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Styrelse, revisorer, valberedning
Efter årsmötet 2017 fram till årsmötet 2018 hade styrelsen följande
sammansättning:
Ordförande
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier
Övriga styrelseledamöter
Viviann Emanuelsson, Stockholm, kassör, ansvarig för regionala träffar
Wenche Willumsen, Eskilstuna, sekreterare
Ingela Larsson, Stockholm, medlemsregisteransvarig och webbansvarig
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande
Isabel Ekman, Stockholm, vice kassör
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare
Elin Forsgren, Göteborg
Madeleine Beermann, Stockholm
Övriga förtroendevalda
Revisorer
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Barbro Carlsson, Stockholm, föreningsrevisor
Revisorsersättare
Karin Bäckström, godkänd revisor Grant Thornton Sweden AB
Karin Hjalmarson, Solna, föreningsrevisor
Valberedning
Barbro Almquist, Stockholm, sammankallande
Yvonne Björkman, Sundbyberg
Rahel Atnafu, Nacka
Efter årsmötet den 14 april 2018 och styrelsens konstituering hade
styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Maria Johansson, Stockholm, ansvarig för sociala medier
Övriga styrelseledamöter
Viviann Emanuelsson, Stockholm, kassör, ansvarig för regionala träffar
Wenche Willumsen, Eskilstuna, sekreterare
Ingela Larsson, Stockholm, medlemsregisteransvarig och webbansvarig
Birgitta Andersson, Spånga, vice ordförande
Isabel Ekman, Stockholm, vice kassör
Therese Rudolfsson, Stockholm, vice sekreterare
Elin Forsgren, Göteborg
Madeleine Beermann, Stockholm

Övriga förtroendevalda
Revisorer
Gunnar Sjödelius, godkänd revisor
Karin Hjalmarson, föreningsrevisor
Revisorsersättare
Karin Bäckström, godkänd revisor
Lena Haglöf, föreningsrevisor
Valberedning
Rahel Atnafu, Nacka, sammankallande
Yvonne Björkman, Sundbyberg
Maria Mattsson, Järfälla

Diplom till FQ
FQ fick den 10 december, på Internationella dagen för mänskliga
rättigheter, ta emot Stockholms FN-förenings diplom ”2018 års
försvarare av mänskliga rättigheter”, för arbetet med tillgänglighet och
för bevakning av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv.
Motiveringen löd:
Diplom Stockholms FN-förening utnämner FQ, Forum - kvinnor och funktionshinder till 2018 års försvarare av mänskliga rättigheter
FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder har sedan 1989 verkat för att
uppmärksamma situationen i såväl samhället som i funktionshinderrörelsen. FQ har genom åren varit en bärande röst för att synliggöra brister i tillgänglighet och har genom bevakning av Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån ett kvinnoperspektiv bidragit till ny kunskap till gagn för konstruktiva lösningar i samhället.
Stockholm den 10 december 2018
Gertrud Åström ordförande
- Vi är så stolta över denna fina utmärkelse som betyder oerhört mycket
för oss, och blir ett erkännande av de förändringar vi försöker bidra till, sa
ordförande Maria Johansson i sitt tal i samband med utdelningen.

Ordinarie årsmöte 2018
Föreningens ordinarie årsmöte hölls den 15 april 2018 i SRF:s lokaler,
Sandsborgsvägen 52 i Enskede, Stockholm.
Årsmötet inleddes med att Maria Johansson tillkännagav styrelsens
beslut att på årsmötet ge särskild uppmärksamhet till Pelle Kölhed, Ines

