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Pressmeddelanden 2002-2006

I detta dokument finns pressmeddelanden från Margareta Winberg från
perioden januari-oktober 2003 samlade. Pressmeddelandena har varit
publicerade på www.regeringen.se och togs bort den 6 oktober 2006 då
en ny regering tillträdde.
Kontaktinformationen i pressmeddelandena är till stor del borttagen
eftersom pressekreterare och andra medarbetare har bytts ut.
Länkar som fanns i pressmeddelandena är borttagna.
Pressmeddelandena är sorterade i datumordning med den senaste först i
dokumentet.
Det finns 35 pressmeddelanden från perioden.

Att söka i dokumentet

Du kan söka pressmeddelanden i dokumentet genom att använda den
sökfunktion som finns i Adobe Reader. Sökfunktionen brukar vara markerad som en kikare i verktygsfältet. Du kan söka på valfria ord men för
att förenkla din sökning finns följande nyckelord i pressmeddelandena:
• Statsråd
• Departement
• Ämne
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Under 2002-2006 fanns följande statsråd, departement och ämnen på
www.regeringen.se:
Statsråd

Göran Persson, Ann-Christin Nykvist, Barbro Holmberg, Berit Andnor,
Bosse Ringholm, Carin Jämtin, Hans Karlsson, Ibrahim Baylan, Jan
Eliasson, Jens Orback, Leif Pagrotsky, Lena Hallengren, Lena
Sommestad, Leni Björklund, Mona Sahlin, Morgan Johansson, Pär
Nuder, Sven-Erik Österberg, Thomas Bodström, Thomas Östros, Ulrica
Messing, Ylva Johansson, Laila Freivalds, Gunnar Lund, Lars-Erik
Lövdén, Lars Engqvist, Marita Ulvskog, Anna Lindh, Margareta Winberg
och Jan O Karlsson.
Department

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet,
Utbildnings- och kulturdepartementet, Jordbruksdepartementet, Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet, Näringsdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet
och EU-representationen.
Ämnen

Arbete och jämställdhet,
Asyl, migration, integration och minoriteter
Demokrati och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Hållbar utveckling
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och bostäder
Näringsliv, handel och regional utveckling
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

PRESSMEDDELANDE

2003-10-27
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg talade vid Socialistinternationalens
möte i São Paulo, Brasilien
Vice statsminster Margareta Winberg talade på måndagen i São Paulo vid Socialistinternationalens
kongress där bland andra presidenterna Lula från Brasilien och Mbeki från Sydafrika fanns
närvarande.
Margareta Winberg talade bland annat om hur man kan bekämpa fattigdomen i världen och få en
hållbar utveckling.
- 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom # och, som kamrat Lula sa, 40 miljoner
brasilianare hungrar här och nu.
- En sjättedel av världens befolkning lever på mindre än en dollar per dag och de flesta av dessa är
kvinnor.
- 7 av 10 fattiga är kvinnor, därför är de fattigas perpektiv mycket de fattiga kvinnornas perspektiv.
Margareta Winberg pekade i sitt tal än en gång på den högervind som blåser över världen när det
gäller kvinnor.
- Socialistinternationalen har här ett ansvar, ta ställning för världens kvinnor, mot det reaktionära.
Hon pekade också på vikten av att kvinnors kunskap och handlingsförmåga tas tillvara för att
undvika våld och krig.
- Kvinnor ges inte idag möjlighet till makt när samhällen byggs upp efter ett krig. Om inte kvinnor
ges tillträde till samhället när det ska återuppbyggas - när är det då tillfälle att tala om jämställdhet?
Margareta Winberg pekade också ut de rika ländernas ansvar när det gäller ekosystemen och
vattentillgången.
- Vi har trots allt de ekonomiska resurserna.
Hon påminde slutligen om vad president Lula just sagt.
- En utveckling byggs aldrig utifrån. Precis som kamrat Lula beskrev sin seger för ett år sedan - inte
en persons verk utan verket av en massrörelse, måste vi arbeta, lyssna, förankra och låta både
kvinnor och män delta, avslutade Margareta Winberg.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 10403 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-10-09
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg inviger Nobelmonument i New York,
tisdagen den 14 oktober
Vice statsminister Margareta Winberg besöker New York den 14-15 oktober bl.a. för att inviga ett

monument över Alfred Nobel och de amerikanska nobelpristagarna. Invigningen sker tillsammans
med New Yorks borgmästare Michael Bloomberg och i närvaro av norske kronprinsen Haakon.
Utöver detta träffar vice statsministern företrädare för det demokratiska partiet samt svenska
designers verksamma i New York. Tillfälle för pressen att möta Margareta Winberg arrangeras
under tisdags eftermiddagen i samråd med Svenska Generalkonsulatet.
Ur programmet:
tisdagen den 14 oktober
11.00 Invigning av Nobelmonument, Theodore Roosevelt Park
utanför American Museum of Natural History.
18.30 Närvarar vid Jämtlandssonen Kenth Anderssons
modevisning, 250 West 39th Street
onsdagen den 15 oktober
08.30 Möte med företrädare för det demokratiska partiet
12.15 Besök på Clearly First, 980 Madison och möte med butikens
svenska ägare Helén Hellsten.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
+46-8-405 48 60
+46-70-372 34 03
Amelie Heinsjö
Pressråd
Sveriges Generalkonsulat i New York
Tel: +1 212 583 2554
Mob: +1 646 591 5524
Lena Bergeskär
Politiskt
sakkunnig
+46-8-405 45 54
+46-70-6742887
Nyckelord: 10228 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-10-01
Statsrådsberedningen

