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Ordinarie årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 23 maj 2010 hos SHIA, Liljeholmstorget 7, 6 tr, Liljeholmen. Röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade medlemmar. Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby, valdes till årsmötesordförande och Ingela Lindgren till sekreterare.

Styrelsemöten
9 protokollförda styrelsemöten hölls under året.

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Vid årsskiftet 2010/2011 hade Forum – Kvinnor och Funktionshinder 99
enskilda medlemmar med funktionsnedsättning, 13 handikapporganisationer varav 3 lokala organisationer, 7 enskilda stödmedlemmar och 3
stödorganisationer varav 2 lokala organisationer.
Enligt stadgarna ska, av medlemmarna, andelen enskilda flickor och
kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnokommittéer, grupper, sammanslutningar vara minst 81 %.

Medlemsavgifter
Enskilda kvinnor med funktionsnedsättning
Handikapporganisationer: rikstäckande
Avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer
Stödmedlemmar:
Enskilda
Rikstäckande organisationer
Avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer

100 kr
500 kr
300 kr
100 kr
500 kr
300 kr

Medlemsmöten
Ett seminarium om skriften Kvinnofakta arrangerades i samband med
årsmötet i maj. Kvinnofakta har tagits fram inom ramen för Stockholmsgruppens verksamhet och berättar om FQs historia och utveckling.

Personal
Under året har Wanda Scherdin varit anställd på deltid. Personalen har
varit ansluten till kp pensionsförsäkring.

Representation
FQ är representerat i:
- Regeringens Jämställdhetsråd
- Socialstyrelsens samrådsgrupp för sektorsansvar för handikappolitiken, Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor,
Socialstyrelsens externa referensgrupp för Socialstyrelsens kvinnofridsuppdrag
- Referensgrupp ”Dubbelt Utsatt” Göteborg
- Cedaw–nätverket
- Nätverket 8: mars organiserat av UNIFEM
- Nätverket för mänskliga rättigheter
FQ är medlem i
- Sveriges Kvinnolobby, SKL. Karin Hjalmarsson representerade FQ
på SKL:s årsmöte den 27 mars och Ordförandemöte den 23 oktober.
- UNIFEM Sverige.
- Handikapphistoriska föreningen, HHF
- White Ribbon Alliance (WRA)

VERKSAMHET
Projekt SoS – 09: Projekt om att Förebygga våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
År 2007 antog regeringen en handlingsplan om mäns våld mot kvinnor.
Handlingsplanen innehöll olika insatsområden och ett av dem var mäns
våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen fick flera
nya uppdrag utifrån handlingsplanen och två av dessa uppdrag var direkt
inriktade på mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar, varav
det ena har som syfte att ge medel till handikapporganisationer som i sitt
arbete vill prioritera mäns våld mot kvinnor. FQ sökte i oktober 2008 projektmedel till ett sådant projekt. Ansökan beviljades med 1 575 000 kr i
november 2008. Projektet avslutades den 30 november 2009. Då projektmedlen inte var förbrukade lämnades en ansökan in om att få använda resterande pengar under 2010, vilket beviljades av Socialstyrelsen.
Ledning
FQs styrelse utsåg en styrgrupp bestående av Birgitta Andersson, ViviAnne Emanuelsson och Liselotte Burvall, samtliga medlemmar i FQ och
med olika kompetenser relaterade till projektet. De utgjorde även styr-