Uusmann, Maria Lundqvist-Brömster och Bengt-Erik Johansson, tidigare
ledamöter i styrelsen för Funktionsrätt Sverige. Styrelsens motivering var
att dessa fyra personer i slutet av år 2017 valde att lämna sina styrelseuppdrag i Funktionsrätt Sverige som en konsekvens av att dess dåvarande ordförande vägrade att lämna sitt uppdrag efter det att han anmälts för kränkande bemötande mot en kvinna.
FQs styrelse ville uppmärksamma de fyra personerna för deras viljestarka grundsyn om mänskliga rättigheter och deras goda omdöme att i det
läget lämna sina styrelseuppdrag i en organisation som har mänskliga
rättigheter som värdegrund.
Ines Uusmann, medlem i FQ och närvarande vid årsmötet, tog överraskad emot utmärkelsen och framförde ett varmt tack. Hon gav en kort
beskrivning av sin upplevelse kring händelseförloppet.
Därefter tillkännagav Maria Johansson att två medlemmar, som på olika
sätt satt sin prägel på FQ, nyligen avlidit: föreningens revisor och en av
initiativtagarna till bildandet av FQ, Barbro Carlsson samt Eva Björk, tidigare kanslichef på SRF. Birgitta Andersson och Viviann Emanuelsson
framförde minnesord över Barbro respektive Eva.
Efter denna inledning påbörjades årsmötesförhandlingarna och antalet
röstberättigade fasställdes till 20 personer. Därutöver deltog tre representanter för stödorganisationer.
Till presidium för årsmötet vades Ines Uusmann som ordförande och
Therese Rudolfsson som sekreterare.
Årsmötet beslutade om följande oförändrade medlemsavgifter för år
2018:
Röstberättigade medlemmar:
Enskilda kvinnor med funktionsnedsättning
Kvinnokommittéer, grupper eller sammanslutningar
bildade av kvinnor med funktionsnedsättning inom
eller utanför andra föreningar

100 kr/år
400 kr/år

Stödmedlemmar:
Enskilda personer
minst 100kr/år
Rikstäckande kvinnoorganisationer, funktionshinderförbund/organisationer och deras samarbetsorganisationer och andra organisationer
700 kr/år
Avdelningar/distrikt/lokalföreningar/kvinnokommittéer 400 kr/år
Inga motioner och inga stadgeändringsförslag förelåg.

I samband med årsmötet medverkade Denise Cresso. Denise berättade
om uppropet #slutvillkorat samt föreläste om förekomsten av våld mot
kvinnor med funktionsnedsättning utifrån sitt mångåriga arbete med frågan.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protollförda sammanträden
inklusive det konstituerande efter årsmötet. Alla har ägt rum på kvällstid,
ofta med deltagande av en eller flera ledamöter via telefon. Möjligheten
att delta via telefon eller Skype underlättar framför allt för den som inte
bor i Stockholmsområdet.

Medlemmar, medlemsorganisationer, stödmedlemmar
Anslutna till föreningen den 31 december 2018 var:
103 enskilda röstberättigade kvinnomedlemmar med funktionsnedsättning och 3 enskilda stödmedlemmar.
FQ har följande organisation och kvinnokommitté som röstberättigad
medlem:
Dövas Kvinnoförening i Stockholm
Dessutom har FQ följande organisationer och kvinnokommittéer som
stödmedlemmar:
DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Personskadeförbundet RTP
Sveriges Dövas Riksförbund – SDR
Synskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län
Unga Reumatiker
HRF (Hörselskadades förening) i Stockholm
Botkyrka Kvinnojour Regnbågen
Totalt 11 organisationer och kvinnokommittéer
Enligt stadgarna ska antalet röstberättigade, enskilda medlemmar och
antalet röstberättigade kvinnokommittéer, grupper, sammanslutningar
tillsammans vara minst 81 procent av det sammanlagda medlemsantalet.

