Bli Medlem!
Bli en del av vårt
nätverk av kvinnor som är ledare
och entreprenörer
utvecklingsprogram - Winnet
Modellen

VI VILL ATT
kvinnor ska ta sin del av
samhällets resurser i
anspråk

kvinnors kompetens ska tas
tillvara i samhället

kvinnors och mäns insatser
ska värderas lika

villkor och förutsättningar
för kvinnor och män är lika

Kvinnors egna företagande och
ägande är avgörande för en
jämställd tillväxt. Trots det
investeras större delen av allt
riskkapital och gemensamma medel
i bolag grundade av män.
Winnet Sverige är en ideell förening
för jämställd utveckling och tillväxt.
Vi verkar för ett samhälle där
kvinnors möjligheter, rättigheter och
skyldigheter tas tillvara. Vi finns på
lokal, nationell och internationell
nivå.

arbete för en jämställd tillväxt
Ansök idag genom att mejla
info@winnetsverige.se

Winnet Sverige

VI VILL ATT
kvinnor ska ta sin del av
samhällets resurser i
anspråk

Winnet Sverige bildades 1999 och är en ideell
organisation som samlar kvinnors lokala och
regionala resurcentra och nätverk i Sverige.
Tillsammans med våra medlemmar utvecklar
och implementerar vi metoder för en jämställd
tillväxt. Winnet Sveriges arbete utgår ifrån att
stötta och stärka våra medlemsorganisationer.
Därutöver bedriver vi projekt, opinionsbildning
och nätverk. Den röda tråden i Winnet
Sveriges verksamhet är samarbete i
partnerskap och nätverk både nationellt och
internationellt. Vi synliggör och ökar
kunskapen om kvinnors deltagande i
samhällets utveckling och ekonomiska tillväxt.

kvinnors kompetens ska tas
tillvara i samhället

Våra medlemmar
kvinnors och mäns insatser
ska värderas lika

villkor och förutsättningar
för kvinnor och män är lika

Våra medlemsorganisationer, lokala och
regionala resurscentra samt kvinnliga nätverk,
finns över hela landet. På vår hemsida kan du
hitta din lokala medlemsorganisation

HITTA TILL OSS

Bli Medlem!
Bli en del av vårt
affärsnätverk av kvinnor som är
ledare och entreprenörer
utvecklingsprogram - Winnet
Modellen
arbete för en jämställd tillväxt
Ansök idag genom att mejla
info@winnetsverige.se