Vice statsminister Margareta Winberg deltar i konferensen
Women Changing the World, S:t Petersburg fredagen den 3
oktober
Konferensen är en kombination av firande av Sankt Petersburgs 300-års jubileum, Sankt
Petersburgs Sociala och Ekonomiska Instituts 10-års jubileum och den 19:de internationella
EWMD-konferensen (European Women#s Management Development Network).
Margareta Winberg talar och deltar i paneldiskussion på temat Women Changing the World in
Politics. Övriga huvudtalare är den ryske presidentens särskilda representant i nord-västra Ryssland;
Valentina Matvienko och finska social- och hälsoministern; Taru Sinikka Mönkare. 400 företagare,

politiker och företräfare för NGO:s från över 20 länder deltar i konferensen.
Plats: Congress Hall #Leningrad#, Pribaltiyskaya Hotel, 14 Korablestroiteley Street
Konferensen öppnar klockan 10.00, Margareta Winbergs anförande hålls ca kl 10.55

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Lena Bergeskär
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-674 28 87
Nyckelord: 10156 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-10-01
Statsrådsberedningen

Regeringen vill ha färre män på ledande poster i
näringslivet # ökad jämställdhet leder till ökad tillväxt
Regeringen inbjuder den 4 november näringslivet till en bred remissdebatt om vad företagen kan
göra för att råda bot på männens dominans på ledande poster och i styrelser i näringslivet. Debatten
har rubriken #Från mansdominans till livsbalans#.
Alla företag i Sverige med mer än 100 anställda har fått en inbjudan liksom företrädare för
näringslivets organisationer, facken och högskolevärlden.
Bakgrunden är den utredning i frågan som docent Anna Wahl vid Handelshögskolan i Stockholm
gjort på regeringens uppdrag (SOU 2003:16 Mansdominans i förändring). Utredningen visade att i
företag med 200 anställda och uppåt har männen hela 92 procent av platserna i styrelserna
(exklusive personalrepresentanter) och i ledningsgrupperna har männen 84 procent av posterna.
Hälften av företagen i Sverige i den här storleksordningen har inte en enda kvinna i styrelsen.
Motsvarande siffror 1994, då en liknande utredning presenterades, var 98 procent män i styrelserna
och 92 procent män i ledningsgrupperna. 72 procent av företagen hade enbart män i styrelsen.
- Vi kan se att det sker en viss utveckling, men det går mycket långsamt, säger vice statsminister
Margareta Winberg i ett uttalande. Om vi ska få fart på tillväxten i Sverige de närmaste åren är det
helt avgörande att vi tar till vara kompetensen hos hela arbetskraften, även på de ledande posterna.
Kvinnorna i Sverige är mycket välutbildade, men det får för närvarande mager utdelning i deras
karriär. Vi är verkligen angelägna om att företagen kommer och tar chansen att samverka med oss i
den här frågan.
Debatten äger rum i riksdagens andrakammarsal den 4 november klockan 9.15 # 14.00.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60

070-372 34 03
Ewa Fors Norén
Departementsråd
08-405 24 61
Nyckelord: 10153 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-09-30
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Köpenhamn
Vice statsminister Margareta Winberg deltar onsdagen den 1 oktober i ett lunchföredrag om
Sveriges nationella och internationella arbete för att bekämpa trafficking. Fotografen och
filmskaparen Ulla Lemberg kommer att tala om och visa sin uppmärksammade kortfilm "Var är
min mamma och pappa?", en dokumentär om barn- och kvinnohandel.
Tid: Onsdagen den 1 oktober kl. 11.30
Plats: Residenset, Sankt Anne Plads 15, Köpenhamn

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Lena Bergeskär
Politiskt sakkunnig
08-405 45 54
070-674 28 87
Nyckelord: 10145 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-09-03
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Island
Vice statsminister Margareta Winberg besöker Island den 4-6 september.
Ur programmet:
Fredag den 5 september
Kl. 09.30 Margareta Winberg talar vid seminariet "Design för
framtiden". Plats: Vídalínskirkja, Kirkjulundur, Garðabær.
Kl. 12.00 Anförande på Islands universitet/Háskola Íslands.
Lokal: Nordens hus, stora sal.
Kl. 14.00 Möte med statsminister Davíð Oddsson
Kl. 15.00 Möte med justitieminister Björn Bjarnason

Lördag den 6 september
Kl. 10.00 Anförande vid öppet möte med isländska kvinnoorganisationer, Grand Hótel, Reykjavik.
Kl. 15.00 Inviger utställningen Excellent (Utlandsversionen av
utställningen Utmärkt Svensk Form) Plats: Museum of
Design and Applied Art, Garðabær.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Maria Danielsson
Politiskt sakkunnig
08-405 48 19
070-571 04 17
Nyckelord: 9918 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-08-28
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg medverkar vid K-utvecklings temadag
Vice statsminister Margareta Winberg, med ansvar för samordningen av regeringens
jämställdhetspolitik, medverkar vid K-utvecklings (en mötesplats för kvinnor i arbetslivet) temadag
#Med fokus på idén# fredagen den 29 augusti.
Ur programmet
29 augusti:
12.15 K-utvecklings jämställdhetspris #Brytpunkt# delas ut av Margareta Winberg.
14.30 Margareta Winberg deltar i en frågestund under rubriken:
#Har det blivit något bättre med jämställdheten? Och hur går vi vidare?#.
Tid: kl 12.15-15.15, 29 augusti 2003
Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 69070-372 34 03
Nyckelord: 9880 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-08-26
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Kroatien
Vice statsminister Margareta Winberg besöker Dubrovnik lördagen den 30 augusti för att delta i
Kvinna till Kvinnas 10-års jubileum.
Vid konferensen #10 years # A Conference Presenting a Toolbox for Womens Empowerment#
medverkar, förutom representanter från Sverige, också representanter från Israel/Palestina,
Georgien, Albanien, USA, samt Kroatien, Bosnien, Serbien, Makedonien och Kosovo.
Kvinna till Kvinna startades för att bistå kvinnor särskilt i det före detta Jugoslavien, men har
utvecklats till en organisation som arbetar med att stötta kvinnoorganisationer och hjälpa dem
utvecklas inom krigshärjade områden i hela världen.
Plats: Hotel Excelsior, Dubrovnik, Kroatien
Tid: 29-31 augusti
Ur programmet:
Lördag 30 augusti
17.00-18.30 Öppet möte # #Womens Empowerment#
17.45 Anförande av Margareta Winberg
Arrangemanget är öppet för pressen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Dina Evenéus
Politiskt sakkunnig
08-405 48 20
070-642 21 21
Nyckelord: 9852 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-25
Statsrådsberedningen

