deltar med inriktning på våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling med stöd 

från Nordiska Informationskontoret i Vilnius. Under senare delen av året har samarbetet 

med Winnet Centre of Excellence vid Stettin Universitet, Polen, och Luleå Tekniska 

Universitet fördjupats vilket väntas leda till nya projekt under 2022. 

 

 

Uppföljning av verksamhetsplan för 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 innehöll fyra övergripande mål. Till varje mål formulerades 
delmål, strategiska verksamheter och aktiviteter. Styrelsens bedömde fortsatt att det fanns 
ett behov av att använda Östersjöfreds erfarenheter för att formulera målsättningar som 
fungerar inriktande för verksamheten. I verksamhetsplanen infördes tidigare års idéer som 
inte kunnat förverkligas. Sammantaget har samtliga huvudmål och delmål adresserats 
medan en del planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. 

 
Mål 1. Östersjöfred har etablerat samarbete med organisationer i Sverige och andra 

Östersjöländer 

Resultat: Östersjöfred har etablerat regelbundet samarbete med organisationer i Sverige och 

i Finland, Estland och Polen samt även Armenien i Östliga Partnerskapet inom ramen för 

projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth. Östersjöfred har även etablerat 

samarbete med svenska, nordiska och baltiska kvinnoorganisationer med inriktning på 

kvinnors organisering, våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling. 
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Mål 2. Östersjöfred har ett unikt koncept för fredsarbete 

Resultat: Östersjöfreds tolkning av fredsarbete som en del av en jämställd 

samhällsutveckling med kvinnors rättigheter i centrum har etablerats genom medverkan på 

seminarier som även spridits i sociala medier. Östersjöfred skiljer sig från traditionella 

fredsorganisationer. Vårt koncept fredsspråk har utvecklats genom seminarier med läsning 

av texter och samtal. Genom språkliga glidningar undersöker vi språkets förändrande kraft i 

mikroprocesser. 

Mål 3. Östersjöfred har kvinno- och fredsrörelsen på sociala medier 

Hemsidan och Facebook har uppdaterats med länkar och arkivmaterial. Kontakter har 

etablerats med andra fredsorganisationer. 

Mål 4. Östersjöfred är känt för sitt arbete utifrån mål 16 i Agenda 2030. 

Genom medverkan på konferenser och föreläsningar har informationen spridits, spridningen 

via sociala medier har ökat.  

 

Delmål och strategiska verksamheter 

1.a. Aktivt medlemskap i paraplyorganisationer 

1.b. Samarbete på lokal nivå med lokala och nationella organisationer 

1.c. Modell för vänortssamarbete med kvinnoorganisationer utvecklas 

Östersjöfred är aktiv medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby och i flera 

relevanta nätverk. Samarbete på lokal nivå har utvecklats med lokala och nationella 

organisationer. Styrelsen bedömer att vi genom projektarbete inom EUSBSR har en struktur 

för ett explicit vänortsarbete mellan kvinnoorganisationer.  

 

2.a. Fredsspråk i form av fredsretare formuleras och sprids 

2.b. Fredsspråk etableras i all kommunikation 

2.c. Women’s Baltic Peace Building Initiative är känd utanför Sverige 

Hemsidan publicerar löpande fredscitat. Facebooksidan länkar till relevanta material och 

informationer från andra kvinnoorganisationer och myndigheter.  Fredsspråk används som 

begrepp framförallt internt men också externt i seminarier och vid föreläsningar. Konceptet i 

kommunikationen återstår att systematisera. Women’s Baltic Peacebuilding Initiative har 

spridits främst genom samarbeten inom EUSBSR och vid konferenser och seminarier. 

Hemsidan är översatt till engelska.  

 

3.a. Fredsarbete bedrivs i sociala medier  

3.b. Hemsidan uppdateras löpande 

Sociala medier har utvecklats, Facebook och hemsida är uppdaterad och möjliggör bättre 

kommunikation. Se vidare 2.a. och 2.b.  

 

4.a. Fredliga och inkluderande samhällen utifrån kvinnors rättigheter analyseras och 

utvecklas utifrån delmål och indikatorer i Agenda 2030 

4.b. Jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyrar allt arbete 
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4.c. Östersjöfred finns i sammanhang där Agenda2030 utvecklas 

Östersjöfreds breda samhällskoncept har utvecklats med referens till Agenda 2030. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyrar vårt arbete. Östersjöfred deltog vid den 

digitala konferensen Forum Jämställdhet i Stockholm den 2-3 februari och informerade om 

vår förening och vårt arbete med mål 16. Gertrud höll ett brandtal om jämställdhet och 

hållbarhet där språkliga glidningar lyftes. 

 

Aktiviteter 

1.1.a Deltagande i planering och genomförande av relevanta verksamheter i 

paraplyorganisationerna 

1.1.b. Medverkan i Forum Jämställdhet 2021 

1.1.c.  Kontakt etableras med Unizon och Roks  

1.1.d. Medverkan i EUSBSR – Forum Gender Equality & Growth 3.0 

1.1.e. Medverkan i ansökningar till Nordiska Informationskontoret i Vilnius tillsammans med 

Sken och Norden International 

1.1.f. Utveckling av samarbete inom ramen för Union of Baltic Cities, Working Group on 

Gender Equality 

1.1.g Ansökan om medlemskap i nätverket Östliga partnerskapet 

1.1.h. Ansökan om medlemskap i nätverket Lön hela dagen. 

1.1.i. Två studiecirklar tillsammans med föreningen Qvinnouniversitetet, Sundsvall/Timrå, 

hösten 2021 om Frida Stéenhoffs texter. Medverkan i invigning av skulptur till minne av Frida 

Stéenhoff den 16/10 i Sundsvall 

1.1.j Seminarium om och initiativ till staty av Alva Myrdal, Uppsala 

Östersjöfred är aktivt delaktiga i att planera och genomföra relevanta verksamheter i 

paraplyorganisationer. Östersjöfred har medverkat i Forum Jämställdhet 2021. Kontakt med 

Unizon och Roks på ett systematiskt sätt återstår. Östersjöfred medverkar aktivt i projektet 

EUSBSR  Gender Equality and Growth 3.0.  Östersjöfred har medverkat i beredning av 

ansökan och genomförande av projekt från Nordiska Ministerrådets Informationskontor i 

Vilnius. Vi har kontakt med Östliga partnerskapet men avvaktar medlemskap. Vi har ansökt 

om medlemskap i Lön hela dagen.  Studiecirklar i Sundsvall har genomförts. Inget 

seminarium om eventuell staty av Alva Myrdal har genomförts.  

   

2.2.a Arbetswebinarium om fredsspråk II – Rapport  

2.2.b. Insamling av olika perspektiv på fredsvägar genom bredare upprop 

2.2.c.  Fredsretare - webinarium för medlemmar 

2.2.d. Peace Teasers in the Baltic Region - aktiva inlägg vid seminarier och konferenser 

2.2.e Artikel om jämställdhet som ingång till fredlig utveckling 

2.2.d Peace Teasers in the Baltic Region – aktiva inlägg vid seminarier och konferenser 

2.2.e Artikel om våld mot kvinnor och instabilitet tillsammans med Nordiska 

Kvinneuniversitetet 

2.2.f 10-Minutes-Bill 
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Arbetsseminarium om Vägar till fredsarbete genomfördes november 2020 med texter som 

ska kompletteras och sammanställas. Föreläsning och artikel om jämställdhet till fredlig 

utveckling har presenterats på Forum Jämställdhet och vid nordisk fredskonferens. Peace 

Teasers har presenterats vid konferens, återstår att systematisera.  Artikel i samarbete med 

Nordiska Kvinneuniversitetet har inte genomförts. Information om 10-Minutes-Bill har 

införskaffats. 

 

3.3.a. Publicering av fredsretare på Facebook  

3.3.b. Utveckling av app för fredssträvare 

3.3.c.  Arbetsmöte för presentation och uppdatering av hemsidan och andra sociala medier 

Utveckling av app återstår. Fredsretare på facebook är förberett genom genomförande av 

arbetsseminarium om fredsspråk och mikroprocesser. Webinarium om hemsidan och sociala 

medier har genomförts.  

 

4.4.a. Publicering av Rapport 16:2021 

4.4.b. Medverkan vid Forum Jämställdhet 2021, brandtal om jämställdhet och hållbarhet och 

information om Östersjöfred 

4.4.c. Seminarium om fredliga och inkluderande samhällen i samarbete med Stockholms FN-

förening 

4.4.d. Medverkan i planering och genomförande av loppet Spring för 17! 

4.4.e. Medverkan i Hållbarhetsforum, Stockholm  

Rapport 16 senarelades till 2022. Deltagande i Forum Jämställdhet genomfördes. Gertrud 

har deltagit i arbetet med Spring för 17! och i Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet, 

digitalt. Flera aktiviteter har ändrats, skjutits upp eller ställts in på grund av pandemin.  

 

Fredsspråk  
Samtidigt som det externa arbetet vuxit har vi fortsatt utvecklingen av förståelsen av 

språkets betydelse för en fredlig utveckling. Det handlar både mer generellt om vad som 

benämns och hur det benämns, och mer specifikt vårt begrepp fredsspråk. Vi hävdar och 

undersöker den verklighet som språkbruk bär och vilka ställningstaganden som följer. Vår 

strategiska tyngdpunkt ligger i Kvinnokonventionens tydlighet i att kvinnoförtryckets orsaker 

är kopplat till den roll som kvinnor utifrån vår biologi har i den mänskliga fortplantningen. 