grupp under 2010. Någon personal fanns däremot inte inom projektet,
utöver en del av den tjänst Wanda Scherdin innehade.
Syfte och utgångspunkter
Projektets syfte under år 2010 var:
- att öka kunskapsnivån om att förebygga mäns våld mot kvinnor
med funktionsnedsättningar
- att bättre säkra ett fortsatt arbete i organisationerna med att förhindra våldet
Betydelsefulla utgångspunkter för informationsaktiviteter i projektet
FN: s kvinnokonvention och den nya konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar har legat till grund för projektets
arbete eftersom jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven varit tongivande i projektarbetet.
En undersökningsrapport som presenterades 2007 av utredningsinstitutet Handu AB om Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar har
varit ett viktigt faktaunderlag under projekttiden. Rapporten initierades av
sex handikappförbund: SRF, DHR, NHR, RTP, FöR och FUB vilka också
aktivt medverkade när frågeformuläret sammanställdes till kvinnliga medlemmar i dessa förbund. Organisationerna gjorde senare ett enkelt studiematerial utifrån Handu ABs rapport. En undersökningsrapport, framtagen av RSMH, har också legat till grund för faktisk kunskap i projektet.
Projektet hade 2009 öppnat för diskussioner i handikapprörelsen om
mäns våld mot kvinnor och gjort projektet känt på riksnivå inte minst i
SRF:s och SDR:s kvinnogrupper.
Vid alla informationstillfällen som förekommit har projektet självklart varit
speciellt noggrant med att tillse att lokaler och kommunikation (hörslingor
och teckentolkning) varit tillgängliga för alla kvinnor oavsett funktionsnedsättning. Denna randanmärkning är viktig i sammanhanget eftersom
många kvinnor är utestängda från information och informationstillfällen
just på grund av hinder, relaterade till funktionsnedsättningarna.
Material
För att sammanställa och sprida erfarenhet, kunskap och information om
utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning och framhålla betydelsen av att det arbetet sker i handikapprörelsen har journalisten Malena
Sjöberg arbetat fram en skrift, ”Var tredje kvinna” som skall spridas i utbildningssyfte, i främst handikapprörelsen. Skriften kan med fördel användas i andra organisationer och verksamheter som vill lyfta fram utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Den innehåller även en
förteckning på olika källor som beskriver ämnet. Skriften är även en rap-

port från det politiska och betydelsefulla påverkansarbetet under ”politikerveckan” i Almedalen år 2010.
En viss del av det material som togs fram under 2009 har tagit slut och
nytryck har skett.
Seminarier och andra informationstillfällen
- Ett av de seminarier som bekostades med medel från 2009 års projekt blev framskjutet och ägde rum den 2 februari 2010 på Kriscentrum för kvinnor i centrets nyinvigda, tillgängliga lokaler. Seminariet vände sig till handikapprörelsen. Sektionschef på Kriscentrum, Alison Hultqvist, och jämställdhetsexpert Gertrud Åström var
två av föreläsarna utöver representanter för projektet. Kontakt med
de båda föreläsarna har sedan fortsatt under 2010.
– En representant från styrgruppen föreläste på ett seminarium den
6 februari om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Seminariet arrangerades av NHR, Neurolgiskt Handikappades Riksförbund. Seminariet var inspirerat av projektet.
- På kvinnodagen den 8 mars 2010 samlade projektet kvinnor i FQ
och i handikapprörelsen till en gemensam träff för att sprida information om projektets syfte och mål och för att inhämta idéer om olika
metoder för att synliggöra kvinnors liv och förhindra olika företeelser
som leder till förtryck och våld.
- Vid Dövas Nordiska kulturfestival, som pågick i flera dagar på
Riksteatern i Hallunda i slutet av juni och början av juli 2010,
hade projektet ett eget bokbord samt ansvarade för tre föreläsningar. Två av dessa hade programtiteln ”Levande bok”. En av de medverkande författarna var Gunnel Roth som skrivit en bok om döva
kvinnors historia. Den andra författaren var Ulla-Bell Thorin som
själv är döv. Hon har skrivit böcker om sitt liv och om förtryck och utsatthet och om att växa upp i ett internatboende. Den tredje föreläsaren var folkhälsokonsult Margareta Persson. Hennes tema var
Jämställdhet och Hälsa. I sin föreläsning pekade hon på sambandet
mellan jämställdhet och god hälsa och på den utsatthet och ohälsa
som lätt blir en följd av att inte ha jämställda villkor. Alla tre föreläsningarna och bokbordet var välbesökta.
- Styrgruppen beslöt på ett tidigt stadium i projektet att det bästa sättet att nå många människor var att medverka i debatterna under politikerveckan i Almedalen i början av juli 2010. Metoden blev inte
att ha egna seminarier i första hand och konkurrera med det mycket
stora utbudet. I stället blev strategin att delta vid andra organisationers och verksamheters seminarier med teman som berörde kvinnor
och där lyfta fram kvinnor med funktionsnedsättningar. Många seminarier berörde kvinnors utsatthet och kvinnors ojämlika villkor, men
ytterst få av dem hade det perspektiv som berör kvinnor med funk-