Årets Margareta utses på söndag
Vem blir #Årets Margareta#? Det av bonden Anders Nilsson nyinstiftade stipendiet, som ska gå till
en duktig kvinnlig företagare i Krokoms kommun, kommer att delas ut första gången under
Husdjursdagen i Alsen, Jämtland.
Vice statsminister Margareta Winberg tillkännager vem som får stipendet söndagen den 27 juli
klockan 13.00.
Media är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03

Nyckelord: 9750 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-25
Statsrådsberedningen

Regeringen förbereder kampanj mot kvinnohandeln i
Norrbotten
Regeringen välkomnar polisens dokumentation av den pågående kvinnohandeln i Norrbotten.
Margareta Winberg, vice statsminister och ansvarig för samordningen av regeringens
jämställdhetspolitik framhåller att detta gör den kommande kampanjen i Norrbotten mot
kvinnohandeln ännu mer aktuell.
- Den nya granskningen av människohandeln i Norrbotten som Rikskriminalpolisen (RKP) gjort
visar att även minderåriga dragits in. Såsom regeringens källor tidigare sagt, visar det sig finnas en
omfattande prostitutionen med ryska kvinnor i Norrbotten och att svenska män kan misstänkas för
sexköp och koppleri.
- Inom kort kommer regeringen dra igång en stor informationssatsning i norra Sverige, norra Norge,
norra Finland och nordvästra Ryssland. Satsningen riktas till allmänheten samt olika myndigheter i
regionen.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 9749 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-17
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg håller anförande vid "Gateway"
konferensen i Ragunda
Vice statsminister Margareta Winberg deltar i den svensk-thailändska konferensen #Gateway# i
Ragunda. Hon håller öppningsanförandet den 18 juli.
Konferensens syfte är att bli en #gateway#, en mötesplats, för samarbeten mellan Thailand och
Sverige/Norra Europa. Konferensens tema är kultur och hållbar utveckling.
I samband med den internationella konferensen arrangeras också en minnesdag den 19 juli med
anledning av att det i år är 150 år sedan kung Rama V Chulalongkorns födelse. Kungen besökte
Sverige och Ragunda år 1897. Sedan ett thailändskt danssällskap besökt Ragunda i början av
1990-talet uppfördes den sedermera så omtalade thailändska paviljongen i Ragunda.
Tid: kl 9.00 den 18 juli 2003
Plats: G:a Skogsinstitutet Bispgården, Ragunda

Media är välkommen.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 9729 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-17
Statsrådsberedningen

Lilja 4-ever # ett projekt om människohandel för
gymnasieskolan
Regeringen har idag beslutat att stödja visningen av filmen Lilja 4-ever med 1,5 miljoner kronor.
Lukas Moodyssons omskakande film om människohandel kommer nu i ett samarbete mellan
regeringen och Svenska Filminstitutet, Rädda Barnen, Memfis Film och Sonet Film att erbjudas
gymnasieskolan under åren 2003-2004.
- Det viktigt att en så angelägen film som Lilja 4-Ever kan fortsätta att användas och leda till debatt
och diskussion kring ett samhällsproblem som är större än vad vi kanske kan föreställa oss.
Prostitution och kvinnohandel är en del av mäns våld mot kvinnor och barn, säger vice statsminister
Margareta Winberg.
- Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom att
prostituera dem. Därför måste vi tidigt grundlägga attityder och värderingar där det inte är rimligt
att kunna köpa tillgången till en annan människas kropp, säger Margareta Winberg.
Efter modell från framgången med #Levande Historia på film# kommer #Lilja 4-ever# att göras
tillgänglig för gymnasiet genom Skolbio, en verksamhet som når i runda tal dryga 600 000
skolelever årligen.
Erbjudandet omfattar gratis filmhyra för visning på biograf samt en gratis skrift kring #Lilja
4-ever#. Skriften problematiserar frågor kring människohandel och prostitution i syfte att utgöra en
stimulans för skolans arbete kring attitydförändring och analys av bakomliggande samhälleliga
strukturer. Skriften kommer även att rymma texter om könsroller och könsrollsmönster utifrån både
pojk- och flickperspektiv samt en diskussion om hur bilden av manligt/kvinnligt beskrivs i
medierna och om sexualiseringen av det offentliga rummet. Därtill görs en filmhandledning, ett
studiematerial där filmens berättarmedel genomlyses.
Projektledningen på Svenska Filminstitutet kalkylerar med cirka 700 visningar vilket skulle nå en
publik på omkring 100 000 elever.
Materialet skall även erbjudas i ett pilotprojekt för värnpliktiga.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03

Nyckelord: 9725 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-15
Statsrådsberedningen

Sommarfika med regeringen 17 juli
Sommarregeringarna bjuder intresserade journalister på förmiddagsfika varje torsdag. Torsdagen
den 17 juli medverkar vice statsminister Margareta Winberg och socialminister Lars Engqvist.
Plats: Rosenbad
Tid: Samling kl 10.20 i Rosenbads entré