Det könsneutrala språk som införts i olika offentliga sammanhang innebär en utradering av 

halva mänsklighetens erfarenheter och är ett konventionsbrott och ett hot mot 

jämställdhetsarbetet.  

Östersjöfred är med i den internationella abolitioniströrelsen mot prostitution. En viktig del 

av vårt arbete är att tydligt referera till staters åtaganden och benämna när avsteg görs.  Vi 

har också tagit ställning mot surrogatmödraskap som handel med kvinnor och barn och ett 

brott mot kvinnors mänskliga värdighet. Östersjöfred använder medvetet begrepp som 

surrogatindustri för att påvisa handelns förtingligande av kvinnor och barn. Östersjöfred har i 

frågan skrivit remissyttrande rörande ”Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 
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vissa fall”. Vi har också medverkat i arbetet kring utkast till lagrådsremiss om vissa kirurgiska 

ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.  Gertrud har 

föreläst vid den av WILPF anordnade nordiska konferensen ”Neighbours as friends – not 

enemies” den 13 november och där lyft den språkliga glidningens stora negativa betydelse.  

Den 9 december höll Gertrud ett TedX på temat ”Reality check”. Under året har vi kunnat 

konstatera att organisationer i fredsrörelsen som WILPF och organisationer inriktade på 

mänskliga rättigheter som Amnesty International och delar av funktionshindersrörelsen 

försvarar inte bara prostitution utan även hallickverksamhet som utövare av vilken 

affärsverksamhet som helst. Organisationerna har också gjort ställningstaganden för 

surrogathandel vilket Östersjöfred tillsammans med andra kvinnoorganisationer kritiserat.  

Även i olika FN-organ noterar vi samma förändring som tillsammans med ett relativiserat 

språkbruk kring könsidentitet som likställer kön med könsidentitet osynliggör kvinnors 

villkor. 

 

Östersjöfreds hållning är att alla kan formulera en väg till fredsarbete och bidra till en fredlig 

utveckling i enlighet med mål 16 i Agenda 2030. Östersjöfred skiljer sig från andra 

fredsorganisationer. Fokus är inte att räkna slagkraft, inte kulor, kanoner och kärnvapen 

utan reflektion och möten.  Under 2021 har vi utvecklat vår förståelse av att kvinnors 

ledarskap, livserfarenheter och villkor bygger samhället och hur nära detta är kopplat till 

språket. Vi noterar med oro den utveckling av språket som pågått en längre tid. Vi lever i en 

tid som har gynnat extremism av olika slag. Det är ett hot mot demokrati och mot mänskliga 

rättigheter. Extremisering är polariserande, den splittrar och driver konflikter både inom 

länder och mellan länder.  

 

Remissyttrande över Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 
vissa fall, SOU 2021:56 
Östersjöfred arbetar för en fredlig samhällsutveckling som bygger på och respekterar 

kvinnors och barns mänskliga värdighet att aldrig reduceras till en vara att köpa eller sälja.  

Med utgångspunkt i Kvinnokonventionen och Agenda 2030 mål 16 har vi principiellt 

grundade ståndpunkter i frågor som rör pornografi, prostitution och surrogathandel. Utifrån 

detta har Östersjöfred lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nya regler om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall, SOU 2021:56. Östersjöfred avstyrker samtliga förslag 

och föreslår att en ny utredning tillsätts för att ta fram förslag till ett införande av ett förbud 

mot surrogatmoderskap. Vi menar att direktivet till en sådan utredning ska ge i uppdrag att 

göra en kartläggning av surrogatindustrin och utföras utifrån såväl kvinnorättsliga som 

barnsrättsliga principer. Läs hela remissvaret på vår hemsida www.ostersjofred.se 

 

Nätverksarbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret samlat kontakter för nätverksbygge både i Sverige och i 

andra länder runt Östersjön både med enskilda kvinnor och med organisationer. 

Nätverksarbetet har i flera fall konkretiserats i projektsamarbeten.  
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Nätverket mot surrogatmödraskap 

Östersjöfred är med i nätverket mot surrogatmödraskap via samarbetsorganisationen 

Sveriges Kvinnolobby. Vi arbetar där tillsammans med andra organisationer och enskilda 

personer aktivt mot alla former av surrogatmödraskap. Arbetet mot surrogatindustrin kan 

följas på sidan www.nejtillsurrogat.se. Där finns debattartiklar, nyheter och information. 

Östersjöfred har fortsatt en viktig uppgift att utveckla analysen av hur surrogathandeln inte 

är kompatibel med mål 16 och fredliga samhällen. Under 2020 uppmärksammades 

surrogathandeln Ukrainas Barnombudsman brännmärkte handeln. Ukraina är ett växande 

land för surrogathandel och vi har fortsatt arbeta för att Sverige ska hörsamma den 

ukrainska uppmaningen. Genom Sveriges Kvinnolobby arbetar vi inom ICASM (International 

Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) och har bidragit till att fortsatt arbeta 

för att stoppa handeln.  

 

CSW-nätverket 
Östersjöfred deltar aktivt i CSW-nätverket som samordnas av Sveriges Kvinnolobby. 

Commission on the Status of Women, CSW, samlar varje år FN:s medlemsländer till ett två 

veckor långt möte i FN i New York. CSW brukar kallas det internationella toppmötet för 

kvinnors rättigheter och är den näst största sammandragningen inom hela FN-systemet. 

Förutom staternas representanter samlas tusentals kvinnoorganisationer med 

representanter från hela världen och genomför egna seminarier, s.k. parallell events, för att 

sätta prioriterade frågor på dagordningen. Årets upplaga var det 65:e i ordningen och 

genomfördes mellan 15 – 26 mars under temat Women’s full and effective participation and 

decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender 

equality and the empowerment of all women and girls. CSW65 genomfördes digitalt på 

grund av pandemin. Gertrud medverkade i ett seminarium organiserat av den kanadensiska 

organisationen CRIAW (Canadian Research Institute for the Advancement of Women) om 

villkor för kvinnoorganisationers finansiering och villkor. Gertrud bidrog med en genomgång 

av det statliga svenska stödet till kvinnoorganisationer från det sena 1970-talet och fram till 

idag.  

En frågeställning som var tämligen återkommande under hela konferensen var hur kvinnor 

och flickor drabbats av Covid-19 och hur världen planerar för en återställning efter 

pandemin. Lopa Banerjee, chef vid avdelningen för civila samhället vid UN Women, 

framförde vid seminariet ”The role of women’s rights organizations in the response to the 

recovery from Covid-19” att endast 19 av världens länder har en helhetssyn på 

återhämtningen och att de är ”gender blind”. Åsa Regnér, vice generalsekreterare vid UN 

Women, presenterade rapporten Policy Brief No. 20, en genomgång av 

kvinnoorganisationernas betydelse för återhämtningen, 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/policy-brief-covid-19-

and-womens-rights-organizations 
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Ett annat tema i seminarierna men också i förhandlingarna om mötets slutdokument, s.k. 

Agreed Conclusions, handlade om de begrepp som används, deras betydelse och de 

intressekonflikter som de visar. Enligt uppgift var årets förhandlingar mycket hårda och 

överenskommelsen slöts på mötets sista dag fredag 26 mars, https://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_u

nedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504 

  

Inom ramen för arbetet med Beijing +25 genomfördes Generation Equality i Paris för att följa 

upp arbetet med ett antal Action Coalitions som bildats inom FN under ledning av UN 

Women för att diskutera olika teman. Hela upplägget har fått kraftig kritik för att relativisera 

förbudet mot prostitution som det uttrycks i CEDAW, Kvinnokonventionen, och att 

marginalisera kvinnoorganisationer.  Parismötet beskrivs av kvinnorörelsen som ett 

misslyckande. I dokument från Generation Equality ersätts kvinnor, kvinnoperspektiv, 

kvinnors rättigheter och kvinnors organisationer med generation, unga, rasism, feminism, 

gender, hbtqi+, person, inkluderande, trygga rum d.v.s. hela den relativistiska 

nomenklaturen.  

 
CEDAW-nätverket, granskning av Sveriges arbete med CEDAW 
Under 2021 slutfördes arbetet med kvinnorörelsens skuggrapport på regeringens tionde 

rapportering till CEDAW-kommittén. Arbetet har samordnats av Sveriges Kvinnolobby och 

Gertrud har deltagit för Östersjöfreds räkning i planering och skrivande av skuggrapporten 

”Kvinnor i Sverige 2021”, https://sverigeskvinnolobby.se/wp-

content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf. På grund av pandemin sköts 

förhöret upp flera gången, men fredag den 22 oktober blev det äntligen av. Då höll FN:s 

Kvinnokommitté en sju timmar lång dialog med Sveriges regering på plats i Genève. Den 

svenska delegationen leddes av statssekreterare Karin Strandås. Kommitténs experter ville 

bland annat veta mer om förekomsten av barnäktenskap, andelen kvinnor i bolagsstyrelser, 

artificiell intelligens som förstärker könsstereotyper och bristerna i 

sexualundervisningen.  Regeringen hade svårt att svara på vissa av kommitténs frågor och 

hänvisade ofta till utredningar, kartläggningar och kommissioner åtgärder. Kommittén 

ifrågasatte också varför bidragen till kvinnoorganisationer inte har höjts på 15 år, något som 

den samlade kvinnorörelsen uppmärksammat under många år. 