tionsnedsättningar. Därför blev vår medverkan viktig.
Handikapprörelsen var väl företrädd i Almedalen och vid de seminarierna blev det vår uppgift att lyfta fram kvinnors livsvillkor med tonvikt på utsatthet.
FQ medverkade med två egna föreläsningar, den ena i föreningen
Föräldrakrafts regi och den andra i Kvinnolobbyns regi.
Fem personer var utsedda av projektet att delta, tre från FQ:s styrelse och kansli samt två från projektets styrgrupp. Alla fem hade fullbokade dagar med att försöka ”täcka upp” de mest angelägna seminarierna och utfrågningarna med tanke på ämnen om kvinnor, jämställdhet och våld. Dessutom beslöt styrgruppen att dokumentera
debatterna med hjälp av journalisten Malena Sjöberg, som också
deltog.
FQs representanter skrev varje dag dagbok på FQs
(Bilaga 1)
hem sida för att ge en inblick i händelsernas centrum.
Sammanfattningsvis knöts många och viktiga kontakter inte minst
med företrädare för de politiska ungdomsförbunden. Framför allt
stärktes samarbetet med Sveriges Kvinnolobby och med flera företrädare för handikapprörelsen.
- I slutet av september arrangerades en tvådagars kurs på Synskadades Riksförbunds kursgård, Almåsa, några mil söder om
Stockholm. Inbjudna var kvinnor från handikapprörelsen. Antalet
kursdeltagare var cirka 50. Teman för föreläsningarna var Hot och
våld mot kvinnor, Jämställdhet en förutsättning för jämlikhet och
Könsbalans – så arbetar du jämställt. Dessutom presenterades ett
studiematerial om hot och våld i kvinnors vardag. Det materialet
bygger på Handu ABs rapport och är framtaget av de sex handikappförbund som initierade Handu ABs undersökning – materialet är
skrivet av Kicki Nordström. Seminariet blev mycket uppskattat.
Under projekttiden har vi kontaktats av olika projekt och verksamheter
som knyter an till vårt projekt. Bland annat har vi tillfrågats om samarbete
med ett polisdistrikt som driver ett projekt vilket bygger på att uppdatera
och utverka samverkan med myndigheter, organisationer och ideella föreningar för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation.

Agenda 50 – Verktyg för våra rättigheter
Projektet syftar till att ta fram material som kan användas av funktionshinderrörelsen, kommuner, landsting eller myndigheter för att i praktiken
kunna förverkliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar
som erkänns i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Projektet startade den 16 januari 2008 och kommer, efter ett halvårs förlängning, att avslutas 1 juli 2011. Projektet är finansierat av Allmänna
arvsfonden och genomförs genom en samverkan mellan Handikappförbundens samarbetsorgan, Synskadades riksförbund, Svenska Kommittén för Rehabilitation International och Forum - Kvinnor och Funktionshinder. FQ representeras av Kicki Nordström.
Projektet har tagit fram tre material:
1. för funktionshindersrörelsen: Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2. för kommuner och landsting: Använd konventionen om rätti heter
för personer med funktionsnedsättningar
Dessa studiematerial finns som elektronisk fil, tryckt material, i
punktskrift och Daisy samt lätt-läst och teckentolkat.
3. För både handikapprörelsen lokalt, kommuner och landsting samt
myndigheterna: Från rättigheter till handling.
Detta material finns endast över Internet och återfinns på Handikappförbundens hemsida. Materialet är i 3 delar och innehåller också det vi kallar för Byggstenar, det vill säga, material som förklarar
olika saker lite mer och är tänkt att ge lite djupare förståelse för
Mänskliga Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Jämställdhet är en förutsättning för jämlikhet
Under 2010 beviljades FQ ett projekt, Jämställdhet är en förutsättning för
jämlikhet, vilket pågår en bit in på 2011.
Bakgrund och syfte
Kvinnor med funktionsnedsättningar har inte makt på samma sätt som
de flesta män med funktionsnedsättningar. Detta medför att kvinnors
livsvillkor i vardagen inte belyses i samma grad som männens. Orsakerna till detta är den rådande könsmaktordningen i kombination med att
kvinnor (såväl som män) med funktionsnedsättningar inte har full delaktighet i samhället och diskrimineras.