Kansli och personal

Styrelsen har av ekonomiska skäl valt att inte ha fast personal anställd.
FQ hyr ett arbetsrum och ett förråd på Synskadades Riksförbunds huvudkontor i Enskede samt har fri tillgång till sammanträdesrum.
FQ köper viss kontorsservice av SRF.
Styrelsen har under året arvoderat Anneli Malmström för att sköta vår
ekonomihantering, det vill säga bokföring, betalningstjänster, löne- och
skattehantering, samt framtagandet av ekonomiska rapporter.
Styrelsen har anlitat en journalist för framtagande av ett ”politiskt manifest” inför valet.
Ett avtal mellan SRF och FQ om lokalhyra och kontorsservice skrevs
2010. Avtalet har förlängts och är nu giltigt till och med 2019. Ett avtal är
upprättat mellan FQ och Anneli Malmström och likaså ett avtal mellan FQ
och ledsagningsföretaget CJ Ledsagarservice för praktisk hjälp vid
arrangemang.
Den arkivarie som anlitades 2017 för att gå igenom våra pärmar och
dokument för att få till en förbättrad och förenklad struktur i de samlade
dokumenten avslutade sitt arbete i början av 2018.

FQ är representerat i:
-

Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinderfrågor
16.02-rörelsens nätverk bland kvinnoorganisationer för aktiviteter i
samband med internationella kvinnodagen den 8 mars
Flickaplattformen, ett treårigt projekt för att stärka unga kvinnor

FQ är medlem i:
-

Sveriges Kvinnolobby
UN Women Sverige
HHF, HandikappHistoriska Föreningen
KFO, Kooperationens Förhandlingsdelegation
Flickaplattformen
KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och
Narkotikafrågor)

Deltagande och medverkan

Vid Forum Jämställdhet i Karlstad i februari medverkade Maria Johansson i ett panelsamtal om LSS och jämställdhet. Rätten till en personlig
assistans gör att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning kan delta i samhället på samma villkor som andra medborgare.
Samtidigt innebär assistansen en möjlighet till avlösning för anhöriga,
ofta kvinnor, som får tillfälle att arbeta. Men hur jämställd är fördelningen
av assistanstimmar och andra insatser för personer med funktionsnedsättning? Och givetvis fråntas kvinnor sina möjligheter att eftersträva
jämställdhet om statens kostnader för assistansen begränsas och allt
färre assistanstimmar beviljas.
FQs styrelseledamot Madeleine Beermann ingick sommaren 2018 i
svenska delegationen till statspartsmötet i FN i New York. Hon deltog
som representant för ungdomsförbundens nätverk NUFT (Nätverket
unga för tillgänglighet) när världens länder samlades för att diskutera och
följa upp implementeringen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Bland annat deltog hon i två
seminarier med tydlig koppling till kvinnor med funktionsnedsättning.
- Vi har väldigt långt kvar. Flickor och kvinnor med funktionsnedsättning
utsätts för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp över hela världen
och rättssystemet är obefintligt.
Vår utsatthet som kvinnor utnyttjas och övergrepp sker vare sig vi bor i
Sverige eller i townships i Sydafrika eller på landsbygden i Vietnam,
kunde Madeleine konstatera.

Övrigt deltagande i möten och överläggningar
FQ deltog i Socialstyrelsens nämnd för funktionshindersfrågor med
Therese Rudolfsson som ordinarie representant och Vivianne
Emanuelsson som ersättare.
Fortsatta försök till samarbete med ABF initierades under året.
Therese Rudolfsson deltog i avtackningen av Lena Ag, Kvinna till Kvinna
den 25 februari.
Maria Johansson deltog på Svensk Kvinnolobbys årsmöte den 24 mars.
Den 21 maj deltog Madeleine Beermann i IVOs dialogforum.
Den 13 juni deltog Viviann Emanuelsson vid ett frukostmöte om jämställdhet tillsammamns med andra organisationer som arbetar med jämställdhet samt jämnställdhetsminister Lena Hallengren och representanter för socialdepartementet.
Elin Forsgren deltog i Apelrydsseminariet den 10-11 augusti.