En stor del av dialogen fokuserade på mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Bland annat 

berördes att polisen utreder allt för få våldtäktsanmälningar vilket bidrar till att få förövare 

fälls. Även handeln med kvinnors kroppar inom surrogatindustrin och objektifieringen av 

kvinnor i media och reklam lyftes.  Kommittén återkom också till olika grupper av utsatta 

kvinnor, bland annat lyftes bristen på statistik för dessa grupper. Tyvärr missade regeringen 

ofta att lyfta just kvinnor i sina svar då ämnet faktiskt är kvinnors rättigheter. Här kan du se 

hela förhöret FN:s webb-tv. 

 A
L,

 Å
SÖ

, E
M

SG
, H

H
, G

Å 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k


https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504
https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf
https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf
https://media.un.org/en/webtv/


11 
 

 

Den 18 oktober höll Kvinnokommittén ett informellt digitalt möte med civila samhällets 

organisationer inför förhöret av regeringen. Läs Sveriges Kvinnolobby anförande här. Titta på 

en inspelning av förmötet här . Länkar till såväl rapporten som förhören har skickats till 

samtliga medlemmar via nyhetsbrev och på hemsida och Facebook. 

Samarbeten i Sverige 
Östersjöfred har ett ömsesidigt och nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Vi kan 

genom samarbetet utveckla vår verksamhet med allt från att erbjudas zoomlänkar och låna 

rum till att medverka i rapporter, seminarier och aktioner. Under 2021 har vårt samarbete 

med Winnet Sverige inom ramen för projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 3.0 

vidgats och fördjupats vilket gett omfattande kontakter i Östersjöområdet och inom Östliga 

Partnerskapet. Genomförande av specifika budgeterade delar av projektet har inneburit att 

medel överförts till Östersjöfred. I partnerskapet finns också ett samarbete med baltiska och 

åländska kvinnoorganisationer via ett projekt lett av SKEN (Svenska Kvinnors Europanätverk). 

Trots att vårt arbete utvecklats på ett positivt sätt är det ett faktum att den obefintliga 

finansieringen hämmar utvecklingen av vår verksamhet.  

 
Sveriges kvinnolobby 
Östersjöfred är medlem i Sveriges Kvinnolobby och presenteras på Sveriges Kvinnolobbys 

hemsida, www.sverigeskvinnolobby.se. Evenemang som vi genomför marknadsförs av 

Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet är brett och välfungerande. Organisationen är 

professionell och kompletterar vår organisations behov av möjligheter och faciliteter. 

Sveriges Kvinnolobby är en gemensam plattform för olika kvinnoorganisationer där vi kunnat 

samverka kring rösträtt och demokrati, budgetanalys och lönekartläggningar, genomförande 

av nationella konferensen Forum Jämställdhet i Jönköping, internationell bevakning mm. För 

Östersjöfred har samarbetet gett ett sammanhang för analyserna av mål 16 i Agenda 2030.  

 

Ordförandemöte 

Marianne representerade Östersjöfred vid Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte 16 

oktober. Mötet genomfördes per Zoom. Ordförandemötet diskuterade intensivt om 

pågående och framtida verksamheter. Ordförandemötet noterade med stor uppskattning 

den verksamhet som kunnat genomföras trots stor påverkan av pandemin och markant 

minskade anslag. Mötet fokuserade på att arbeta fram idéer och förslag till Sveriges 

Kvinnolobbys verksamhetsplan för 2022. Det kommande året innebär också valår och 

valrörelse. Mötet inleddes med en presentation av verksamhetsplanen för 2021 och vad 

lobbyn konkret genomfört under året inom den planen. Planen är uppdelad i fem områden.  

1. Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering 

2. Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter 

3. Kvinnors makt och inflytande 

4. Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete 

5. Mäns våld mot kvinnor och flickor 
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Planen för 2022 kommer att omfatta samma områden. I grupper diskuterade vi sedan fram 

önskemål och idéer till planen. Marianne deltog i samtal om området Feminismens framtid 

och kvinnorörelsens organisering. Där föresloga bl. a. att vi ska arbeta för att genuspedagogik 

ska ingå obligatoriskt i skolans bildningsarbete av barn och unga.  

Mötet avslutades med en mycket intressant inspirationsstund med författaren Johanna 

Wester som skrivit boken Catfight. Hon beskriver det patriarkala maktsystemet med 

nidbilder av kvinnor, som torgförs så snart kvinnor samverkar och uppträder i grupp. Sådana 

nidbilder kan bekräftas av såväl samhällsinstitutioner som skolan och media som av enskilda 

kvinnor och män 

 

Winnet Sveirge, SKEN, Norden International 

Östersjöfred har under året utvecklat samarbetet med Winnet Sverige med bas i EUSBSR-

projektet Gender Equality & Growth 3.0. Samarbetat med Sken, Svenska kvinnors 

Europanätverk och Norden International finns också med i projektsamarbetet.  

 

Lokal verksamhet 

Östersjöfred finns genom styrelsemedlemmarna på de fem orterna Stockholm, Sundsvall, 

Östersund, Västerås och Kalmar. Medlemmar i Östersjöfred finns även på andra orter i 

Sverige och bedriver där arbete inom ramen för Östersjöfredsfrågor. Styrelsen antog år 2017 

riktlinjer för vår lokala verksamhet med inriktning på de lokala gruppernas sammansättning, 

verksamhet, finansiering, samarbeten och kommunikation. Riktlinjerna gäller fortfarande.   

Under hösten 2021 beslutade Östersjöfred att ansöka om medlemskap i nätverket Lön hela 

dagen. Styrelsen bedömer att detta ger goda möjligheter till lokala arrangemang i samarbete 

med lokala representanter för andra nationella organisationer. 

 

Sundsvall 

Marianne är Östersjöfreds styrelseledamot i Sundsvall. Under 2021 har hon deltagit i 

genomförandet av studiecirklar om Frida Stéenhoff. Grupperna har läst och analyserat Frida 

Stéenhoffs texter med fokus på de tre nyckelbegreppen kärlek, rättvisa och fred. Det är ett 

samarbete mellan föreningen Östersjöfred, föreningen Qvinnouniversitetet i Sundsvall och 

Sundsvalls stadsbibliotek.  

 

Frida Stéenhoff (1865-1945) var författare och agitator och bodde i Sundsvall under tjugoett 

år. Hon var en kontroversiell kvinna och deltog aktivt i rösträttsrörelsen och anses ha 

introducerat begreppet feminism i Sverige. 

 

Frida Stéenhoff-arbetet i Sundsvall i form av studiecirklar avslutades den 17 november med 

diskussioner om framtiden. En staty över Frida Stéenhoff kommer att resas under 2022 på 

en plats framför teatern. 
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Stockholm 
Manifestation för förlossningsvården 

Östersjöfred har skrivit på upprop och medverkade vid en manifestation för stöd till 

förlossningsvården den 16 november som genomfördes utanför Landstingshuset på 

Kungsholmen i Stockholm samtidigt som regionbudgeten förhandlades inne i huset. På 

bilden talar Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund och fler talare väntar på sin 

tur. Gertrud Åström deltog tillsammans med cirka 800 andra vid manifestationen då 90000 

namnunderskrifter överlämnades till regionrådet Irene Svenonius. Östersjöfred stödjer 

initiativet som rör en mycket viktig kvinnofråga. Du kan läsa mer om här: 

https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/12/Att-

fo%CC%88da_kampanjbilder-5-krav.jpg 

 

 
 

 

Baltiskt/Nordiskt samarbete 
I Östersjöfred är samarbete med kvinnoorganisationer och andra organisationer i 

Östersjöområdet centralt. Vi har tillsammans med olika samverkansorganisationer i Sverige 

framgångsrikt utvecklat vårt arbete med helt ideella krafter och därifrån vidare ut till andra 

länder. Vi samarbetar med föreningen Sken (Svenska Kvinnors Europa Nätverk), Winnet 

Sverige och Norden International. Under 2021 har vi tillsammans med projektägaren Winnet 

Sverige och andra partners genomfört projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 

3.0 med stöd av Svenska Institutet. Projektet fortsätter under 2022.   
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Östersjöfred har också medverkat i ett projekt med inriktning på våld mot kvinnor och 

landsbygdsutveckling där föreningen Sken är projektägare. Projektet finansieras av Nordiska 

Ministerrådets informationskontor i Vilnius. På grund av pandemin har seminarier 

genomförts digitalt där Kristi Kolthoff deltagit som representant för Östersjöfred.  En 

konferens genomfördes fysiskt i Stockholm på Europahuset den 10 november på temat 

Closer Baltic-Nordic Cooperation on Gender Equality in the EU - combat violence against 

women. Gertrud modererade konferensen där även Kirsti Kolthoff fanns bland deltagarna.  

 
 

 
Svenska partnerorganisationer sammanträder 

 

EUSBSR – Forum Gender Equality and Growth 3.0  

Östersjöfreds baltiskt/nordiska samarbete i det SI-stödda projektet EUSBSR Forum Gender 

Equality and Growth, 3.0  med Winnet Sverige, Umeå kommun, Sken och Norden 

International och organisationer i Finland, Estland, Polen och Armenien i EAP (Östra 

Partnerskapet) har utvecklats enligt projektplan men ansökte i slutet av året om förlängd 

projekttid för att förhoppningsvis kunna genomföra resa till Armenien och fysisk 

slutkonferens.  