g

I handikapprörelsen debatteras ytterst sällan kvinnoperspektiv. Intressefrågorna har ett slags könlöst perspektiv, ett neutralt, och är ofta formade
utifrån ett traditionellt manligt perspektiv. I kvinnorörelsen finns å andra
sidan ingen debatt som berör funktionsnedsättningar. Detta tillsammans
leder till att när kvinnors rättigheter debatteras i samhället finns inga perspektiv i debatten som berör kvinnor med funktionsnedsättningar.

Projektet var tänkt som en förstudie till ett större projekt. Syftet var att inhämta aktuell kunskap och konkretisera jämställdhetsperspektivet i handikapporganisationerna genom att belysa nuläget i ett antal handikapporganisationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att planera riktlinjer och innehåll i ett kommande projekt.
Det övergripande målet var att genom ett efterföljande projekt stärka
självkänslan och identiteten hos kvinnor med funktionsnedsättning genom bland annat erfarenhetsutbyte och genom att öppet diskutera innebörden och betydelsen av jämställd makt. Syftet skulle då vara att vinna
jämställd makt i handikapprörelsen så att kvinnors liv blir lika tydliggjorda
som mäns liv, att villkoren för kvinnor med funktionsnedsättning också
skulle tydliggöras inom kvinnorörelsen samt synliggöras i samhället i
stort.
Det vi ville göra i förstudien var att presentera en rapport byggd på en
enkätundersökning bland kvinnliga medlemmar i arbetsför ålder i handikapporganisationer med medlemskap i FQ. Fem kvinnor skulle också utses och utbildas till att ha ledande roller och föreläsaroller i påföljande
projekt.
Ledning
FQ valde att inte anställa någon person i projektet, utan att ge FQs anställda projektuppgifter. I övrigt har projektet letts av en grupp ideella.
Enkätundersökningen gjordes av Handu AB. I utformandet av enkäten
deltog Karin Hjalmarson, Birgitta Andersson och Liselotte Burvall. De utformade också den annonsering som skett för att nå fem intresserade
kvinnor att vara utbildare.
Resultat
Det tråkiga är att nästan ingen svarade på annonseringen, som gjorts i
handikapporganisationerna, för att nå fem kvinnor att vara utbildare, varför denna del i projektet inte har kunnat genomföras. Det finns därför
ingen planering för ett kommande projekt. Enkätundersökningen har
dock gett mycket för FQs fortsatta arbete och visar tydligt olika områden
där FQ behöver verka.
Sammanfattning av enkäten
Syftet med enkätundersökningen är att öka kunskapen om hur enskilda
kvinnor inom FQs medlemsorganisationer upplever sin livssituation i vardagen vad gäller bland annat samhällsservice samt deras möjligheter att
påverka den intressepolitik som bedrivs inom den handikapporganisation
de är medlem i.