KONTAKT

Paula Burrau
Pressekreterare
08-405 40 69
070-590 87 38
Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 9723 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-07-03
Statsrådsberedningen

Sexköpslag införs i Finland
Arbetsgruppen för människohandel överlämnade på torsdagen en rapport till Finlands
justitieminister Johannes Koskinen som innebär att köp av sexuella tjänster i Finland kommer att
kriminaliseras. Därmed följer Finland Sveriges exempel och blir troligtvis det andra landet i Europa
som inför förbudet. Diskussionen har pågått i Finland sedan Sverige införde en sådan lag 1999.
- Det är mycket glädjande att höra att Finland nu tycks välja samma väg som Sverige i denna fråga.
Vi har medvetet från svensk sida arbetat för detta. För oss är det viktigt att vi är flera länder som
gemensamt arbetar med andra lösningar än att legalisera prostitution. Legalisering är inget
alternativ. Erfarenheterna från andra länder visar att det snarare ökar prostitutionen, säger Margareta
Winberg.
Enligt undersökningarna har prostitution och koppleri ständigt ökat i Finland. Praktiskt taget hela
verksamheten i branschen är under kontroll av brottsliga grupperingar som styrs från Estland och
Ryssland. De har delat upp de finska städerna och områdena mellan varandra och intresseområdena
bevakas noggrant och med hjälp av våld. Enligt undersökningarna tjänar hallickarna i Finland totalt
100-200 miljoner euro i ren vinst per år. Arbetsgruppens förslag berör genomförandet av FN:s
protokoll med ändringar i kopplerilagstiftningen samt ett införande av ett nytt
människohandelsbrott.

Justitieminister Thomas Bodström tog upp frågan om handel med kvinnor och prostitution som
första punkt under det nordiska justitieministermötet i Saltsjöbaden i förra veckan. Både prostitution
och efterfrågan av sexuella tjänster har minskat i Sverige sedan sexköpslagen infördes, något som
också inneburit att människohandeln minskat. Bodström framhöll vid mötet även det normbildande
i en kriminalisering.

KONTAKT

Maria Danielsson
T.f. Pressekreterare
08-405 48 19
070-571 04 17
Dina Evenéus
Politiskt sakkunnig
08-405 48 20
070-642 21 21
Nyckelord: 9673 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-06-16
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Berlin
Vice statsminister Margareta Winberg besöker Berlin den 17-18 juni där hon bl.a. talar på
Humboldtuniversitetet och deltar i en jämställdhetskonferens.
Ur programmet:
Tisdag 17 juni
18.00 Anförande på Humboldtuniversitetet,
#Feminist Governance in Practice#
Plats: Main Building, Unter den Linden 6, Room 3094
Onsdag 18 juni
09.30 Medverkan vid tysk-svenska jämställdhetskonferensen
#Deutsch-schwedischer Dialog zu Vätern, Familie und Gleichstllung#
Plats: Hotel Berlin, Lützowplatz, 10875
17.00 Invigning av Kära-Barn-utställningen
Plats: Svenska ambassaden

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
08-405 48 60
Nyckelord: 9488 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-06-12
Statsrådsberedningen

Handlingsplan för ett mer jämställt Sverige
Regeringen har till riksdagen överlämnat en handlingsplan för ett mer jämställt Sverige.
Handlingsplanen ingår i skrivelsen om jämställdhetspolitiken, #Jämt och ständigt# (skr.
2002/03:140).
Skrivelsen omfattar dels en redovisning av det jämställdhetspolitiska arbetet sedan 1999 då
föregående skrivelse lämnades, dels handlingsplanen för jämställdhetsarbetet under innevarande
mandatperiod.
Handlingsplanen har arbetats fram i samarbete med Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet.
Samarbetet har varit mycket konstruktivt och grundat på en bred samsyn på jämställdhetspolitiken.
I handlingsplanen presenteras ett antal fokusområden som särskilt kommer att lyftas fram i det
jämställdhetspolitiska arbetet. Dessa är:
· representation; jämn fördelning av makt och inflytande,
· lika lön för lika och likvärdigt arbete,
· mäns våld mot kvinnor; prostitution och handel med kvinnor för sexuella ändamål,
· män och jämställdhet samt
· sexualiseringen av det offentliga rummet.
En utgångspunkt för den fortsatta jämställdhetspolitiken ska vara en feministisk ansats och inriktad
på att angripa de strukturer som upprätthåller könsmaktsordningen.
Skrivelsen innehåller en bred redogörelse av regeringens jämställdhetspolitik. Den strategi som
regeringen valt för jämställdhetsarbetet kallas jämställdhetsintegrering och innebär att ett
jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla politikområden. Jämställdhet är inte en fråga som ska
behandlas separerat utan främst som en del av t.ex. utbildnings-, social- och
arbetsmarknadspolitiken. I denna skrivelse får denna strategi ett starkt genomslag.
Jämställdhetspolitiken ska ytterligare skärpas genom att varje politikområde under mandatperioden
ska arbeta fram en jämställdhetsanalys och fastställa mål och indikatorer för jämställdhet inom
politikområdet.
En jämställdhetspolitisk utredning ska se över politikens inriktning och organisation.
Denna handlingsplan skall betraktas som ett levande dokument som kommer att utvecklas och
kompletteras under mandatperioden. Nya insikter kommer med säkerhet att erövras under arbetets
gång som gör det nödvändigt att ompröva, precisera och utveckla planen under hand. Samhället
förändras snabbt och samhällsförändringar har i regel konsekvenser för jämställdheten. Därför är
det sannolikt att nya frågeställningar, som kräver insatser inom jämställdhetspolitiken, aktualiseras
under de närmaste åren. Åtskilliga områden som tas upp i handlingsplanen kräver ytterligare
kunskap och analys innan lämpliga åtgärder kan vidtas.
Handlingsplanen kommer således att utvecklas och avrapporteras efter hand. Regeringen avser att i
en skrivelse till riksdagen redovisa resultaten av arbetet före mandatperiodens utgång.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
Statsrådsberedningen
070-372 34 03
Hampus Rubaszkin
Språkrörssekreterare
0736-17 33 89