Projektets centrala fråga är hur jämställdhet inom området innovation kan förbättras och 

därmed öka kvinnors ekonomiska självständighet och hur samhället i stort påverkas. För att 

på svar på frågan hur detta kan åstadkommas har Winnet Centre of Exellence, universitetet i 

Stettin genomfört en kvantitativ studie utifrån teoretiska ekonomiska modeller över 

samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Gertrud har deltagit i projektets 

styrgrupp och i planering av den kvantitativa modellstudien.  

 En kvalitativ casestudie inriktad på kvinnor som äger och driver företag har genomförts. 

Östersjöfred har samordnat arbetet med den kvalitativa studien som inriktades på kvinnors 

företagande och innovation. Gertrud har tillsammans med partners utvecklat definitioner, 

urvalskriterier och frågeformulär och utfört case-study intervju med Växbo Lin. Intervjun har 

översatts till engelska. Motsvarande analyser har genomförts i Estland och Polen. De frågor 
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som ställs i enkäten är samma för alla deltagarländer i projektet. Resultat och analyser 

presenteras under 2022 i en rapport. 

 

Ett kunskapshöjande seminarium genomfördes den 31 mars med Paula Wennberg och Lena 

Abrahamsson, båda vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) som presenterade förhållandet 

mellan och betydelsen av arbete med jämställdhet i organisationer, bland annat 

metodmaterialet GENOVATE och Gender Contact Points, 

https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point. 

Ett ytterligare seminarium genomfördes den 7 maj med inriktning på Drive for Democracy. 

Medverkan var bland andra utrikesminister Ann Linde. 

 

En arbetskonferens där Gertrud medverkade genomfördes 4-5 november vid Winnet Centre 

of Excellence vid Stettin universitet, Polen. Workshopen behandlade analyser av både det 

kvantitativa modellarbetet om förhållandet mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt och 

den kvalitativa intervjustudien i Sverige, Polen och Estland. Konferensen var mycket 

intressant med livliga diskussioner.  Det var också en stor tillfredsställelse att kunna träffa 

kollegorna från Stettin och Armenien i verkliga livet efter alla webinarier. Tyvärr kunde inte 

våra estniska kollegor närvara då Covid-19 åter tagit fart där. På bilden förbereds den första 

delen av konferensen. 

  
 

 
EUSBR Forum Gender Equality and Growth 3.0 förbereder seminarium om den kvantitativa 
studien i Stettin 
 
Inom ramen för projektet genomfördes också en digital workshop om Gender Equality in 

Innovation den 17 november. Vår finländska partner i projektet, Baltic Institute of Finland, 

PA INNO (Policy Area Innovation), var värd för workshopen tillsammans med Winnet Sverige. 

Forskare från Sverige och Polen, tjänstemän från statsrådsberedningen i Sverige, EU 

Kommissionen DG NEAR och politiker från Finlands parlament medverkade. Marta Hozer 

Kocmiel från Stettin universitet presenterade den kvantitativa modellstudien som rönte stort 
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intresse. Gertrud modererade workshopen som hade deltagare från många länder och som 

kommer att läggas till grund för ett utvecklat samarbete. 

 

Som en utvidgning av EUSBSR- projektet lämnades en ansökan in till SI rörande Jämställdhet 

i Akademin under projektnamnet EquaStream. Huvudsökande är LTU (Luleå Tekniska 

Universitet). Glädjande nog har projektet tilldelats full pott och börjar sitt arbete nästa år. 

Projektet kommer att pröva framtagna metoder för jämställdhet i universitetsmiljö.  

 

Slutord 

Arbetet under 2021 har varit intensivt och mycket utvecklande för föreningen. Vi ser fram 

emot att fortsätta vårt samarbete med andra organisationer som att utveckla vårt unika 

koncept fredsspråk.  

 

 

 
Stockholm 2022-03-13 
 
 
Gertrud Åström  
Marianne Staaf-Gälldin  
Hjördis Häll   
Åsa Smedberg Östling   
Ann-Sofie Lagercrantz 
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WOMEN’S BALTIC PEACE BUILDING INITIATIVE 


Verksamhetsberättelse 2021 


Inledning 


Föreningen Östersjöfred – Women´s Baltic Peace Building Initiative, är en ideell, 


partipolitiskt och religiöst obunden, kvinnoförening. Föreningen bildades 2015 med 


anledning av inriktningen på en feministisk utrikespolitik i fredsfrämjande syfte. 


Föreningens säte är i Stockholm. 


Vårt arbete fokuserar på Östersjöområdet vilket innefattar alla de länder som har kust mot 


Östersjön och av kulturella och politiska skäl hela Norden. 


  
Östersjöfred ser fredsarbetet i ett brett samhälleligt och demokratiskt perspektiv och hävdar 


kvinnors ledarskap, livserfarenheter och villkor som avgörande för att bygga ett fredligt 


samhälle. Fred främjas genom jämställdhet mellan kvinnor och män. Begreppet fredskultur 


har i Östersjöfred utvecklats till ett arbete utifrån fredsspråk.   


 


Vårt syfte är att genom dialog, reflektion och samarbeten verka fredsbyggande i 


Östersjöområdet. Vi baserar vårt arbete på CEDAW, Kvinnokonventionen, och den 


Deklaration och Handlingsplan som antogs vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 för 


att förverkliga konventionen. Grunddokument är också FN:s säkerhetsråds Resolution 


1325:2000 om kvinnor, fred och säkerhet. För att stärka kopplingen mellan kvinnors 


rättigheter, hållbar utveckling och fred arbetar vi med mål 16 i Agenda 2030 som syftar till 


att främja fredliga och inkluderande samhällen. Vårt nordiska perspektiv stärks genom den 


nordiska kvinnorörelsens protokoll Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt 


Forum 2014.  


  


Förtroendevalda och styrelsens arbete 


Årsmöte för Östersjöfred hölls 12 april 2021. På grund av den pågående pandemin 


genomfördes årsmötet digitalt via Zoom. Britt-Marie Torstensson var årsmötesordförande. 


På årsmötet uppmärksammades att Maj-Britt Theorin avlidit den 6 april. Hon lämnar ett 


stort tomrum efter sig.  Hennes mångåriga och avgörande insats för kvinnorörelsen och 


fredsarbetet lyftes av årsmötesdeltagare som själva samarbetat med Maj-Britt. 
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Styrelsen 


Fem medlemmar valdes till styrelsen för 2021. 
 
Gertrud Åström, ordförande (vald till 2022) 
Marianne Staaf-Gälldin, vice ordförande (vald till 2022) 
Hjördis Häll, kassör (vald till 2023)  
Ann-Sofie Lagercrantz, ledamot (vald till 2022) 
Åsa Smedberg Östling, ledamot (vald till 2023) 
 
Revisorer 
Eva Hägerstrand, vald på 1 år 
Sonja Gardefjord, vald på 1 år 
 
Valberedning 
Clara Berglund, sammankallande 
Kaj Fölster, ledamot 
 
Styrelsens möten 
Styrelsen har genomfört nio protokollförda styrelsemöten under 2021: 10 februari (planerat 


till 26 januari men flyttades p.g.a. sjukdom), 10 mars, 13 april konstituerande möte, 11 maj, 


17 juni, 2 september, 11 oktober, 15 november och 28 december per capsulam. Den 19 


december hölls julavslutning utan protokoll.  Alla styrelsemöten har varit per telefon fram till 


september då vi övergick till Zoom. Beslut per capsulam fattades per mail. 


 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till minst 100 kronor per år. 
 
Medlemmar 
Östersjöfred hade 16 betalande medlemmar den 31 december 2021.  
 
Ekonomi 
Bankgirokonto, 5005 – 2752, Handelsbanken. 
 
Hemsida, Facebook och information  
Hemsidan har skötts av Åsa Smedberg Östling. För att bygga hemsidan, www.ostersjofred.se, 


arbetar vi med publiceringsverktyget Wordpress, världens mest använda ”Content 


Management System” (CMS). Grundinformation finns på svenska och engelska. 


 


Hemsidans arkitektur och layout har utökats och fylls kontinuerligt på med nya dokument. 


Styrelsen har under året uppmanat alla medlemmar att skicka dokument, artiklar eller annat 


material till Åsa Smedberg Östling som sköter hemsidan, www.ostersjofred.se Vi publicerar 


material på engelska, norska och danska då vår kapacitet att översätta från andra språk är 


begränsad. ”Veckans citat” har under 2021 blivit ett stående inslag på hemsidan där dikter, 


sentenser och korta inlägg om fred och fredsarbete läggs ut.  


 



http://www.ostersjofred.se/

http://www.ostersjofred.se/
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Östersjöfred har också en FB-sida och twitterkonto. Facebook har skötts av Marianne Staaf-


Gälldin som varje vecka uppdaterar med nya länkar och informationer om för Östersjöfred 


relevanta nyheter. Medlemmar och andra följare har ombetts att länka vår information till 


andra sidor samt att gå in och gilla! Material har skickats till Marianne Staaf-Gälldin 


marianne.staaf.galldin@hotmail.com och Åsa Smedberg Östling asa@granskare.se  


 


Nyhetsbrev 


Nyhetsbrev utkom 5 april och 24 november. Nyhetsbrevet skickades till alla medlemmar och 


finns på hemsidan. I nyhetsbreven informeras om vårt arbete, olika engagemang och 


representantskap, pågående och planerade samarbeten samt inbjudningar till arrangemang. 