Utgångspunkten i enkätundersökningen är ”kvinnan” oavsett vilken handikapporganisation hon tillhör. Det vill säga att undersökningen inte har
haft i uppdrag att ”värdera” de enskilda organisationerna utifrån hur kvinnorna upplever att de kan påverka det intressepolitiska arbetet.
Bakgrundsfakta om de som besvarat enkäten
Cirka hälften, 52 procent, av kvinnorna som fått enkäten har svarat på
frågorna. Studien bygger på svar från 225 kvinnor födda 1960 – 1990
med funktionsnedsättning. Medelåldern är 42 år på de svarande.
En tredjedel, 33 procent, av kvinnorna har haft sin huvudsakliga funktionsnedsättning sedan födseln eller fått den under sitt första levnadsår.
Medelåldern för när kvinnorna som besvarat enkäten fick sin funktionsnedsättning är 19 år.
Cirka hälften, 46 procent, av samtliga kvinnor som besvarat enkäten är
sammanboende med någon och har barn. En fjärdedel, 24 procent, är
sammanboende men utan barn. Cirka tre av tio, 27 procent, är ensamstående med eller utan barn.
Funktionsnedsättningen som kvinnorna har påverkar dem åtminstone i
viss utsträckning i det dagliga livet. Enbart en av tio, 11 procent, har
uppgett att deras funktionsnedsättning inte påverkar dem nämnvärt i
vardagen.
Majoriteten av kvinnorna som besvarat enkäten har varit medlemmar i
sina respektive förbund i fem eller fler år. Närmare sju av tio, 67 procent,
av kvinnorna har varit medlemmar i fem år eller längre. En knapp femtedel, 18 procent, har varit medlemmar en kortare period, det vill säga de
har haft sitt medlemskap i förbundet i upp till två år. Drygt en av tio, 16
procent, uppger att de varit medlemmar i förbundet i tre till fyra år.
En tredjedel, 33 procent, av de som besvarat enkäten har förtroendeuppdrag i sitt förbund. Totalt uppger tre av tio, 31 procent, att de inte har
förtroendeuppdrag idag men att de kanske skulle vara intresserade i
framtiden. En av tio, 9 procent, uppger att de skulle vilja ha uppdrag i sitt
förbund nu. Tre av tio, 28 procent, har inte uppdrag idag och önskar inte
heller att ha det.
Uppfattningen om att förbunden driver frågor som berör kvinnors vardag
Totalt uppger 43 procent att de uppfattar att deras förbund driver frågor
som berör kvinnors vardag helt och hållet eller till viss del. En relativt hög
andel uppger att de inte vet om deras förbund driver frågor som direkt
berör kvinnors vardag. Närmare fyra av tio, 37 procent, uppger att de inte

känner till om det görs. En femtedel, 20 procent, uppfattar att deras förbund inte driver frågor som berör kvinnors vardag.
Närmare sex av tio, 57 procent, har svarat med ”vet inte” om de har möjlighet att påverka sitt förbund till att driva frågor ur kvinnors perspektiv.
En fjärdedel, 25 procent, uppger att de anser sig ha möjlighet att påverka
sitt förbund att driva frågor ur kvinnors perspektiv till viss del eller helt
och hållet. En knapp femtedel, 17 procent, upplever att man inte alls kan
påverka förbundet till att driva frågor ur kvinnors perspektiv. Enbart en av
tio, 8 procent, har uppgett att de varit med och arbetat för någon fråga i
sitt förbund som direkt berör kvinnors situation.
Drygt åtta av tio, 85 procent, av kvinnorna tycker att det är viktigt att förbunden diskuterar frågor om kvinnors förutsättningar, livsvillkor och behov. Ett antal kvinnor kommenterade frågan med att de känner osäkerhet
i om man inom handikapporganisationerna skall tala om kvinnors och
mäns förutsättningar när funktionsnedsättningen är det som är styrande i
frågorna. ”Alla måste påverka sin omgivning så gott det går så att de får
förståelse för hur man har det nu. Förbundet kan bara driva sakfrågor
som har med allmänmänsklig rätt att göra. Då finns inte skillnad mellan
män och kvinnor.”
Hälften, 52 procent, av kvinnorna har uppgett att de anser att deras förbund skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt påverkansarbete. En femtedel, 17 procent, uppfattar inte att förbunden skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt påverkansarbete. En relativt hög andel, 30 procent, har
inte kunnat ta ställning i frågan och uppgett att man inte vet om man anser att förbundet skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt påverkansarbete. Sju av tio, 68 procent, uppfattar att om ett jämställdhetsperspektiv
finns med i diskussionerna så synliggörs kvinnors behov också. Enbart 6
procent, uppger klart att de anser att ett jämställdhetsperspektiv inte bidrar till att kvinnors behov synliggörs. Även här har en relativt hög andel
uppgett att de inte kan ta ställning till frågan. En fjärdedel, 26 procent,
har svarat att de inte vet om ett jämställdhetsperspektiv gör att kvinnors
behov synliggörs.
För kvinnorna viktiga frågeområden att förbunden arbetar med ur ett
kvinnligt perspektiv
Kvinnorna ombads i enkäten att själva formulera frågeställningar/
frågeområden som de själva önskar se att deras förbund skall arbeta
med alternativt om förbundet redan arbetar med frågan. Frågeområden
som uppfattas viktiga och som förbundet de är medlemmar i arbetar för
kan kategoriseras till följande rubriker:
➢ Arbetsmarknadsfrågor
➢ Forskning