Tankesmedjan Tiden hade ett lunchsamtal med socialminister Lena Hallengren den 14 augusti där Ann Jönsson deltog för FQs räkning.
I början av september träffade några styrelsemedlemmar Jen Hargrave
från Women with Disabilities in Victoria – Australien som vid sin studieresa i Sverige och Europa framfört önskemål om att få träffa FQ. De närvarande kunde konstatera att de båda organisationerna hade många
beröringspunkter.
Birgitta Andersson utsågs som FQs representant i referensgruppen för
projektet Lika Unika Akademi och deltog vid ett möte under hösten.
Maria Johansson deltog vid Sveriges Kvinnolobbys årliga ordförandemöte den 13 oktober.
FQ har genom ordförande deltagit i samråd med Myndigheten för delaktighet, MFD, med anledning av deras och Jämställdhetsmyndighetens
gemensamma regeringsuppdrag att titta på ekonomisk ojämställdhet för
kvinnor med funktionsnedsättning. Ett första möte hölls den 14 november.
FQs representerades stort på LSS-manifestationen den 3 december i
Stockholm. Birgitta Andersson höll tal för FQs räkning.

Nätverket 16:02
16:02-rörelsen är ett nätverk av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för
att även kvinnor ska få lön hela dagen. Löneskillnaden mellan kvinnor
och män är 12 procent. Omräknat i tid betyder det att män får betalt för
hela sin arbetsdag från klockan 8 till klockan 17, medan kvinnor jobbar
gratis efter klockan 16:02, varje dag. FQ ingår i arbetsgruppen för detta
nätverk som driver kampanjen. Sedan kampanjen startade för sex år
sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:02.
Den 15 februari hade 16:02-rörelsen manifestation på Sergels torg i
Stockholm. Bland de hyllade talarna var komikern och artisten Josefin
Johansson. Hon hade gjort en sammanställning av olika sånger vilka hon
på ett underhållande sätt knöt an till feminism. Därefter ägde den sedvanliga uppställningen rum för fotografering, där de närvarande ställde
upp sig till en formation av det nya klockslaget 16:02. Fotografiet spreds
sedan i flera tidningar samt sociala medier. Även en debattartikel hade
tagits fram av arbetsgruppen för 16:02 rörelsen och denna spreds i flera

tidningar. Två kampanjfilmer hade också tagits fram och dessa spreds på
facebooksidan för Lön hela dagen.
Den 8 mars genomfördes en partiledardebatt på Kulturhuset i Stockholm
med ämnet jämställdhet. Några politiker var inbjudna till debatten och
alla åhörarplatser var fyllda. Sammanlagt kom 150 personer.
Innan sommaren träffades arbetsgruppen för nätverket för en utvärdering
av årets manifestation och för en första planering av nästa års manifestation.

Funktionshinderrörelsen
Samarbetsorganisationen Lika Unika har under året inbjudit FQ att ingå i
en referensgrupp till projektet Lika Unika Akademi, om Agenda 2030.
FQ deltog även i en panel om funktionshinderfrågornas plats i politiken i
ett seminarium anordnat av i Funktionsrätt Sverige under Almedalsveckan.
Vi medverkade dessutom i ett panelsamtal anordnat av Lika Unika, om
våld mot kvinnor med funktionsnedsätting, under MR-dagarna på Stockholmsmässan i november.
RBU höll i taktpinnen för en manifestation den 3 december med en rad
deltagande organisationer bland annat FQ.
Som våravslutning inbjöd FQ organisationsföreträdare i funktionshinderrörelsen och enskilda intressenter i och utanför vår verksamhet till
gemenskap och samvaro i feministisk anda. Vid tillfället uppvaktade
styrelsen ordförande Maria Johansson som under den månaden fyllde
50 år.

Kvinnorörelsen
FQs deltagande i kvinnorörelsens arbete och möten framgår under olika
rubriker i verksamhetsberättelsen.