 
Medlemskap 
Östersjöfred har under 2021 varit medlem i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfred lämnade 
under året Operation 1325. 
 
Representation 
Östersjöfreds medlemmar är aktiva i samarbetet inom ramen för Sveriges Kvinnolobbys 


verksamhet.  Gertrud medverkade som representant för Östersjöfred på Sveriges 


Kvinnolobbys årsmöte den 20 mars som hölls per zoom. Marianne medverkade vid 


Ordförandemötet den 16 oktober som också hölls per zoom. Gertrud har deltagit i CEDAW-


nätverket och i CSW-nätverket som båda samordnas av Sveriges Kvinnolobby. Kirsti Kolthoff 


har representerat Östersjöfred i ett projekt om mäns våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling som 


SKEN bedriver med stöd av Nordiska Ministerrådets informationskontor i Vilnius . Gertrud föreläste 


för nätverket Lön hela dagen den 10 november. 


 
 


Verksamhet 
Övergripande 
Pandemin fortsatte att prägla hela 2021 och verksamheten har därför skötts digitalt. För 


Östersjöfreds del har detta inneburit att vi under året helt gick över till Zoom för våra möten 


och att vi nu har elektronisk signering. Tillgången till användbara och vitt spridda digitala 


verktyg har inneburit att vi kunnat sköta vår verksamhet och genomföra seminarier med 


våra medlemmar runt om i Sverige och med våra samarbetspartners i Östersjöområdet. Vi 


har alltså ökat våra aktiviteter under pandemin. Vi kan notera att organisationer som, liksom 


Östersjöfred, inte erhåller något ekonomiskt stöd, genom digitala kanaler kan genomföra 


omfattande insatser utan att ha någon anställd, ingen lokal och utan några arvoden eller 


ersättningar, men att detta ställer mycket stora krav på det ideella engagemanget och 


arbetet. Vi kan också notera att samarbete med andra organisationer som har större 


resurser är absolut nödvändigt.  


 


Ett återkommande tema i kvinnorörelsen har under många år varit kvinnoorganisationernas 


dåliga ekonomiska situation. Sedan 2008 har det statliga stödet till kvinnors organisering 



mailto:marianne.staaf.galldin@hotmail.com

mailto:asa@granskare.se
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stått stilla. Redan 1982, då det särskilda stödet till kvinnoorganisationer infördes, 


konstaterades att kvinnors organisationer var de fattigaste av alla. Och så har det fortsatt. 


Ett krav från den svenska kvinnorörelsen är en fördubbling av anslaget till kvinnors 


organisering vilket Östersjöfred stödjer. I många länder har villkoren för kvinnors 


organisationer försämrats från ett redan dåligt utgångsläge. Kvinnoorganisationer hänvisas 


till att söka ryckiga projektbidrag med långtgående innehållsliga krav som påtvingas 


organisationerna. Östersjöfred deltar i aktioner, manifestationer och skriver under artiklar 


där kvinnorörelsen hävdar kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och den fria 


organisationsrätten.   


 


Under året har våra projektsamarbeten i Östersjöregionen utvecklats betydligt, de har blivit 


fler och de har fördjupats. Inom dessa samarbeten har Östersjöfreds tolkning av fredsarbetet 


i ett brett samhälleligt och demokratiskt perspektiv kunnat konkretiseras. Vi ser här en 


möjlighet att genomföra vår tolkning av vänsamarbeten. Tillsammans med våra partners har 


vi under året lagt grunden för ett mer omfattande och långsiktigt samarbete. Vi samarbetar 


inom ramen för EUSBSR (European Union Strategy for the Baltic Sea Region) med föreningen 


Winnet Sverige, Norden International, Umeå kommun och Sken. Samarbetet omfattar också 


organisationer från Finland, Estland, Polen och Armenien (Östliga Partnerskapet). Vi 


genomför tillsammans med dessa organisationer projektet Forum Gender Equality & Growth 


3.0 med stöd från Svenska Institutet. Föreningen Sken leder ett gemensamt arbete där 


Östersjöfred deltar med inriktning på våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling med stöd 


från Nordiska Informationskontoret i Vilnius. Under senare delen av året har samarbetet 


med Winnet Centre of Excellence vid Stettin Universitet, Polen, och Luleå Tekniska 


Universitet fördjupats vilket väntas leda till nya projekt under 2022. 


 


 


Uppföljning av verksamhetsplan för 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 innehöll fyra övergripande mål. Till varje mål formulerades 
delmål, strategiska verksamheter och aktiviteter. Styrelsens bedömde fortsatt att det fanns 
ett behov av att använda Östersjöfreds erfarenheter för att formulera målsättningar som 
fungerar inriktande för verksamheten. I verksamhetsplanen infördes tidigare års idéer som 
inte kunnat förverkligas. Sammantaget har samtliga huvudmål och delmål adresserats 
medan en del planerade aktiviteter inte kunnat genomföras. 


 
Mål 1. Östersjöfred har etablerat samarbete med organisationer i Sverige och andra 


Östersjöländer 


Resultat: Östersjöfred har etablerat regelbundet samarbete med organisationer i Sverige och 


i Finland, Estland och Polen samt även Armenien i Östliga Partnerskapet inom ramen för 


projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth. Östersjöfred har även etablerat 


samarbete med svenska, nordiska och baltiska kvinnoorganisationer med inriktning på 


kvinnors organisering, våld mot kvinnor och landsbygdsutveckling. 
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Mål 2. Östersjöfred har ett unikt koncept för fredsarbete 


Resultat: Östersjöfreds tolkning av fredsarbete som en del av en jämställd 


samhällsutveckling med kvinnors rättigheter i centrum har etablerats genom medverkan på 


seminarier som även spridits i sociala medier. Östersjöfred skiljer sig från traditionella 


fredsorganisationer. Vårt koncept fredsspråk har utvecklats genom seminarier med läsning 


av texter och samtal. Genom språkliga glidningar undersöker vi språkets förändrande kraft i 


mikroprocesser. 


Mål 3. Östersjöfred har kvinno- och fredsrörelsen på sociala medier 


Hemsidan och Facebook har uppdaterats med länkar och arkivmaterial. Kontakter har 


etablerats med andra fredsorganisationer. 


Mål 4. Östersjöfred är känt för sitt arbete utifrån mål 16 i Agenda 2030. 


Genom medverkan på konferenser och föreläsningar har informationen spridits, spridningen 


via sociala medier har ökat.  


 


Delmål och strategiska verksamheter 


1.a. Aktivt medlemskap i paraplyorganisationer 


1.b. Samarbete på lokal nivå med lokala och nationella organisationer 


1.c. Modell för vänortssamarbete med kvinnoorganisationer utvecklas 


Östersjöfred är aktiv medlem i paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby och i flera 


relevanta nätverk. Samarbete på lokal nivå har utvecklats med lokala och nationella 


organisationer. Styrelsen bedömer att vi genom projektarbete inom EUSBSR har en struktur 


för ett explicit vänortsarbete mellan kvinnoorganisationer.  


 


2.a. Fredsspråk i form av fredsretare formuleras och sprids 


2.b. Fredsspråk etableras i all kommunikation 


2.c. Women’s Baltic Peace Building Initiative är känd utanför Sverige 


Hemsidan publicerar löpande fredscitat. Facebooksidan länkar till relevanta material och 


informationer från andra kvinnoorganisationer och myndigheter.  Fredsspråk används som 


begrepp framförallt internt men också externt i seminarier och vid föreläsningar. Konceptet i 


kommunikationen återstår att systematisera. Women’s Baltic Peacebuilding Initiative har 


spridits främst genom samarbeten inom EUSBSR och vid konferenser och seminarier. 


Hemsidan är översatt till engelska.  


 


3.a. Fredsarbete bedrivs i sociala medier  


3.b. Hemsidan uppdateras löpande 


Sociala medier har utvecklats, Facebook och hemsida är uppdaterad och möjliggör bättre 


kommunikation. Se vidare 2.a. och 2.b.  


 


4.a. Fredliga och inkluderande samhällen utifrån kvinnors rättigheter analyseras och 


utvecklas utifrån delmål och indikatorer i Agenda 2030 


4.b. Jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyrar allt arbete 







6 
 


 


4.c. Östersjöfred finns i sammanhang där Agenda2030 utvecklas 


Östersjöfreds breda samhällskoncept har utvecklats med referens till Agenda 2030. 


Jämställdhet mellan kvinnor och män genomsyrar vårt arbete. Östersjöfred deltog vid den 


digitala konferensen Forum Jämställdhet i Stockholm den 2-3 februari och informerade om 


vår förening och vårt arbete med mål 16. Gertrud höll ett brandtal om jämställdhet och 


hållbarhet där språkliga glidningar lyftes. 