Amanda Mogensen
Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64
Nyckelord: 9448 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-06-11
Statsrådsberedningen

Nationellt råd för kvinnofrid avslutar sitt uppdrag
Nationellt råd för kvinnofrid har till uppgift att bland annat vara ett forum där regeringen kan utbyta
erfarenheter och idéer med företrädare för organisationer och forskare kring frågor som rör våld i
nära relationer.
Efter tre års arbete avslutar nu rådet sitt uppdrag med att överlämna ett antal #Råd för Kvinnofrid#
till regeringen. Överlämnandet sker i samband med ett seminarium kring Kvinnofrid den 13 juni i
Rosenbad.
Vid seminariet kommer det fortsatta arbetet diskuteras i ett samtal med rubriken: #Kvinnofrid # en
verklighet?# I samtalet deltar Angela Beausang, Gun Heimer, Lars Jalmert och Leif Johansson.
Vid samma tillfälle presenteras den nya skriften #Världens sämsta brottsoffer#. Den tar upp våld
mot missbrukande kvinnor och våld mot psykiskt funktionshindrade kvinnor. Vid presentationen
deltar Wiveca Holst, Lena Karlsson och Anna Videll.
Tid: Fredagen den 13 juni kl. 9.00.
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1
Media är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
08-405 48 60
Nyckelord: 9440 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-06-10
Statsrådsberedningen

Inbjudan till presskonferens. Regeringen och
samarbetspartierna presenterar: Handlingsplan för ökad
jämställdhet
Regeringen och dess samarbetspartier presenterar en handlingsplan för ökad jämställdhet. Planen
ingår i jämställdhetsskrivelsen #Jämt och ständigt#.
Vid presentationen deltar vice statsminister Margareta Winberg, vänsterpartiets ordförande Ulla

Hoffman och miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.
Tid: Torsdagen den 12 juni kl. 11.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad
Medtag pressleg!
Presskonferensen kan även följas på regeringens hemsida

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
08-405 48 60
Nyckelord: 9416 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-28
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg medverkar vid konferensen #Stop
Child Trafficking#
Vice statsminister Margareta Winberg medverkar vid konferensen #Stop Child Trafficking: Modern
Day Slavery# i Helsingfors måndagen den 2 juni.
Konferensen anordnas den 1-3 juni av finska utrikesdepartementet i samarbete med svenska,
amerikanska och kanadensiska ambassaderna. Den kan ses som en fristående uppföljning till
Stockholmskonferensen om ensamkommande barn, som ägde rum den 10-11 februari.
Bland andra deltar Finlands president Tarja Halonen, Finlands statsminister Anneli Jäätteenmäki
samt Lettlands president Vaira Vike-Freiberga.
I konferensen deltar representanter från myndigheter, enskilda organisationer samt experter och
media från länderna kring Östersjön.
Tid: 09.15-ca 11.00, 2 juni
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11 Helsingfors
Massmedia är välkommen!
./.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
+46 70 372 34 03
Dina Evenéus
Politiskt sakkunnig
+46 70 642 21 21
Nyckelord: 9289 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-23
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg håller vägpredikan
Vice statsminister Margareta Winberg håller en vägpredikan i Boxholm söndagen den 25 maj.
Margareta Winberg kommer att leda en procession, en bilkaravan, i en röd Mercedes-cabriolet fram
till Väg-kyrkan.
En riktig kyrka byggs upp med altare, predikstol och bänkar på vägen. Det kommer att vara en
gudstjänst där församlingen har vägbanan som kyrkgolv, himlen som tak och hastighetsskyltar som
psalmtavla.
Tid: kl. 11.00 den 25 maj
Plats: Riksväg 32, 5 km norr om Boxholm i höjd med Stråsnäs
Media är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
08-405 48 60
Nyckelord: 9261 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-21
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Göteborg
Vice statsminister Margareta Winberg besöker Göteborg fredagen den 23 maj. Hon invigningstalar
vid upptaktsdagen för Projekt Utväg där företrädare för olika myndigheter som arbetar med
våldsutsatta kvinnor och barn inleder ett nytt samarbete.
Gemensamt för detta kvinnofridsarbete är att det dels vänder sig till kvinnor som är eller har varit
utsatta för våld av en man som de har eller har haft en relation med, dels till barn i familjer där våld
förekommer. Även riktade insatser erbjuds de våldsaktiva männen.
Utväg Göteborg vänder sig till invånare i Linnestaden, Majorna samt
samtliga stadsdelar på Hisingen.
Tid: kl 13.00-17.30 den 23 maj
Margareta Winberg invigningstalar kl 13.45
Plats: Länsstyrelsens lilla hörsal, Lilla Badhusgatan 2, Göteborg
Massmedia är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03

08-405 48 60
Dina Evenéus
Politiskt sakkunnig
08-405 48 20
070-642 21 21
Nyckelord: 9207 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-20
Statsrådsberedningen