➢ Livsstil/hälsa
➢ Bemötande och attityder
➢ Anpassningar
Frågeområden som uppfattas som viktiga för kvinnorna att förbundet arbetar med men som det inte uppfattar att de gör alternativt att de inte vet
om man arbetar för sakfrågan kan kategoriseras till följande rubriker;
➢ Arbetsmarknadsfrågor
➢ Forskning
➢ Livsstil/hälsa
➢ Bemötande och attityder
➢ Handikapptillstånd
➢ Assistans och hjälpmedel
➢ Utbildningsfrågor
➢ Kvinnan!
➢ Kvinna, mamma med funktionsnedsättning
➢ Kvinnor och våld
➢ Sex och samlevnad

Stockholmsgruppen
Stockholmsgruppen har en styrgrupp som planerar och genomför verksamhet i Stockholms län tillsammans med FQs styrelse och medlemmarna.
Under våren fortsatte den skaparcirkel som hållits av konstterapeut Gilda
Stiby vid fem tillfällen.
Under hösten höll Ebba Witt-Brattström en föreläsning för ett stort antal
kvinnor om sin bok Å alla kära systrar. Vid föreläsningen informerades
även om FQ. En buffé serverades.
FQ deltog i Kulturfestival för alla i ABF-huset i november som var ett
samarrangemang mellan handikapp- och invandrarföreningar.
Som tidigare nämnts stod även Stockholmsgruppen för seminariet i
samband med årsmötet. Gruppen deltog även vid den aktivitet som ordnades 8 mars. Tyvärr har en del av de planerade aktiviteterna fått ställas
in på grund av för dåligt antal deltagare.

Ekonomi, kansli och administration m m
Kansli
FQ hade under året sitt kansli hos Shia – Svenska Handikapporganisationernas Internationella Biståndsförening med adress Liljeholmstorget 7,
6 tr, 117 63 Stockholm.

Ekonomi
Gunilla Thomsson, Kunskapsbyrån G & H AB, sköter FQs ekonomihantering vad gäller bokföring, betalningstjänster, löne- och skattehantering,
råd och stöd i ekonomifrågor samt framtagande av ekonomiska rapporter
m m.

Ansökningar
Utöver ovan nämnda projekt lämnade FQ in en ansökan till Nordiska ministerrådet om kreativa kurser i Estland och Kalinengrad. Denna ansökan avslogs.
En ansökan lämnades också in till Socialstyrelsen för att täcka en del
tryckkostnader som uppkommit i SOS-projektet. Även denna ansökan
avslogs.
En stor ansökan beviljades av Ungdomsstyrelsen för att göra en
skuggrapportering av CRPD, eller handikappkonventionen. Detta projekt
kommer att pågå under 2011.

Hemsida
FQ har avtal med Webforum Europa AB för en hemsida.
Ingela Larsson är ansvarig för hemsidan.

Slutord
Under året präglades styrelsens arbete av SoS-09 projektet och dess
kringaktiviteter, dra upp linjerna och arbeta med de ytterligare projekt FQ
driver och medverkar i, samt se över FQs kostnader. Wanda Scherdin
meddelade under hösten att hon ville sluta sin anställning hos FQ och
detta har inneburit en rad administrativa beslut som genomförts under
2011. Styrelsen har arbetat med att följa den tidigare interimsstyrelsens
rekommendationer och arbetsplanering. Stadgarna har reviderats och
rutiner för kansliet och avtal med KFO, KP har setts över. Styrelsen är
fortfarande relativt ny och man har under året försökt lära känna varand-