Regionala FQ-träffar
Den 29 - 30 september träffades fem kvinnor i Umeå på Scandic Plaza.
Temat var liv och historia för kvinnor med funktionsnedsättningar under
1900-talet. Margareta Perssons nyutkomna bok ”Gamla synsätt spökar
än – funktionshinder genom tiderna”, var utgångspunkten för diskussio-

nen och inspirerade till jämförelser med dagens samhälle. Ett besök på
det Kvinnohistoriska museet i Umeå inledde seminariet. Deltagarna
kunde konstatera att kvinnomuseet helt saknar kvinnor med funktionsnedsättningar i sina berättelser. De blev trots det imponerade av all
dokumentation som gjorts och fick fin respons på önskan om kommande
samarbete och samarrangemang. Seminariet avslutades med tankar och
idéer för att stärka möjligheterna för kvinnor med funktionsnedsättning att
leva jämställda och jämlika liv.
Den lokala FQ-gruppen i Eskilstuna arrangerade i samarbete med DHR
Eskilstuna den 29 november en föreläsning på samma tema som i
Umeå: Gamla fördomar spökar än. Författaren Margareta Persson medverkade på seminariet.
FQ i Eskilstuna inbjöd även medlemmar till ett möte med Jen Hargrave i
Eskilstuna. Till det mötet inbjöds också medlemmar i DHR.
Sista helgen i november samlades medlemmar från olika delar av landet
samt styrelseledamöter för två innehållsrika dagar på hotell på Arlanda.
Som inspirerande föreläsare medverkade Gertrud Åström om feminismens historia och grunder, Karin Hjalmarsson om retorik, Anna Bergholtz
om hissad eller dissad i media, Gabriella Ohlzon om när #metoo kom till
Sverige och Margareta Persson om sin bok ”Gamla synsätt spökar än –
funktionshinder genom tiderna”. I bikupeformat diskuterade deltagarna
olika frågeställningar:
- Vi har haft en feministisk regering, hur har du märkt det?
- Hur prioriterar din kommun frågor som rör kvinnor med funktionsnedsättning?
Om du inte vet – hur tar du reda på det?
- Vad säger vi när det uttrycks att det är ”synd om männen” efter
#metoo?
- Hur bevakar vi vår rätt till feminismen i de konservativa vindar som
blåser?
- Vilka frågor inom assistansen är kopplade till feminism och kvinnors liv
och situation?

Arbetsmöte inför 2019
En lördag i mitten av november samlades styrelsen för att diskutera och
planera för verksamhetsåret 2019. Diskussionerna fokuserade på hur vi
skall bedriva arbetet och vad vi skall rikta in oss på, samt på de krav våra
bidragsgivare ställer. Vi var eniga om att vi, för att fungera som samhällsförändrare, behöver den legitimitet för våra krav och det förmedlande av
erfarenheter som endast medlemmar kan ge. Samtidigt kan vi konstatera
att det är mycket svårt att få igång och att hitta personer som
självgående driver FQ-verksamhet regionalt. Vi får just nu inse att initiativ

och det mesta arbetet inför regionala träffar kommer behöva göras från
centralt håll. Vi kom också fram till att för att kunna göra detta behöver vi
ta in administrativt stöd och att vi skall göra ett försök med det. Arbetsmötet lade också fast datum för FQ-helger på fem platser utspridda
över landet under nästkommande år, planerade för medlemsbrevens utskick, fastställde datum för årsmöte och lade upp planeringen inför detta
samt tog fram förslag till datum för styrelsens möten under våren 2019.
Styrelsen diskuterade också en översyn av vår webbplats samt diskuterade vår medverkan i samband med Cirkus Cirkörs föreställningar på
Dansens hus.

Medlemsbrev
Under verksamhetsåret har styrelsen givit ut tre medlemsbrev med information om pågående och kommande verksamhet. Dessa skickades
via e-post alternativt post till dem som inte angivit någon e-postadress,
samt publiceras på FQs webbplats och på vår Facebook-sida.