Påminnelse! Inbjudan till seminarium om våld i
homosexuella förhållanden
Nationellt råd för kvinnofrid har till uppgift att bland annat vara ett forum där regeringen kan utbyta
erfarenheter och idéer med företrädare för organisationer och forskare som är engagerade i frågor
som rör våld i nära relationer.
Ett av regeringen särskilt utpekat område att arbeta med är
" Våld i homosexuella förhållanden ".
Rådet inbjuder nu till ett "runda-bords-samtal" i denna fråga.
Följande personer medverkar:
Vice statsminister Margareta Winberg
Lars Gårdfeldt - Nationellt råd för kvinnofrid
Anneli Svensson - RFSL
Eva Tiby - Stockholms universitet
Wiveca Holst - RSMH
Ingegerd Sahlström - Nationellt råd för kvinnofrid
Plats: Rosenbad, Rotundan
Tid: Onsdagen den 21 maj kl. 08.30 - 12.00
Massmedia är välkommen! Medtag presslegitimation!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Ingegerd Sahlström
Projektledare
08-405 33 08
Nyckelord: 9199 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-16
Statsrådsberedningen

Inbjudan till seminarium om våld i homosexuella

förhållanden
Nationellt råd för kvinnofrid har till uppgift att bland annat vara ett forum där regeringen kan utbyta
erfarenheter och idéer med företrädare för organisationer och forskare som är engagerade i frågor
som rör våld i nära relationer.
Ett av regeringen särskilt utpekat område att arbeta med är
" Våld i homosexuella förhållanden ".
Rådet inbjuder nu till ett "runda-bords-samtal" i denna fråga.
Följande personer medverkar:
Vice statsminister Margareta Winberg
Lars Gårdfeldt - Nationellt råd för kvinnofrid
Anneli Svensson - RFSL
Eva Tiby - Stockholms universitet
Wiveca Holst - RSMH
Ingegerd Sahlström - Nationellt råd för kvinnofrid
Plats: Rosenbad, Rotundan
Tid: Onsdagen den 21 maj kl. 08.30 - 12.00
Massmedia är välkommen!
Läs mer om Nationellt råd för kvinnofrid på:

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Ingegerd Sahlström
Projektledare
08-405 33 08
Nyckelord: 9179 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-16
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg kritiserar ILO:s syn på prostitution
Vice statsminister Margareta Winberg kritiserade i dag ILO, FN:s trepartsorgan för arbetstagare,
arbetsgivare och regeringar, för dess syn på prostitution. Kritiken framfördes under ett tal vid
Fackförbundsinternationalen på fredagen i Stockholm.
- Det är viktigt att skilja på vad som är ett arbete - och vad som inte är det. Och framför allt # vad
som är en form av mäns våld mot kvinnor, sa Margareta Winberg.
- ILO och de fackliga organisationerna har här en viktig uppgift att tydligare markera var gränsen
går. Vad det gäller ILO har den gränsen ännu inte dragits. Därför ställer jag mig frågande till att
ILO i sin rapport The Sex Sector # The Economic and Social Bases of Prostitution in South East
Asia argumenterar för att prostitution är ett arbete.
- Är det verkligen så att ILO anser att inkomsterna från prostitutionsverksamhet borde inkluderas i
BNP # så som ni föreslår i rapporten för fyra asiatiska länder (Thailand, Malaysia, Indonesien och
Filippinerna)?
- Det är upprörande att ILO på detta sätt går ut och stöttar de krafter som arbetar för
normaliseringen av prostitution. Det är dessutom oacceptabelt att inkomster från köp av kvinnor för

att förnedra dem ska ingå i ländernas BNP.
- Jag menar att ett av de största hoten i dag som motverkar kvinnors position i samhället är att man
inom prostitutionsindustrin cyniskt utnyttjar kvinnor.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Nyckelord: 9174 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-16
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg talar om vatten
Vice statsminister Margareta Winberg medverkar vid Svenskt Vattens årsmöte i Lycksele den 20
maj. Svensk Vatten är branschorganisation för de kommunala VA-verksamheterna i Sverige
Ur programmet:
14.30 Regeringens syn på vatten, Margareta Winberg
16.00 Estradsamtal Margareta Winberg, Markus Hoffman LRF,
Åke Natt och Dag, COOP, samt Ola Burström, Svenskt Vatten.
Moderator Håkan Nilsson
Plats: Hotell Lappland, Korpberget 1, Lycksele
Tid: Tisdagen den 20 maj klockan 14.30-17.00
Massmedia är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 9172 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-16
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg till Malmö
Vice statsminister Margareta Winberg medverkar vid konferensen #Integration och jämställdhet i
Norden# i Malmö.
Plats: Europaporten, Stadiongatan 25, Malmö
Tid: Måndagen den 19 maj kl. 09.30 - 12.00

Massmedia är välkommen!

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Nyckelord: 9169 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-05-09
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg talar vid
#Konfliktförebyggandedagarna# i Lund
- Vi brukar tänka på diplomati på hög nivå och fredsbevarande styrkor när det talas om
konfliktförebyggande. Till och med om preventiva krig för att förhindra att våldet fortsätter. Detta
är dagens värld men inte nödvändigtvis framtidens värld, framhöll vice statsminister Margareta
Winberg när hon talade vid #Konfliktförebyggandedagarna# i Lund den 8-9 maj.
- Vi måste gradvis ersätta detta med rutinåtgärder, som baseras på dialog och deltagandeprocesser
men också genom lag och rätt, respekt för mänskliga rättigheter och en sådan förutsägbarhet som
skapas genom att bygga samhällsinstitutioner och praktisk handlig för att upprätthålla dem. Detta är
vad vi har hållit på med i de etablerade demokratierna under de senaste omkring 50-80 åren och
detta är också hur vi måste fortsätta för att bygga hållbara samhällen i framtiden, lokalt såväl som
globalt.
- Vi har inte längre råd att låta bli att se de gemensamma intressena av att ta itu med allvarliga
problem som fattigdom, miljöförstöring, vatten- och energianvändning och bruket av våra
mänskliga resurser. Väpnade konflikter bidrar särskilt starkt till fattigdom, förstörelse av den
mänskliga miljön och missbruk av mänskliga resurser.
- Könsperspektivet har nästan helt saknats i hittillsvarande konfliktförebyggande och
fredsbyggande. Det är nödvändigt att få full uppmärksamhet till detta i konflikthantering och i
fredsprocesser. Det är inte bara en fråga om rättvisa och lika möjligheter. Det är en fråga om god
samhällsstyrning och ett omedelbart behov av att hantera konflikter och förändringsprocesser på ett
effektivt sätt.
Regeringen har tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp för att tillsammans med svensk och
internationell expertis arbeta med dessa frågor med syftet att uppnå en full integrering av
könsperspektivet i det internationella samfundets praktiska fredsarbete.
De internationella Konfliktförebyggandedagarna i Lund har kommit till på initiativ från
Utrikesdepartementets Forskarforum för konfliktförebyggande som etablerades hösten 2001.
Genom samverkan mellan forskare från olika discipliner och personer i förvaltningen och i det
civila samhället praktiskt arbetar med utformningen av konflikthanterings- och
konfliktförebyggande åtgärder hoppas vi kunna skapa en mer effektiv samverkan mellan teori och
praktik. Resultatet kan bli mer relevant forskning och bättre praktiska handlingsalternativ.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare

070-372 34 03
Ragnar Ängeby
Ambassadör
08-405 57 24
070-685 59 57
Nyckelord: 9105 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-04-24
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg besöker Finland
Vice statsminister Margareta Winberg besöker Helsingfors fredagen den 25 april . Hon kommer att
möta vice statsminister och finansminister Antti Kallonmäki samt social- och hälsovårdsminister
Sinnika Mönkäre, som också är jämställdhetsansvarig.
Margareta Winberg kommer också att tala vid ett seminarium om feministisk politik. Hon talar
under rubriken "Räcker inte jämställdhet till socialdemokraterna? Vad är feminismens mervärde".
Tid: Fredagen den 25 april 2003 kl 14.00 - 16.00
Plats: Riksdagshusets auditorium, ingång vänstra åskådardörren.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
+46-8-405 48 60
+46-8-70-372 34 03
Nyckelord: 8968 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-03-26
Statsrådsberedningen

#Ett bakslag för världens kvinnor#
FN:s Kvinnokommission avslutade i dag det 47:e mötet utan att kunna anta överenskomna
slutsatser om mänskliga rättigheter och våld mot kvinnor. Det som länderna inte kunde enas om är
bland annat frågan om kvinnors hälsa och reproduktiva rättigheter.
- Under de senaste åren har särskilt denna fråga lett till stort motstånd. Det har ofta byggts oheliga
allianser mellan framför allt USA, Vatikanstaten och olika fundamentalistiska muslimska stater som
Iran. Nu ser jag också att det finns länder inom EU-gruppen som närmar sig denna linje. Det finns
tydligen något mycket provocerande i att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sina kroppar #
exempelvis att de ska ha rätt till abort och preventivmedel, säger Margareta Winberg.
Flera länder vägrade också att godta redan överenskomna texter # från tidigare kvinnokonferenser
som Peking, år 1995, och Peking+5, år 2000 # som säger att man inte kan använda religionen som
ursäkt för att begå våld mot kvinnor. När flera länder sade sig inte kunna stå bakom redan

överenskomna texter blev det i dag klart att inget slutdokument kan läggas fram.
- Detta är ett bakslag för världens kvinnor. Det visar, som jag tidigare påpekat, på ett helt nytt
politiskt klimat. Vi har kunnat se samma tendens vid andra möten, som till exempel miljötoppmötet
i Johannesburg 2002 där flera länder önskade föra in referenser till att hänsyn måste tas till religion
och kulturell praxis.
- Jag är besviken över att enighet inte har kunnat nås och jag hoppas att den alltmer reaktionära
trend som vi nu ser kan tryckas tillbaka, säger Margareta Winberg.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Katarina Schmidt
Departementsekreterare
08-405 12 25
Nyckelord: 8732 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-03-26
Statsrådsberedningen

PÅMINNELSE: #Man slår! Vad gör man?# Inbjudan till
konferens om mäns våld mot kvinnor
Vad är det som gör att män slår? Vad kan kommuner och landsting i samverkan med
kriminalvården göra för att motverka mäns våld, i synnerhet då mäns våld mot kvinnor?
Varför är våldet mot kvinnor ett så utbrett problem? Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras
enbart utifrån ett individualperspektiv. Svaret måste också sökas i kvinnors och mäns olika ställning
i samhället.
För att söka några svar på ovanstående frågor anordnas en halvdagskonferens kring mäns våld mot
kvinnor. Den arrangeras av regeringens Projekt Män, våld och jämställdhet i samarbete med
Nationellt Råd för Kvinnofrid, Socialstyrelsen och Svenska kommunförbundet.
Massmedia är välkommen.
OBS! Medtag pressleg!
Tid: Onsdagen den 26 mars, kl. 13.00-16.00
Plats: Kommunförbundets Hus, Hornsgatan 17, Stockholm
OBS: du som inte kan delta har möjlighet att se konferensen i efterhand via regeringens webbplats
f.o.m. den 27 mars. Gå in på:
På samma webbsida kan du också skicka in dina synpunkter och förslag på hur problem som rör
mäns våld mot kvinnor kan lösas.
Program:
13.00 Vice statsminister Margareta Winberg inleder
13.15 Mona Eliasson
Docent i psykolog Uppsala Universitet
14.00 Håkan Larsson
Socionom och familjerådgivare på Kriscentrum för män, Lund
14.45 Paus/Kaffe och frukt