 


Aktiviteter 


1.1.a Deltagande i planering och genomförande av relevanta verksamheter i 


paraplyorganisationerna 


1.1.b. Medverkan i Forum Jämställdhet 2021 


1.1.c.  Kontakt etableras med Unizon och Roks  


1.1.d. Medverkan i EUSBSR – Forum Gender Equality & Growth 3.0 


1.1.e. Medverkan i ansökningar till Nordiska Informationskontoret i Vilnius tillsammans med 


Sken och Norden International 


1.1.f. Utveckling av samarbete inom ramen för Union of Baltic Cities, Working Group on 


Gender Equality 


1.1.g Ansökan om medlemskap i nätverket Östliga partnerskapet 


1.1.h. Ansökan om medlemskap i nätverket Lön hela dagen. 


1.1.i. Två studiecirklar tillsammans med föreningen Qvinnouniversitetet, Sundsvall/Timrå, 


hösten 2021 om Frida Stéenhoffs texter. Medverkan i invigning av skulptur till minne av Frida 


Stéenhoff den 16/10 i Sundsvall 


1.1.j Seminarium om och initiativ till staty av Alva Myrdal, Uppsala 


Östersjöfred är aktivt delaktiga i att planera och genomföra relevanta verksamheter i 


paraplyorganisationer. Östersjöfred har medverkat i Forum Jämställdhet 2021. Kontakt med 


Unizon och Roks på ett systematiskt sätt återstår. Östersjöfred medverkar aktivt i projektet 


EUSBSR  Gender Equality and Growth 3.0.  Östersjöfred har medverkat i beredning av 


ansökan och genomförande av projekt från Nordiska Ministerrådets Informationskontor i 


Vilnius. Vi har kontakt med Östliga partnerskapet men avvaktar medlemskap. Vi har ansökt 


om medlemskap i Lön hela dagen.  Studiecirklar i Sundsvall har genomförts. Inget 


seminarium om eventuell staty av Alva Myrdal har genomförts.  


   


2.2.a Arbetswebinarium om fredsspråk II – Rapport  


2.2.b. Insamling av olika perspektiv på fredsvägar genom bredare upprop 


2.2.c.  Fredsretare - webinarium för medlemmar 


2.2.d. Peace Teasers in the Baltic Region - aktiva inlägg vid seminarier och konferenser 


2.2.e Artikel om jämställdhet som ingång till fredlig utveckling 


2.2.d Peace Teasers in the Baltic Region – aktiva inlägg vid seminarier och konferenser 


2.2.e Artikel om våld mot kvinnor och instabilitet tillsammans med Nordiska 


Kvinneuniversitetet 


2.2.f 10-Minutes-Bill 
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Arbetsseminarium om Vägar till fredsarbete genomfördes november 2020 med texter som 


ska kompletteras och sammanställas. Föreläsning och artikel om jämställdhet till fredlig 


utveckling har presenterats på Forum Jämställdhet och vid nordisk fredskonferens. Peace 


Teasers har presenterats vid konferens, återstår att systematisera.  Artikel i samarbete med 


Nordiska Kvinneuniversitetet har inte genomförts. Information om 10-Minutes-Bill har 


införskaffats. 


 


3.3.a. Publicering av fredsretare på Facebook  


3.3.b. Utveckling av app för fredssträvare 


3.3.c.  Arbetsmöte för presentation och uppdatering av hemsidan och andra sociala medier 


Utveckling av app återstår. Fredsretare på facebook är förberett genom genomförande av 


arbetsseminarium om fredsspråk och mikroprocesser. Webinarium om hemsidan och sociala 


medier har genomförts.  


 


4.4.a. Publicering av Rapport 16:2021 


4.4.b. Medverkan vid Forum Jämställdhet 2021, brandtal om jämställdhet och hållbarhet och 


information om Östersjöfred 


4.4.c. Seminarium om fredliga och inkluderande samhällen i samarbete med Stockholms FN-


förening 


4.4.d. Medverkan i planering och genomförande av loppet Spring för 17! 


4.4.e. Medverkan i Hållbarhetsforum, Stockholm  


Rapport 16 senarelades till 2022. Deltagande i Forum Jämställdhet genomfördes. Gertrud 


har deltagit i arbetet med Spring för 17! och i Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet, 


digitalt. Flera aktiviteter har ändrats, skjutits upp eller ställts in på grund av pandemin.  


 


Fredsspråk  
Samtidigt som det externa arbetet vuxit har vi fortsatt utvecklingen av förståelsen av 


språkets betydelse för en fredlig utveckling. Det handlar både mer generellt om vad som 


benämns och hur det benämns, och mer specifikt vårt begrepp fredsspråk. Vi hävdar och 


undersöker den verklighet som språkbruk bär och vilka ställningstaganden som följer. Vår 


strategiska tyngdpunkt ligger i Kvinnokonventionens tydlighet i att kvinnoförtryckets orsaker 


är kopplat till den roll som kvinnor utifrån vår biologi har i den mänskliga fortplantningen. 


Det könsneutrala språk som införts i olika offentliga sammanhang innebär en utradering av 


halva mänsklighetens erfarenheter och är ett konventionsbrott och ett hot mot 


jämställdhetsarbetet.  


Östersjöfred är med i den internationella abolitioniströrelsen mot prostitution. En viktig del 


av vårt arbete är att tydligt referera till staters åtaganden och benämna när avsteg görs.  Vi 


har också tagit ställning mot surrogatmödraskap som handel med kvinnor och barn och ett 


brott mot kvinnors mänskliga värdighet. Östersjöfred använder medvetet begrepp som 


surrogatindustri för att påvisa handelns förtingligande av kvinnor och barn. Östersjöfred har i 


frågan skrivit remissyttrande rörande ”Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 
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vissa fall”. Vi har också medverkat i arbetet kring utkast till lagrådsremiss om vissa kirurgiska 


ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.  Gertrud har 


föreläst vid den av WILPF anordnade nordiska konferensen ”Neighbours as friends – not 


enemies” den 13 november och där lyft den språkliga glidningens stora negativa betydelse.  


Den 9 december höll Gertrud ett TedX på temat ”Reality check”. Under året har vi kunnat 


konstatera att organisationer i fredsrörelsen som WILPF och organisationer inriktade på 


mänskliga rättigheter som Amnesty International och delar av funktionshindersrörelsen 


försvarar inte bara prostitution utan även hallickverksamhet som utövare av vilken 


affärsverksamhet som helst. Organisationerna har också gjort ställningstaganden för 


surrogathandel vilket Östersjöfred tillsammans med andra kvinnoorganisationer kritiserat.  


Även i olika FN-organ noterar vi samma förändring som tillsammans med ett relativiserat 


språkbruk kring könsidentitet som likställer kön med könsidentitet osynliggör kvinnors 


villkor. 


 


Östersjöfreds hållning är att alla kan formulera en väg till fredsarbete och bidra till en fredlig 


utveckling i enlighet med mål 16 i Agenda 2030. Östersjöfred skiljer sig från andra 


fredsorganisationer. Fokus är inte att räkna slagkraft, inte kulor, kanoner och kärnvapen 


utan reflektion och möten.  Under 2021 har vi utvecklat vår förståelse av att kvinnors 


ledarskap, livserfarenheter och villkor bygger samhället och hur nära detta är kopplat till 


språket. Vi noterar med oro den utveckling av språket som pågått en längre tid. Vi lever i en 


tid som har gynnat extremism av olika slag. Det är ett hot mot demokrati och mot mänskliga 


rättigheter. Extremisering är polariserande, den splittrar och driver konflikter både inom 


länder och mellan länder.  


 


Remissyttrande över Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i 
vissa fall, SOU 2021:56 
Östersjöfred arbetar för en fredlig samhällsutveckling som bygger på och respekterar 


kvinnors och barns mänskliga värdighet att aldrig reduceras till en vara att köpa eller sälja.  


Med utgångspunkt i Kvinnokonventionen och Agenda 2030 mål 16 har vi principiellt 


grundade ståndpunkter i frågor som rör pornografi, prostitution och surrogathandel. Utifrån 


detta har Östersjöfred lämnat ett remissyttrande över betänkandet Nya regler om utländska 


föräldraskap och adoption i vissa fall, SOU 2021:56. Östersjöfred avstyrker samtliga förslag 


och föreslår att en ny utredning tillsätts för att ta fram förslag till ett införande av ett förbud 


mot surrogatmoderskap. Vi menar att direktivet till en sådan utredning ska ge i uppdrag att 


göra en kartläggning av surrogatindustrin och utföras utifrån såväl kvinnorättsliga som 


barnsrättsliga principer. Läs hela remissvaret på vår hemsida www.ostersjofred.se 


 


Nätverksarbete 


Styrelsen har under verksamhetsåret samlat kontakter för nätverksbygge både i Sverige och i 


andra länder runt Östersjön både med enskilda kvinnor och med organisationer. 


Nätverksarbetet har i flera fall konkretiserats i projektsamarbeten.  



http://www.ostersjofred.se/
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Nätverket mot surrogatmödraskap 


Östersjöfred är med i nätverket mot surrogatmödraskap via samarbetsorganisationen 


Sveriges Kvinnolobby. Vi arbetar där tillsammans med andra organisationer och enskilda 


personer aktivt mot alla former av surrogatmödraskap. Arbetet mot surrogatindustrin kan 


följas på sidan www.nejtillsurrogat.se. Där finns debattartiklar, nyheter och information. 


