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SIOS Kvinnokommitté

•

medlemmarnas gemensamma intressen

är kvinnosammanslutning inom SIOS *
SIOS Kvinnokommitté (SIOS KK) är en självständig sammanslutning med egna medlemmar, eget reglemente och verksamhetsansvar. Kommittén bildades formellt på Internationella
kvinnodagen den 8 mars 1992. Direktmedlemskap infördes den
31 augusti 2013.

verka för en förstärkning av samarbetet inom SIOS för

SIOS Kvinnokommittés övergripande mål är att verka för ett
rättvist, jämlikt och demokratiskt samhälle för kvinnor.

Vi arbetar för att:
•

uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män

Bland Kvinnokommitténs medlemmar finns självständiga
kvinnoförbund, sammanslutningar, kommittéer, kvinnoföreningar och riksförbund som vill delta och utveckla kvinnors
organisering.

•

förbättra villkoren för kvinnor från erkända och icke-er-

•

stärka kvinnors deltagande och inflytande

Samarbetet inom SIOS Kvinnokommitté sker genom en vald
styrelse med representanter för de olika medlemsförbunden
och med ett kansli med säte i Stockholm.

•

främja goda etniska relationer

•

motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering

•

stärka och utveckla kvinnor i föreningslivet genom att bilda

Kvinnokommittén driver projektet Kvinnor med annan etnisk
bakgrund i Sverige – förutsättningar och möjligheter. Skapande av ett kvinnonätverk i Sverige med stöd av Jämställdhetsmyndigheten sen 2016.

kända etniska minoriteter

lokala kvinnogrupper
•

utveckla samarbete med andra etniska och svenska kvinnoorganisationer

Kvinnokommitténs målsättning och uppgift är
att:
•

främja kvinnors påverkan, delaktighet och organisering i
föreningslivet och samhället

•

SIOS Kvinnokommittés målsättningar
förverkligas genom:
•

uppvaktningar, skrivelser och yttranden

förbättra förutsättningarna för kvinnors egen utveckling för

•

utbildningar, konferenser, seminarier och utställningar

att uppnå jämlik social och ekonomisk status

•

informations- och projektverksamhet

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS, är en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke
erkända etniska minoritetsorganisationer som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle.
*