15.15 Birgitta Göransson
Psykolog och regionchef för kriminalvården i Västra Götaland, Värmland

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-495 48 60
070-372 34 03
Tomas Wetterberg
Projektledare
Män, våld och jämställdhet
08-405 22 47
Nyckelord: 8725 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-03-14
Statsrådsberedningen

Inbjudan till pressträff om skriften: "Vi skulle inte bli
svenskar. Vi skulle lyda"
Våren 2002 fick Nationellt råd för Kvinnofrid i uppdrag att tillsammans med andra organisationer
för invandrarkvinnor utveckla några projekt som skulle belysa deras medlemmars
problemställningar ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv. Många kvinnor och flickor lever
i en vardag av ofrihet, tvång, hot och våld.
Ett av de önskemål som diskuterades fram var en skrift med kvinnors berättelser om sina liv i
skuggan av ett fysiskt och psykiskt förtryck. Resultatet blev skriften #Vi skulle inte bli svenskar. Vi
skulle lyda.#
Massmedia är välkommen till en pressträff kring skriften.
Medverkande vid pressträffen är:
Margareta Winberg, vice statsminister
Ingegerd Sahlström, projektledare för Nationellt råd för Kvinnofrid
Karin Alfredsson, rapportförfattare
Bernadita Nunez, ordförande för Terra Fem
Tid: kl 11.00, tisdag den 18 mars
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm
Medtag presslegitimation!
Du kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på
http://www.regeringen.se

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03

Nyckelord: 8614 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-03-07
Statsrådsberedningen

Barbro Westerholm belönas med Illis quorum
Regeringen tilldelar före detta generaldirektören och före detta riksdagsledamoten Barbro
Westerholm medaljen Illis quorum meruere labores (Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av
det) i åttonde storleken för hennes mångåriga och betydelsefulla insatser på det medicinska området
och i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Barbro Westerholm har varit riksdagsledamot 1988-1999. Hon är läkare och har bland annat varit
generaldirektör för Socialstyrelsen. Nu leder hon Sveriges Pensionärsförbund.
Vice statsminister Margareta Winberg överlämnade belöningsmedaljen under den
jämställdhetsafton som regeringen anordnade i Rosenbad på fredagskvällen.
- Jag har haft glädjen att arbeta med Barbro Westerholm i riksdagen. Och jag har slagits av att det
genom alla år, i allt hennes engagemang, har funnits en röd tråd, nämligen kvinnoperspektivet och
jämställdheten.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 8545 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-02-12
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg deltar i kvinnokonferens i Tallinn
Vice statsminister Margareta Winberg, ansvarig för samordningen av regeringens
jämställdhetspolitik, deltar i den tredje kvinnokonferensen Women & Democracy i Tallinn den 13
februari.
Ur programmet:
Torsdag 13 februari
09.30 Öppningsanförande av Margareta Winberg
Lokal: Sakala Center, 12 Rävala puiestee
11.30 Diskussion kring fyra huvudteman:
- Kvinnor och makt
- Kvinnor och ekonomi
- Våld mot kvinnor
- Kvinnor och media
13.30 Presskonferens
15.00 Besök på AIDS Prevention Center som bl.a. hjälper

utsatta grupper med sexualrådgivning och förebyggande
av HIV-spridning.
Hela programmet för konferensen finns på:
www.sm.ee/women/ef_kava.htm

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Åsa Regnér
Politiskt sakkunnig
08-405 48 99
070-658 49 25
Nyckelord: 8310 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-02-06
Statsrådsberedningen

Margareta Winberg talar om kvinnligt ledarskap i Umeå
Vice statsminister Margareta Winberg, ansvarig för samordningen av regeringens
jämställdhetspolitik, medverkar i konferensen Kvinnliga Rut - om demokratiskt ledarskap.
Konferensen anordnas av Centrum för skolledarutveckling vid Umeå Universitet.
Margareta Winberg kommer att tala om kvinnligt ledarskap för kvinnliga rektorer i de fyra
nordligaste länen.
Tid: Fredagen den 7 februari kl. 13.00.
Konferensen, som är öppen för media, hålls i Umeå Folkets Hus.

KONTAKT

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03
Nyckelord: 8269 Margareta Winberg

PRESSMEDDELANDE

2003-01-22
Statsrådsberedningen

"Kvinnor viktiga för varaktig fred"

- Vi måste få in kvinnorna i fredsprocesserna. Endast då kan varaktig fred byggas. Den svenska
regeringen tillsätter nu en arbetsgrupp som ska utarbeta konkreta åtgärder för att fullt ut integrera ett
könsperspektiv i konflikthantering.
Det tillkännagav vice statsminister Margareta Winberg i dag vid Europarådets ministerkonferens i
Skopje, Makedonien. Temat för konferensen är "Demokratisering, konfliktförebyggande och
fredsbevarande: kvinnors roll och perspektiv".
- Mäns våld mot kvinnor ökar under väpnade konflikter och fysiskt våld och förtryck accepteras och till och med uppmuntras - i konflikter. Alltför ofta är fredsförhandlingar genomförda utan
deltagande av kvinnor. Det kunde vi se i t. ex Dayton-uppgörelsen 1995.
- Om man läser den svenska organisationen Kvinna till Kvinnas analys av Daytonavtalet,
"Engendering the Peace Process. A Gender Approach to Dayton - and Beyond", så ser man hur
kvinnors erfarenheter, kompetens och kunskap fullständigt ignorerades i fredsförhandlingarna.
Kvinnor förminskas och osynliggörs, vilket försämrar möjligheten att få fredsuppgörelser att
fungera.
Kvinna till Kvinnas rapport kan läsas på:
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Zoran Alagic
Pressekreterare
070-372 34 03
Lena Bergeskär
Politiskt sakkunnig
08-405 45 54
070-674 28 87
Nyckelord: 8120 Margareta Winberg