Östersjöfred har fortsatt en viktig uppgift att utveckla analysen av hur surrogathandeln inte 


är kompatibel med mål 16 och fredliga samhällen. Under 2020 uppmärksammades 


surrogathandeln Ukrainas Barnombudsman brännmärkte handeln. Ukraina är ett växande 


land för surrogathandel och vi har fortsatt arbeta för att Sverige ska hörsamma den 


ukrainska uppmaningen. Genom Sveriges Kvinnolobby arbetar vi inom ICASM (International 


Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) och har bidragit till att fortsatt arbeta 


för att stoppa handeln.  


 


CSW-nätverket 
Östersjöfred deltar aktivt i CSW-nätverket som samordnas av Sveriges Kvinnolobby. 


Commission on the Status of Women, CSW, samlar varje år FN:s medlemsländer till ett två 


veckor långt möte i FN i New York. CSW brukar kallas det internationella toppmötet för 


kvinnors rättigheter och är den näst största sammandragningen inom hela FN-systemet. 


Förutom staternas representanter samlas tusentals kvinnoorganisationer med 


representanter från hela världen och genomför egna seminarier, s.k. parallell events, för att 


sätta prioriterade frågor på dagordningen. Årets upplaga var det 65:e i ordningen och 


genomfördes mellan 15 – 26 mars under temat Women’s full and effective participation and 


decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender 


equality and the empowerment of all women and girls. CSW65 genomfördes digitalt på 


grund av pandemin. Gertrud medverkade i ett seminarium organiserat av den kanadensiska 


organisationen CRIAW (Canadian Research Institute for the Advancement of Women) om 


villkor för kvinnoorganisationers finansiering och villkor. Gertrud bidrog med en genomgång 


av det statliga svenska stödet till kvinnoorganisationer från det sena 1970-talet och fram till 


idag.  


En frågeställning som var tämligen återkommande under hela konferensen var hur kvinnor 


och flickor drabbats av Covid-19 och hur världen planerar för en återställning efter 


pandemin. Lopa Banerjee, chef vid avdelningen för civila samhället vid UN Women, 


framförde vid seminariet ”The role of women’s rights organizations in the response to the 


recovery from Covid-19” att endast 19 av världens länder har en helhetssyn på 


återhämtningen och att de är ”gender blind”. Åsa Regnér, vice generalsekreterare vid UN 


Women, presenterade rapporten Policy Brief No. 20, en genomgång av 


kvinnoorganisationernas betydelse för återhämtningen, 


https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/policy-brief-covid-19-


and-womens-rights-organizations 



http://www.nejtillsurrogat.se/

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/policy-brief-covid-19-and-womens-rights-organizations

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/policy-brief-covid-19-and-womens-rights-organizations
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Ett annat tema i seminarierna men också i förhandlingarna om mötets slutdokument, s.k. 


Agreed Conclusions, handlade om de begrepp som används, deras betydelse och de 


intressekonflikter som de visar. Enligt uppgift var årets förhandlingar mycket hårda och 


överenskommelsen slöts på mötets sista dag fredag 26 mars, https://www.unwomen.org/-


/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_u


nedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504 


  


Inom ramen för arbetet med Beijing +25 genomfördes Generation Equality i Paris för att följa 


upp arbetet med ett antal Action Coalitions som bildats inom FN under ledning av UN 


Women för att diskutera olika teman. Hela upplägget har fått kraftig kritik för att relativisera 


förbudet mot prostitution som det uttrycks i CEDAW, Kvinnokonventionen, och att 


marginalisera kvinnoorganisationer.  Parismötet beskrivs av kvinnorörelsen som ett 


misslyckande. I dokument från Generation Equality ersätts kvinnor, kvinnoperspektiv, 


kvinnors rättigheter och kvinnors organisationer med generation, unga, rasism, feminism, 


gender, hbtqi+, person, inkluderande, trygga rum d.v.s. hela den relativistiska 


nomenklaturen.  


 
CEDAW-nätverket, granskning av Sveriges arbete med CEDAW 
Under 2021 slutfördes arbetet med kvinnorörelsens skuggrapport på regeringens tionde 


rapportering till CEDAW-kommittén. Arbetet har samordnats av Sveriges Kvinnolobby och 


Gertrud har deltagit för Östersjöfreds räkning i planering och skrivande av skuggrapporten 


”Kvinnor i Sverige 2021”, https://sverigeskvinnolobby.se/wp-


content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf. På grund av pandemin sköts 


förhöret upp flera gången, men fredag den 22 oktober blev det äntligen av. Då höll FN:s 


Kvinnokommitté en sju timmar lång dialog med Sveriges regering på plats i Genève. Den 


svenska delegationen leddes av statssekreterare Karin Strandås. Kommitténs experter ville 


bland annat veta mer om förekomsten av barnäktenskap, andelen kvinnor i bolagsstyrelser, 


artificiell intelligens som förstärker könsstereotyper och bristerna i 


sexualundervisningen.  Regeringen hade svårt att svara på vissa av kommitténs frågor och 


hänvisade ofta till utredningar, kartläggningar och kommissioner åtgärder. Kommittén 


ifrågasatte också varför bidragen till kvinnoorganisationer inte har höjts på 15 år, något som 


den samlade kvinnorörelsen uppmärksammat under många år. 


En stor del av dialogen fokuserade på mäns våld mot kvinnor och sexualbrott. Bland annat 


berördes att polisen utreder allt för få våldtäktsanmälningar vilket bidrar till att få förövare 


fälls. Även handeln med kvinnors kroppar inom surrogatindustrin och objektifieringen av 


kvinnor i media och reklam lyftes.  Kommittén återkom också till olika grupper av utsatta 


kvinnor, bland annat lyftes bristen på statistik för dessa grupper. Tyvärr missade regeringen 


ofta att lyfta just kvinnor i sina svar då ämnet faktiskt är kvinnors rättigheter. Här kan du se 


hela förhöret FN:s webb-tv. 



https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf

https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf

https://media.un.org/en/webtv/
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Den 18 oktober höll Kvinnokommittén ett informellt digitalt möte med civila samhällets 


organisationer inför förhöret av regeringen. Läs Sveriges Kvinnolobby anförande här. Titta på 


en inspelning av förmötet här . Länkar till såväl rapporten som förhören har skickats till 


samtliga medlemmar via nyhetsbrev och på hemsida och Facebook. 


Samarbeten i Sverige 
Östersjöfred har ett ömsesidigt och nära samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Vi kan 


genom samarbetet utveckla vår verksamhet med allt från att erbjudas zoomlänkar och låna 


rum till att medverka i rapporter, seminarier och aktioner. Under 2021 har vårt samarbete 


med Winnet Sverige inom ramen för projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 3.0 


vidgats och fördjupats vilket gett omfattande kontakter i Östersjöområdet och inom Östliga 


Partnerskapet. Genomförande av specifika budgeterade delar av projektet har inneburit att 


medel överförts till Östersjöfred. I partnerskapet finns också ett samarbete med baltiska och 


åländska kvinnoorganisationer via ett projekt lett av SKEN (Svenska Kvinnors Europanätverk). 


Trots att vårt arbete utvecklats på ett positivt sätt är det ett faktum att den obefintliga 


finansieringen hämmar utvecklingen av vår verksamhet.  


 
Sveriges kvinnolobby 
Östersjöfred är medlem i Sveriges Kvinnolobby och presenteras på Sveriges Kvinnolobbys 


hemsida, www.sverigeskvinnolobby.se. Evenemang som vi genomför marknadsförs av 


Sveriges Kvinnolobby. Samarbetet är brett och välfungerande. Organisationen är 


professionell och kompletterar vår organisations behov av möjligheter och faciliteter. 


Sveriges Kvinnolobby är en gemensam plattform för olika kvinnoorganisationer där vi kunnat 


samverka kring rösträtt och demokrati, budgetanalys och lönekartläggningar, genomförande 


av nationella konferensen Forum Jämställdhet i Jönköping, internationell bevakning mm. För 


Östersjöfred har samarbetet gett ett sammanhang för analyserna av mål 16 i Agenda 2030.  


 


Ordförandemöte 


Marianne representerade Östersjöfred vid Sveriges Kvinnolobbys ordförandemöte 16 


oktober. Mötet genomfördes per Zoom. Ordförandemötet diskuterade intensivt om 


pågående och framtida verksamheter. Ordförandemötet noterade med stor uppskattning 


den verksamhet som kunnat genomföras trots stor påverkan av pandemin och markant 


minskade anslag. Mötet fokuserade på att arbeta fram idéer och förslag till Sveriges 


Kvinnolobbys verksamhetsplan för 2022. Det kommande året innebär också valår och 


valrörelse. Mötet inleddes med en presentation av verksamhetsplanen för 2021 och vad 


lobbyn konkret genomfört under året inom den planen. Planen är uppdelad i fem områden.  


1. Feminismens framtid och kvinnorörelsens organisering 


2. Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter 


3. Kvinnors makt och inflytande 


4. Feministisk ekonomi och kvinnors betalda och obetalda arbete 


5. Mäns våld mot kvinnor och flickor 



https://sverigeskvinnolobby.se/anforande-vid-kvinnokommittens-formote/

http://www.sverigeskvinnolobby.se/
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Planen för 2022 kommer att omfatta samma områden. I grupper diskuterade vi sedan fram 


önskemål och idéer till planen. Marianne deltog i samtal om området Feminismens framtid 


och kvinnorörelsens organisering. Där föresloga bl. a. att vi ska arbeta för att genuspedagogik 


ska ingå obligatoriskt i skolans bildningsarbete av barn och unga.  


