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Kommunstyrelsen

IULA:s projekt "Women in Local Government"
IULA - International Union of Local Authorities - är kommunernas
samarbetsorganisation på världsnivå. Svenska Kommunförbundet har ställt
särskilda resurser till förfogande för att stödja IULA:s arbete för ökad
jämställdhet på lokal nivå. Särskild vikt ges frågan om ökad andel kvinnor i
beslutsfattande ställning. En beskrivning och analys av nuläget tillsammans
med förslag till vägar att förbättra jämställdheten har antagits av IULA:s
styrelse 1998. Policydokumentet, som också innehåller en översikt från olika
världsdelar, har publicerats med stöd av Svenska Kommunförbundet.
Ett exemplar av denna skrift "Women in Local Government" bifogas.
Ytterligare exemplar kan beställas från Svenska Kommunförbundet, Stiv
Miking, fax 08 - 772 45 83 eller per e-post stiv.miking@svekom.se. Priset är
150 kr/styck, vid beställning av 20 exemplar eller mer 80 kr/styck.
En jämställdhetsdeklaration har också utarbetats. Deklarationen antogs
enhälligt av IULA:s styrelse den 25 november 1998. "Worldwide Declaration
on Women in Local Government" är en slags "lokal Beijing-deklaration".
Den lokala självstyrelsen är en nödvändig förutsättning för att demokratin
ska fungera och den lokala demokratin kan inte fungera utan en ökad
jämställdhet mellan kvinnor och män, är utgångspunkten.
Både policydokumentet och deklarationen har utarbetats i bred konsultation
med IULA:s alla medlemmar i de olika s k regionala sektionerna
(Latinamerika, Centralamerika, Asien och Australien, Afrika, Europa,
Mellanöstern, Nordamerika). Det mesta av nätverks-byggande och samråd
har skett på elektronisk väg.
Arbetet inom IULA:s kvinnoprojekt fortsätter. Närmast sker en presentation i
samband med FN:s kvinnokommittés möte i New York i början av mars.
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En interaktiv databas med information om "best practice" och erfarenheter
byggs upp. På grundval av de dokument som nu tagits fram går projektet
därmed in i en ny och mer praktiskt orienterad fas, samtidigt som kraven
understryks på ökad kunskap om representation m m. Svenska
Kommunförbundet avslutar sitt direkta projektansvar, men samarbetar
fortsatt inom IULA och med andra kommunförbund för att driva
jämställdhetsfrågorna vidare.
Mer information finns på hemsidorna www.svekom.se eller www.iula.org.
Kontaktpersoner på Kommunförbundet är Christina Rydberg tel 08/772 42
61 (e-post: christina.rydberg@svekom.se) och Helén Lundkvist tel 08/772 42
58 (e-post: helen.lundkvist@svekom.se).
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