#metoo
Under hösten 2017 exploderade #metoo-rörelsen på sociala medier i
västvärlden och spred sig bland olika yrkeskategorier och grupper i
samhället som tog upp diskussionen om sexuella trakasserier och övergrepp. Den ena branschen efter den andra startade upprop, slutna och
trygga rum skapades i sociala medier där kvinnor berättade för varandra
om sina upplevelser och debattartiklar och namninsamlingar publicerades. FQ spred och uppmärksammade särskilt de upprop som startats
av och för kvinnor med funktionsnedsättning: #slutvillkorat och
#slådövörattill. Arbetet med att uppmärksamma #metoo har fortsatt under 2018.
I januari var vi med vid överlämnandet av metoo-uppropet #slutvillkorat
till statsrådet Åsa Regnér. Tillsammans med uppropets initiativtagare
Denise Cresso deltog bland andra också FQs Madeleine Beermann och
Maria Johansson.
I samband med vårt årsmöte medverkade Denise Cresso och vid vår regionala träff utanför Stockholm i november medverkade Gabriella
Ohlzon, initiativtagare och grundare av Me Too Sweden.
I november sändes ett specialavsnitt av det teckenspråkiga TV-programmet Nya perspektiv som handlade om #metoo. "Ett år senare"
diskuterades hur #metoo påverkat dövrörelsen och funktionshinderrörelsen. FQs ordförande Maria Johansson deltog i samtalet. Programmet finns på SVT Play och kan ses till och med 9 juni 2019.

Almedalen
Under själva Almedalsveckan turades fem medlemmar om att representera FQ under olika delar av veckan genom att lyssna till och delta i debatter, anordnade av myndigheter och andra organisationer, i syfte att
vara en synlig och hörbar organisation under denna politiska vecka. Vår
närvaro är viktig för att lyfta jämställdhetsperspektivet i funktionshinderrörelsen och funktionshinderperspektivet i kvinnorörelsen samt båda
perspektiven i de partipolitiska debatterna.
Vårt huvudbudskap 2018 i Almedalen och i valrörelsen var att det måste
avsättas medel till att säkerställa tillgänglighet för alla kvinnor till skyddade boenden och kvinnojourer.
På MFDs delaktighetsforum hyrde FQ under två timmar en plattform för
debatt genom att arrangera två seminarier. Trots att en otroligt publikdragande fotbollsmatch i VM spelades samtidigt, blev seminarierna väl
besökta.
Det första seminariet med titeln ”Jämställdhet - lättare sagt än gjort”
vände sig till aktiva kvinnor i politiska partier och i kvinnoorganisationer.
Frågeställningarna till dem var:
• Vilka olika hinder föreställer du dig begränsar kvinnor med funktionsnedsättning från att vara verksamma i din organisation?
• Vilka medel och vilka mål kan din organisation lyfta fram för att skapa jämlika möjligheter i jämställdhetsarbetet?
Samtalet handlade om att vilja vara delaktig i kvinnorörelsen och inte
mötas av stängda dörrar, om att otillgänglighet utestänger, om att tillgänglighet är en fråga om jämlikhet i kampen för jämställdhet.
Det andra seminariet med rubriken ”Jämlikhet och jämställdhet” var ett
samtal med företrädare för funktionshinderrörelsen om diskriminering på
grund av kön och om ökade krav på jämställdhet och om att kunskap om
jämställdhet fördjupar och breddar funktionshinderpolitiken.
Frågeställningarna var:
• Hur ser du på jämställdhetsperspektivet i din organisation?
• Hur kan jämställdhetsperspektivet stärkas?
• Hur båda perspektiven kan fördjupa och bredda det politiska påverkansarbetet.
Föga synpunkter framkom dock om arbetet med jämställdhet inom
rörelsen. Enbart att det perspektivet saknas i samhället.

