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Mobiliseringen inför Nordiskt Forum i Malmö pågår för fullt.
Kampanjen Reklamera har lanserat nytt material och 8 mars är på
intåg. Dessutom åker Sveriges Kvinnolobby till CSW!
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
På 8 mars pågår en rad evenemang och aktiviteter.
15:53-rörelsen fortsätter sin kampanj för Lön hela dagen!
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,9%. Det
betyder att kvinnor jobbar gratis efter kl. 15:53. Män har
som vanligt betalt hela dagen (8-17). Se och sprid årets
kampanjfilm!
På 8 mars kl. 15:53 deltar tusentals människor i en digital manifestation. Dessutom
arrangeras aktiviteter runt om i landet. Kolla in kampanjsidan för mer info om
manifestationen och vad som händer på din ort!
I Stockholm samlas vi på Sergels torg kl. 15 för att lyssna på tal av företrädare för 15:53rörelsen och Stefan Löfven. Dessutom bjuds det på musik, kaffe och lönekakor. Läs mer.
8-marskommitténs demonstration!
I år demonstrerar vi under parollen ”Makten över våra liv!” - för lika lön, ett gränslöst
systerskap och rätten till våra kroppar. Kom med du också för feminism och rättvisa! Vi
samlas på Mariatorget kl. 18. Tåget går till Medborgarplatsen. Läs mer.

Dags för handling!
På Fryshuset uppmärksammas Internationella kvinnodagen av
Sveriges Kvinnolobby tillsammans med ett 90-tal andra
organisationer.
Det blir speakers corner, fotoutställningar, filmvisning,
seminarier och mycket mer. Vi finns på plats med ”dags förvägg”. Kom och berätta vad du tycker det är dags för! Sprid
facebookeventet här.
Dagsprogrammet är tillgängligt här och kvällsprogrammet här.

LANSERING AV REKLAMERAS KUNSKAPSMATERIAL
Vi vill stolt presentera det sprillans nya kunskapsmaterial vi tagit fram
tillsammans med Allt är Möjligt. Materialet riktar sig främst till unga
kvinnor och är till för att stimulera ett kritiskt tänkande mot reklam.
Det är tänkt att finnas tillgängligt på bland annat skolor, fritidsgårdar,
ungdomsmottagningar och idrottsföreningar. Här hittar du materialet
som pdf.
Vill du beställa materialet i tryckt form? Kontakta
info@sverigeskvinnolobby.se. Vi tar endast betalt för porto.

CSW
Den 10-21 mars pågår den 58:e sessionen av CSW, FN:s Kvinnokommission, i New York.
Temat för i år är implementering av Millenniemålen gällande kvinnors och flickors
rättigheter. Sveriges Kvinnolobby är på plats! Den 12 mars kl.
14.30 arrangerar vi tillsammans med paraplyorganisationerna i de
andra nordiska länderna ett side event med titeln: “What do the
Nordic countries have to say about women’s rights is the post
2015 agenda?“. Jämställdhetsministrarna i Danmark, Island,
Finland och Sverige deltar och diskuterar erfarenheter av
jämställdhet i Norden och hur dessa kan användas i den nya
utvecklingsagendan som ska ta vid 2015.

EWL & EU
I veckan tog EU-parlamentet ett historiskt viktigt ställningstagande för kvinnors
rättigheter! Med stor majoritet röstades Mary Honeyballs resolution som förespråkar den
nordiska modellen mot sexköp igenom. Rapporten är inte bindande men konstaterar att
det bästa sättet att motverka prostitution och trafficking är att kriminalisera sexköp.
Sveriges Kvinnolobby gläds med hela den europeiska Abolitioniströrelsen och ser fram
emot ett Europa fritt från prostitution. Läs mer här.

NORDISKT FORUM
Delta på Nordiskt Forum!
Vi vill påminna om att det fortfarande finns möjlighet att
arrangera miniseminarium eller andra aktiviteter genom att delta
på forskarscenen, verkstaden, ungdomsforumet, aktivistscenen
m.m. Kontakta Sveriges Kvinnolobby för frågor! Boka ert program
på www.nf2014.org. Anmälan till aktivistscenen görs till
malmojamstalldhetsbyra@gmail.com.
Det är hög tid att köpa biljett nu!
Du har väl inte missat att programmet ligger uppe? Gå in och
inspireras här! I veckan släpptes dessutom kulturprogrammet som
innehåller storheter som Ane Brun, Virpi Pahkinen och Shazia Mirza.
Sprid information om NF till dina medlemmar och nätverk!
Hör av dig till Sveriges Kvinnolobby om du vill ha en infotext till medlemsutskick,
nyhetsbrev eller tidning. Andra kampanjeridéer och aktiviteter som uppmärksammar
Nordiskt Forum är hemskt välkomna att mailas till stephanie@sverigeskvinnolobby.se.
Mobiliseringsträffar!
Under våren håller vi inspirationsträffar om Nordiskt Forum i bland annat Malmö,
Göteborg, Luleå, Umeå, Uppsala, Norrköping och Linköping. Här hittar du alla städer och
datum för träffarna!
Sist men inte minst vill vi uppmana alla att i sitt signaturfält i utskick av mail klistra in
textraden: Dags för…! Vi ses i Malmö! #NF2014. Precis som på våra ”Dags-för-väggar”
så väljer ni själva vad ni vill fylla på med. Doris Film kan exempelvis skriva dags för
”jämställd film”, SKR kan skriva ”ett samhälle fritt från våld” o.s.v.

ÅRSMÖTE
Den 22 mars kl. 11-15 håller Sveriges Kvinnolobby årsmöte på Hammarby allé 93 i
Stockholm. Varje medlemsorganisation har rätt till ett ombud med rösträtt vid årsmötet,
förutsatt att medlemsavgift för 2014 är betald. Anmälan görs senast 14 mars till
info@sverigeskvinnolobby.se.
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