Utdrag ur Årsrapport Winnet Sverige 2013

Landsbygdsutveckling
Winnet Sverige har under 2013 fortsatt arbetet med att öka jämställdheten i landsbygdsprogrammet:
ökad jämställd livskvalitet i svenska landsbygder, fler kvinnor får stöd från landsbygdsprogrammet och
från övriga EU finansierade program samt i kommande program genom uppföljning av den nationella
konferensen ”Landsbygd på lika villkor” som genomfördes hösten 2011. Winnet Sverige överlämnade
då de sju punkter som fick symbolisera de förslag som framkom under Wanåsdagarna om hur en
landsbygd på lika villkor kan bli verklig till landsbygdsministern. TULPAN gruppen som arbetar med
detta tog till sig policy förslagen och arbetet tillsammans med Jordbruksverket har under 2013 fortsatt
för att säkerställa genusperspektivet i de kommande förslaget till landsbygdsprogram.
Under 2013 tog Winnet Sverige initiativ till Landsbygd på lika villkor – ur ett regionalt perspektiv som
genomfördes i samarbete med Winnet Jönköping, Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket,
Länsstyrelsen i Jönköpings län inklusive jämställdhetsexpert samt Landsbygdsnätverket. Resultatet
överlämnades under juni 2013 till landsbygdsminister Erlandsson. Dessutom har det följts upp under
hösten 2013 på Jordbruksverket och Landsbygdsdepartementet. Det är framförallt angående förslag
om flaggskepp för jämställdhet och en ”jämställdhetsapp” som följts upp på
Landsbygdsdepartementet. Dessutom har ett möte genomförs med PÖ gruppens koordinator om hur
använda flaggskeppsidén om en plattform även i övriga fonder. Arbetet för påverkan fortsätter under
början av 2014.
Winnet Sverige står som medsökande på en ansökan tillsammans med Lunds Universitet gällande
jämställdhet på Landsbygden, som gått in till Linnéuniversitetet under november, 2013
Winnet Sverige har inbjudits och deltagit i Landsbygdsnätverkets uppföljningar med
Landsbygdsdepartementet om kommande landsbygdsprogram 2014-2020, och
Landsbygdsdepartementet vill ha Winnet Sverige med i det fortsatta arbetet att ta fram
jämställdhetsmål och resultatindikatorer.
Winnet Sverige finns med i arbetet att formulera jämställdhetsmål tillsammans med andra aktörer inför
partnerskapsöverenskommelse, PÖ, för landsbygdsprogrammet och resonemang pågår hur
flaggskeppsprojekt kan säkerställas.
Seminariedeltagande och andra aktiviteter
Winnet Sverige har under året deltagit i seminarier och konferenser samt bedrivit aktiviteter för att
bidra med synliggörande, kunskap och kunskapsspridning inom området:
Möte om samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping om Landsbygdspilot projekt18 januari
Pröva hur man kan arbeta med jämställdhetsperspektiv i Landsbygdsprogrammet.
Möte den 10 januari på Landsbygdsdepartementet om jämställdhetsmål och indikatorer i
kommande landsbygdsprogram 2014-2020, Stockholm.
Landsbygdsforum i februari, juni, augusti
ELMIA mässan o workshop 30 oktober, 2013
Regeringens samtliga landsbygdsforum under 2013
Europeiska Landsbygdsriksdagen november 2013
Riksdagsseminarium 16 dec om jämställdhet och företagande på landsbygden. LRF
Jämställdhetskommitté presenterar rapport
Winnet Sverige deltog tillsammans med Winnet Europe, i Europeiska Landsbygdsriksdagen

13 november 2013 i Bryssel, genom att moderera workshop om flaggskepp för jämställd
landsbygdsutveckling, som också beslutades av ERP, och som kommer att följas upp under
2014 tillsammans med Hela Sveriges ska Leva
Möte med landsbygdsdepartmentet, Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket för ett
Flaggskeppsprojekt inom kommande EU landsbygdsprogram, som ett resultat av WS tidigare
arbete, från Nationell konferens för Landsbygd på lika villkor (2011) samt landsbygd på lika
villkor – ur ett regionalt perspektiv som genomförts under 2013 och som överlämnades till
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson, juni 2013