Sociala medier och webb
Vi delar det mesta vi gör på både webb-sida och Facebook. Under året
har vi ökat antalet gillare på Facebook från 879 till 1185, alltså en ökning
med hela 35 procent. Här lägger vi ut medlemsbrev, rapporterar när vi

medverkar någonstans samt delar inlägg från vår blogg, debattartiklar
och vi skapar evenemang för att också den vägen bjuda in till våra träffar
av olika slag. Vår webbplats behöver ses över och det arbetet påbörjades under slutet av 2018.

Debattartiklar och uttalande
Vi har varit med som undertecknare av fyra debattartiklar under 2018.
8 mars Dags att ge kvinnor lön för hela arbetsdagen, GP tillsammans
med övriga 25 organisationer inom 16:02-rörelsen
13 juli Fullt möjligt att förbjuda NMRs organisering, SvD tillsammans med
en rad organisationer och ett antal MR-jurister, med anledning av NMRs
påtagliga närvaro i Almedalen under den då nyligen avslutade Politikerveckan.
15 december En myndighet för jämställdhet behövs, SvD tillsammans
med ytterligare 28 organisationer som arbetar för jämställdhet, med anledning av att den budget som precis röstats igenom i riksdagen innebar
nedläggning av den endast ett år gamla Jämställdhetsmyndigheten.
17 december Rösträtten firar inte alls 100 år!, på SVT Debatt tillsammans med Riksförbundet FUB, Kris Kriminellas Revansch i Samhället
och Riksförbundet Internationella romska och resande Kvinnocenter,
med anledning av att firandet av det beslut som öppnade för kvinnlig
rösträtt benämns som att det gav allmän och lika rösträtt.
I samband med att SVTs Valkompass mitt i sommaren offentliggjordes
inför höstens val gjorde FQ följande uttalande:
- Var finns frågorna och svaren om #metoo, om rätten till självständighet och självbestämmande och om frihet från våld och trakasserier?
Funktionshinderperspektivet saknas som vanligt helt i SVTs valkompass, trots löften om förändring inför valrörelsen 2018. Att vara kvinna och ha funktionsnedsättning lyser då också med sin frånvaro.
- Det är oacceptabelt med detta osynliggörande av en stor väljargrupp och en naturlig del av den mänskliga mångfalden menar FQs
ordförande Maria Johansson och påminner om de löften som SVT
tidigare givit funktionshinderrörelsen om förändring inför valrörelsen
2018.
Från FQs sida kommer vi fortsätta uppmärksamma det uppvaknande
#metoo måste leda till och i valrörelsen ställer vi krav på kvinnojourer för
alla kvinnor. Ingen kvinna i behov av skydd, stöd och hjälp ska utestängas genom otillgänglig information, brister i möjligheten att kommunicera
eller genom otillgängliga lokaler. #fempol #funkpol

FQ-bloggen
I slutet av 2017 startade vi FQ-bloggen och under våren 2018 publicerades flera texter av medlemmar och aktiva, med fokus på nedmonteringen av LSS. Under hösten var inte skrivandet lika intensivt, men vi uppmanade och uppmuntrade medlemmar och aktiva att höra av sig med
texter.

Annonsering/information
Annonsering i varierande tidskrifter är ett sätt att nå ut till olika grupper i
samhället om FQ och om medlemmarnas rättighetsfrågor. Styrelsen har
under året annonserat i Personskadeförbundet RTPs tidskrift Liv och i
tidskriften Socialpolitik.

Profilprodukter
Styrelsen beslöt 2017 att ta fram profilprodukter, vilka också köptes in
under 2017. De flesta levererades i början av 2018. Profilprodukterna,
som togs fram för att stärka känslan av gemenskap och till det yttre göra
FQ känt, är en FQ-tröja, en scarf, regnponcho och en pin. Sedan tidigare
har vi nyckelband och visitkort.