ra och föreningen. Den senaste tidens nedskärningar av statsbidrag påverkar verksamheten negativt och styrelsen har lagt ner stort arbete på
att minska kostnaderna i FQs mycket ansträngda ekonomi. FQ är unik
som förening och innehar en unik specialkompetens då vi idag nog kan
påstå att nästan alla typer av funktionsnedsättningar finns representerade i föreningen. Våra jämställdhetsfrågor är viktiga då kvinnofrågorna
inom handikapprörelsen ofta försvinner i själva begreppet ”funktionsnedsättning” och man ser inte kvinnan bakom. Trots framgångar som bidragit till att medvetandegöra samhället om situationen för våra kvinnor har
man skurit ner våra medel. Styrelsen hoppas att trenden skall vända
2011 så att organisationen kan arbeta med dessa så viktiga frågor utan
att samtidigt behöva kämpa med att försöka överleva som förening.
Styrelsen vill tacka medlemmar som engagerat sig och samtliga bidragsgivare som gjort vår verksamhet möjlig. Och ett stort tack till vår anställda på kansliet för utan engagemanget från henne hade styrelsen haft det
svårt och verksamheten hade inte flutit lika smidigt.
Stockholm 2011-
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Här återfinns information om det Projekt SoS –
09: Projekt om att Förebygga våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning gjorde under Almedalsveckan
2010.
På hemsidan lades nedanstående direktrapporter ut direkt
nere från Almedalen varefter under veckan (samtliga foton är
tagna av Lisbeth Lindqvist)
De som representerade FQ under veckan var:
Karin Hjalmarsson, Lisbeth Lindqvist, Birgitta Andersson, Vivi-Anne
Emanuelsson och Wanda Scherdin. Journalisten Malena Sjöberg hade
anlitats för att dokumentera veckan.
Måndag den 5 juli
FQ är på plats i Almedalen. Vår första dag har mest gått åt till att känna
in stämningen. Vi valde ut fyra seminarier som vi trodde skulle vara intressanta ur vårt perspektiv, ”Bortom stereotyperna – Vem syns i
media?”, ”Nya sjukförsäkringen: från kvinnofälla till jämställdhetsreform”
och ”Rehabilitering till socialbidrag”. Alla var intressanta men saknade
könsperspektiv. Det perspektivet fanns dock med i seminariet ”Jämställdhet – en generationsfråga?”
Vi hörde Adam Cwejman från Liberala ungdomsförbundet frågas ut om
sin syn på handikappolitiken. Vi frågade om hans förbund har funderat
på genusperspektivet i frågor som gäller funktionshinder och han erkände att de inte har det, trots att de är ett feministiskt förbund som försöker
ha genusperspektiv på alla frågor.

Vi var också med och lyssnade när KG Bergström frågade ut Lars Ohly
om vad Vänsterpartiet anser om Handikappförbundens tio krav på nästkommande regering.
Tisdag den 6 juli
Den här dagen började med att vi lubbade
med Lobbyn, det vill säga Sveriges Kvinnolobby. I sanningens namn promenerade
vi i sakta mak på strandpromenaden och
fick tillfälle till informella samtal med kvinnor i lobbyns styrelse.
De seminarier vi besökte under dagen var
”På tal om kvinnor och män! Hur står det till med jämställdheten egentligen?”, ”Vården får inte svika efter en våldtäkt”, ”De farliga missförstånden i vården”, ”Helt galet! Fakta och myter om psykisk sjukdom”, ” Den
onödiga ohälsan” och ”Fruimport och tvåårsregeln i utlänningslagen”.
Vi lyssnade också på Föräldrakrafts utfrågningar om de politiska ungdomsförbundens tankar om handikappolitik. Den här dagen var det Ung
vänsters ordförande Ida Gabrielsson och Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Charlie Weimers som utfrågades. Båda sa att de
var intresserade av vidare kontakter med FQ.
Vi bevakade också KG Bergströms utfrågning av Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag om hur hans parti ser på Handikappförbundens tio
krav på nästkommande regering.
Dagen avslutades med seminariet ”
Kan du stava till Kvinnokonvention?”
som Sveriges Kvinnolobby ordnade
och där vår ordförande Karin Hjalmarson medverkade. Kvinnolobbyn har
gjort en lättläst skrift som innehåller
kvinnokonventionen och annan kunskap om kvinnors rättigheter, ”Hur
jämställda är kvinnor i Sverige?” Den
presenterades på seminariet och har rönt uppskattning också hos många
grupper som den inte var avsedd för från början. Den används till exempel på universiteten. Skriften är också inläst med stöd av FQ och kan beställas från Kvinnolobbyn, 08-33 52 47, skl@sverigeskvinnolobby.se