Mötet avslutades med en mycket intressant inspirationsstund med författaren Johanna 


Wester som skrivit boken Catfight. Hon beskriver det patriarkala maktsystemet med 


nidbilder av kvinnor, som torgförs så snart kvinnor samverkar och uppträder i grupp. Sådana 


nidbilder kan bekräftas av såväl samhällsinstitutioner som skolan och media som av enskilda 


kvinnor och män 


 


Winnet Sveirge, SKEN, Norden International 


Östersjöfred har under året utvecklat samarbetet med Winnet Sverige med bas i EUSBSR-


projektet Gender Equality & Growth 3.0. Samarbetat med Sken, Svenska kvinnors 


Europanätverk och Norden International finns också med i projektsamarbetet.  


 


Lokal verksamhet 


Östersjöfred finns genom styrelsemedlemmarna på de fem orterna Stockholm, Sundsvall, 


Östersund, Västerås och Kalmar. Medlemmar i Östersjöfred finns även på andra orter i 


Sverige och bedriver där arbete inom ramen för Östersjöfredsfrågor. Styrelsen antog år 2017 


riktlinjer för vår lokala verksamhet med inriktning på de lokala gruppernas sammansättning, 


verksamhet, finansiering, samarbeten och kommunikation. Riktlinjerna gäller fortfarande.   


Under hösten 2021 beslutade Östersjöfred att ansöka om medlemskap i nätverket Lön hela 


dagen. Styrelsen bedömer att detta ger goda möjligheter till lokala arrangemang i samarbete 


med lokala representanter för andra nationella organisationer. 


 


Sundsvall 


Marianne är Östersjöfreds styrelseledamot i Sundsvall. Under 2021 har hon deltagit i 


genomförandet av studiecirklar om Frida Stéenhoff. Grupperna har läst och analyserat Frida 


Stéenhoffs texter med fokus på de tre nyckelbegreppen kärlek, rättvisa och fred. Det är ett 


samarbete mellan föreningen Östersjöfred, föreningen Qvinnouniversitetet i Sundsvall och 


Sundsvalls stadsbibliotek.  


 


Frida Stéenhoff (1865-1945) var författare och agitator och bodde i Sundsvall under tjugoett 


år. Hon var en kontroversiell kvinna och deltog aktivt i rösträttsrörelsen och anses ha 


introducerat begreppet feminism i Sverige. 


 


Frida Stéenhoff-arbetet i Sundsvall i form av studiecirklar avslutades den 17 november med 


diskussioner om framtiden. En staty över Frida Stéenhoff kommer att resas under 2022 på 


en plats framför teatern. 
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Stockholm 
Manifestation för förlossningsvården 


Östersjöfred har skrivit på upprop och medverkade vid en manifestation för stöd till 


förlossningsvården den 16 november som genomfördes utanför Landstingshuset på 


Kungsholmen i Stockholm samtidigt som regionbudgeten förhandlades inne i huset. På 


bilden talar Barnmorskeförbundets ordförande Eva Nordlund och fler talare väntar på sin 


tur. Gertrud Åström deltog tillsammans med cirka 800 andra vid manifestationen då 90000 


namnunderskrifter överlämnades till regionrådet Irene Svenonius. Östersjöfred stödjer 


initiativet som rör en mycket viktig kvinnofråga. Du kan läsa mer om här: 


https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/12/Att-


fo%CC%88da_kampanjbilder-5-krav.jpg 


 


 
 


 


Baltiskt/Nordiskt samarbete 
I Östersjöfred är samarbete med kvinnoorganisationer och andra organisationer i 


Östersjöområdet centralt. Vi har tillsammans med olika samverkansorganisationer i Sverige 


framgångsrikt utvecklat vårt arbete med helt ideella krafter och därifrån vidare ut till andra 


länder. Vi samarbetar med föreningen Sken (Svenska Kvinnors Europa Nätverk), Winnet 


Sverige och Norden International. Under 2021 har vi tillsammans med projektägaren Winnet 


Sverige och andra partners genomfört projektet EUSBSR Forum Gender Equality & Growth 


3.0 med stöd av Svenska Institutet. Projektet fortsätter under 2022.   


 



https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/12/Att-fo%CC%88da_kampanjbilder-5-krav.jpg

https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2017/12/Att-fo%CC%88da_kampanjbilder-5-krav.jpg
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Östersjöfred har också medverkat i ett projekt med inriktning på våld mot kvinnor och 


landsbygdsutveckling där föreningen Sken är projektägare. Projektet finansieras av Nordiska 


Ministerrådets informationskontor i Vilnius. På grund av pandemin har seminarier 


genomförts digitalt där Kristi Kolthoff deltagit som representant för Östersjöfred.  En 


konferens genomfördes fysiskt i Stockholm på Europahuset den 10 november på temat 


Closer Baltic-Nordic Cooperation on Gender Equality in the EU - combat violence against 


women. Gertrud modererade konferensen där även Kirsti Kolthoff fanns bland deltagarna.  


 
 


 
Svenska partnerorganisationer sammanträder 


 


EUSBSR – Forum Gender Equality and Growth 3.0  


Östersjöfreds baltiskt/nordiska samarbete i det SI-stödda projektet EUSBSR Forum Gender 


Equality and Growth, 3.0  med Winnet Sverige, Umeå kommun, Sken och Norden 


International och organisationer i Finland, Estland, Polen och Armenien i EAP (Östra 


Partnerskapet) har utvecklats enligt projektplan men ansökte i slutet av året om förlängd 


projekttid för att förhoppningsvis kunna genomföra resa till Armenien och fysisk 


slutkonferens.  


Projektets centrala fråga är hur jämställdhet inom området innovation kan förbättras och 


därmed öka kvinnors ekonomiska självständighet och hur samhället i stort påverkas. För att 


på svar på frågan hur detta kan åstadkommas har Winnet Centre of Exellence, universitetet i 


Stettin genomfört en kvantitativ studie utifrån teoretiska ekonomiska modeller över 


samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Gertrud har deltagit i projektets 


styrgrupp och i planering av den kvantitativa modellstudien.  


 En kvalitativ casestudie inriktad på kvinnor som äger och driver företag har genomförts. 


Östersjöfred har samordnat arbetet med den kvalitativa studien som inriktades på kvinnors 


företagande och innovation. Gertrud har tillsammans med partners utvecklat definitioner, 


urvalskriterier och frågeformulär och utfört case-study intervju med Växbo Lin. Intervjun har 


översatts till engelska. Motsvarande analyser har genomförts i Estland och Polen. De frågor 
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som ställs i enkäten är samma för alla deltagarländer i projektet. Resultat och analyser 


presenteras under 2022 i en rapport. 


 


Ett kunskapshöjande seminarium genomfördes den 31 mars med Paula Wennberg och Lena 


Abrahamsson, båda vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) som presenterade förhållandet 


mellan och betydelsen av arbete med jämställdhet i organisationer, bland annat 


metodmaterialet GENOVATE och Gender Contact Points, 


https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point. 


Ett ytterligare seminarium genomfördes den 7 maj med inriktning på Drive for Democracy. 


Medverkan var bland andra utrikesminister Ann Linde. 


 


En arbetskonferens där Gertrud medverkade genomfördes 4-5 november vid Winnet Centre 


of Excellence vid Stettin universitet, Polen. Workshopen behandlade analyser av både det 


kvantitativa modellarbetet om förhållandet mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt och 


den kvalitativa intervjustudien i Sverige, Polen och Estland. Konferensen var mycket 


intressant med livliga diskussioner.  Det var också en stor tillfredsställelse att kunna träffa 


kollegorna från Stettin och Armenien i verkliga livet efter alla webinarier. Tyvärr kunde inte 


våra estniska kollegor närvara då Covid-19 åter tagit fart där. På bilden förbereds den första 


delen av konferensen. 


  
 


 
EUSBR Forum Gender Equality and Growth 3.0 förbereder seminarium om den kvantitativa 
studien i Stettin 
 
Inom ramen för projektet genomfördes också en digital workshop om Gender Equality in 


Innovation den 17 november. Vår finländska partner i projektet, Baltic Institute of Finland, 


PA INNO (Policy Area Innovation), var värd för workshopen tillsammans med Winnet Sverige. 


Forskare från Sverige och Polen, tjänstemän från statsrådsberedningen i Sverige, EU 


Kommissionen DG NEAR och politiker från Finlands parlament medverkade. Marta Hozer 


Kocmiel från Stettin universitet presenterade den kvantitativa modellstudien som rönte stort 



https://www.ltu.se/centres/cdt/Gender-Contact-Point
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intresse. Gertrud modererade workshopen som hade deltagare från många länder och som 


kommer att läggas till grund för ett utvecklat samarbete. 


 


Som en utvidgning av EUSBSR- projektet lämnades en ansökan in till SI rörande Jämställdhet 


i Akademin under projektnamnet EquaStream. Huvudsökande är LTU (Luleå Tekniska 


Universitet). Glädjande nog har projektet tilldelats full pott och börjar sitt arbete nästa år. 


Projektet kommer att pröva framtagna metoder för jämställdhet i universitetsmiljö.  


 


Slutord 


Arbetet under 2021 har varit intensivt och mycket utvecklande för föreningen. Vi ser fram 


emot att fortsätta vårt samarbete med andra organisationer som att utveckla vårt unika 


koncept fredsspråk.  
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