Ekonomi
I början av januari fick styrelsen besked om att vår ansökan till Myndigheten för jämställdhet beviljats och FQ fick för år 2018 ett anslag på
544 302 kronor.
Vi har haft goda ekonomiska möjligheter att genomföra seminarier på
central och regional nivå. Vi har också deltagit i debatter och samtal under Almedalsveckan i Visby och kunnat synliggöra syftet med vårt arbete
på olika sätt.
Under året har vi kunnat köpa in nödvändig kontorsutrustning för att underlätta vårt arbete och kunna vidareutveckla vår önskan om medlemskontakter även via digitala distansmöten.
Våra medlemmar är spridda över hela landet och på grund av våra olika
funktionsnedsättningar kan det vara svårt att resa.
Vi har inte kunnat välja billigast möjliga utrustning då anpassningar
måste göras.

Eftersom FQ inte har något kansli har styrelseledamöterna arbetat ideellt
med administration av verksamheten och har därmed kunnat hålla administrationskostnaderna nere och endast ekonomihandläggning och
visst annat stöd har köpts in.

Slutord
Året 2018 har till stor del präglats av det uppvaknande #metoo inneburit.
Denna gräsrotsrörelse, som inleddes hösten 2017, med och av kvinnor
från alla delar av samhället och som så tydligt visade det vi själva vet, att
sexism, trakasserier, makt och våld mot kvinnor finns överallt. Det som
förvånat är den plötsliga förvåningen. Vi har fått vara med om att institutioner skakats om i sina grundvalar och lock som tidigare lagts på har,
förhoppningsvis för alltid, tagits av. Det har varit ett aktivismens år, med
knutblusmanifestationer och kampanjer i sociala medier och med en stor
framgång för hela kvinno- och MR-rörelsen då vi äntligen från i somras
har en lagstiftning som kräver samtycke.
Nu har alla vi som kämpar för jämställdhet ett gemensamt ansvar att förvalta och driva detta uppvaknande och denna juridiska framgång vidare.
Samtidigt kom ett stort bakslag när den budget för 2019 som antogs av
riksdagen innebar nedläggning av den endast ett år gamla Jämställdhetsmyndigheten. När regeringsbildningen blev klar i början av 2019 revs
dock nedläggningsbeslutet upp.
En internationell framgång måste noteras under 2018, ett krossat glastak. Spanska Ana Peláez blev den första kvinnan med funktionsnedsättning att ta plats i FNs CEDAW-kommitté.
Vi är mycket stolta över att vår styrelseledamot Madeleine Beerman
fanns på 2018 års lista över Framtidens makthavare, presenterad som
ordförande för Unga Reumatiker och ledamot i FQs styrelse.
Jämställdhet mellan könen och jämlikhet människor emellan är vårt
grundkrav i FQ. Det genomsyrar allt vi gör. I arbetet för att motverka
diskriminering av kvinnor med funktionsnedsättning krävs det av oss att
vi samarbetar med och försöker påverka både kvinnoorganisationer och
funktionshinderrörelsen, men också andra delar av civilsamhället och
med det offentliga Sverige. Vi jobbar ständigt för att inhämta kunskap
och sprida kunskap, för att påminna om att vi är kvinnor som andra kvinnor. Det gångna verksamhetsåret har vi synts i en rad sammanhang just
för att påminna om att jämställdhet och jämlikhet hör ihop och för att synliggöra vad som behöver göras för att nå jämställdhet, jämlikhet och delaktighet för kvinnor med funktionsnedsättning.

Allt hänger ihop. Kvinnors möjlihet att utbilda sig och att försörja sig bygger på förutsättningen att exempelvis få ledsagning, teckenspråkstolkning, tillgång till tillgänglig information, personlig assistans eller annan
personlig service eller stöd. I vår organisation vet vi att det ofta avgör
möjligheten att vara delaktig i samhällslivet, att vara fri och att själv
bestämma över sin kropp och sitt liv, att vara jämställd. Vi fortsätter
framåt.
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