Det var ett välbesökt och bra seminarium där vi fick många tankar om
framtida samarbete.
Onsdag den 7 juli
Efter en riklig frukost i det gröna bar det återigen av till Visby och Almedalen. Vi deltog givetvis i seminariet ”Hur mycket får en mänsklig rättighet kosta?” arrangerat av den nybildade federationen Lika Unika. Temat
visade sig vara så angeläget att salen snabbt fylldes och många tvingades vända i dörren. Vi hastade sedan vidare till ett lunch seminarium om
sexuellt våld med fokus på förebyggande åtgärder. Seminariet innehöll
även en dialog med företrädare både från de rödgröna och alliansen. Intresse väcktes för en fortsatt dialog med FQ. Vidare deltog vi i ”15 år efter FN:s kvinnokonferens i Peking – Hur långt har vi kommit? och i ”
Snabbkurs i CEDAW- om flickors och kvinnors rättigheter.” Dagen sista
seminarium ”Slagen. Ordlös. Maktlös” handlade om att ta fram nya
pictobilder kring våld.
Vi lyssnade också på Föräldrakrafts utfrågningar om de politiska ungdomsförbundens tankar om handikappolitik. Den här dagen var det
SSU:s ordförande Jytte Guteland som blev utfrågad om deras syn på
handikappolitiken. På en direkt fråga från FQ om jämställdhetsperspektivet kommer att integreras i deras fortsatta arbete beklagade hon och sa
att hon inte tänkt på detta.

Dagen har förövrigt ägnats åt förberedelser inför morgondagens seminarium där FQ är en av arrangörerna.
Torsdag den 8 juli
Den här dagen har vi i huvudsak ägnat åt våra egna seminarier. På morgonen medverkade Birgitta Andersson i seminariet ”Den framtida handi-

kappolitiken – bidragsberoende eller rätt till delaktighet?”, arrangerat av Handikappförbunden. Efter
det presenterades boken ”Bana väg. Välfärdspolitik
och funktionshinder”, skriven av Malena Sjöberg.
FQ-medlemmarna Birgitta Andersson och Barbro
Carlsson är två av de intervjuade i boken, och Birgitta medverkade vid bokreleasen.
På eftermiddagen hade FQ sitt eget seminarium, ”
Jämställdhet en förutsättning för jämlikhet”, på inbjudan av Föräldrakraft. Vår ordförande Karin Hjalmarson berättade om FQ och om projektet kring
mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Hon betonade också vikten av att kvinnor med funktionsnedsättning får
en stark identitet som kvinna. Det blev ett bra seminarium där deltagarna
var aktiva.
Även i dag hittade vi möjligheter till framtida samarbete.
Fredag 9 juli
Det märks att Almedalsveckan närmar sig sitt slut. Mängden av aktiviteter har minskat och så också myllret av människor.
Vi besökte ett seminarium arrangerat av Sveriges Kvinnolobby:
Delar vi lika? I vems kassa klirrar det mest?
Det fick oss att inse vikten av att analysera budgetar och handlingsplaner
t ex ur ett genusperspektiv. Det är en idé vi ska följa upp framöver.
Denna dag hann vi även med saker enbart för vårt höga nöjes skull bl a
att lyssna på Debatt-SM.
Även vi börjar känna oss trötta efter en intensiv och väldigt rolig vecka
här i Almedalen. Vi har fått massor av idéer att ta tag i och kontakter att
följa upp. Nu återstår hemresan och arbetet med att förvalta alla våra intryck men innan dess ska vi se till att hinna med ett dopp i havet.

