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Bakgrund/verksamhetsbeskrivning:

Winnet Sverige vill synliggöra kvinnors entreprenörskap och företagsamhet och engagemang i
landsbygdens frågor. Jämställd tillväxt på landsbygden betyder att lika villkor ska gälla för kvinnor och
män som del av familj, part i arbetsliv och näringsliv, brukare i offentlig service, med mera.
Winnet Sverige vill medverka till att synliggöra kvinnors liv och företagande på landsbygden. Det gör vi
bland annat genom att delta som medlem i Landsbygdsnätverket och tillsammans med våra
samarbetspartner där synliggöra kvinnors frågor inom alla aspekter av landsbygdens utveckling så att
hela Sverige kan leva och växa. Ett konkret arbetsområde är att fortsätta och säkerställa
implementeringen av kvinnors lika villkor inom mansdominerande områden utifrån de resultat och
inspel från konferensen ”Landsbygden på lika villkor!” 2011.
Sveriges glesbygder fortsätter att bli allt glesare och en viktig faktor för att vända trenden är att fler
kvinnor väljer att stanna kvar eller att etablera sig i landsbygder. Tillgång till infrastruktur, service och
kommunikationer, såväl fysiska som digitala, är avgörande aspekter för kvinnor. I genomförande av
Winnet Sveriges digitala agenda läggs särskild vikt på att åtgärderna ska komma landsbygdens
kvinnor till del.
Winnet Sverige vill särskilt fortsätta arbetet med att organisera kvinnor och framförallt i de geografiska
områden som idag saknar resurscentra för kvinnor, dvs Gotland, Blekinge och Sapmi. Vårt mål är att
knyta kontakter i dessa områden, erbjuda konkreta aktiviteter för att prova på och bidra till
uppbyggnaden av lokala och regionala nätverk och resurscentrum för kvinnor för mobilisering av
kvinnor att påverka att landsbygden utvecklas på lika villkor.
Pilotprojekt tillsammans med Jönköpings län
Winnet Sveriges har under 2011-2012 arbetat vidare med Landsbygdsnätverkets jämställdhetsgrupps
resultat för att ta tillvara kunskapen från det arbetet och föra in i kommande Landsbygdsprogram
2014-2020. Under 2012 framkom önskemål från Landsbygdsdepartementet om att genusperspektivet
skulle implementeras i kommande politik och program och man efterfrågade Winnet Sveriges stöd för
att säkerställa implementering utifrån det arbete som skett i arbetsgruppen. Winnet Sverige tog
tillsammans med Landsbygdsdepartementet och Landsbygdsnätverket fram en idé om ett pilotprojekt
att genomföras i Jönköpings län och i samarbete med Winnet Jönköping, Länsstyrelsen i Jönköpings
län, Landsbygdsprogrammet, Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverkets policy- och
analysenhet. Projektet har som mål att formulera jämställdhetsmål samt utifrån det resultatindikatorer i
kommande landsbygdsprogram, 2014-2020. Winnet Sverige har uppdraget att sprida resultatet samt
följa upp på den nationella policyn inom ramen för flerfondssamarbetet och
partnerskapsöverenskommelsen.
Implementering av Winnet8:s resultat
Interreg IVC Kapitaliseringsprojektet Winnet8 har utarbetat en policyrekommendation för att
implementera jämställdhetsaspekter även i kommande landsbygdsprogram. Arbetet fortsätter under
hela 2013 för att vidareutvecklas i genomförandet under 2013-2015 tillsammans med
Landsbygdsnätverkets aktörer.

Tillgänglighet på landsbygden
Landsbygden är i stort behov av kommunikation och transporter för att vara attraktivt att bo, leva och
verka i, vilket innebär att tillgänglighetsfrågan är viktig för alla berörda aktörer att säkerställa. Detta så
att kvinnor och män kan bo i gles- och landsbygd samt pendla till andra arbetsmarknadsregioner likväl
som ha möjlighet att distansarbete med stöd av en fungerande IT-infrastruktur. Dessutom kommer
Winnet Sveriges digitala agenda som överlämnades till regeringen 21 mars 2013, att vara det
dokument som ska styra Winnet Sveriges fortsatta arbete att öka kvinnors deltagande i området, och
där landsbygden är prioriterat under 2014-2020. Detta kommer att ske tillsammans med Winnet
Sveriges medlemmar och andra aktörer i området.
Innovation
Winnet Sverige kommer att ha särskilt fokus på innovation och kommersialisering på landsbygden,
gröna näringar samt kulturella och kreativa näringar. Detta arbete kommer också att kopplas till
pågående samarbete inom Norden och Östersjöregionen under 2014-2020.
Winnet Sverige kommer att fortsätta arbetet med att vidareutveckla den kunskap om behovet av
kvinnors deltagande inom området gröna näringar. Det är ett prioriterat område inom flera av EU
utpekade områden som Sverige ska fortsätta att arbeta vidare med inom ramen för EU flerfondssam
på lika villkors (2011) inspel framkom behovet av att säkerställa implementering av genusperspektivet
även inom klimat, förnyelsebara processer och energi. Winnet Sverige kommer att utveckla ett
samarbete med aktörer i området samt koppla Winnet Centre of Excellence till arbetet för att
säkerställa en kunskapsbas för vidare insatser.
Landsbygd på lika villkor
Winnet Sverige fortsätter under 2013 arbeta för att de sju förslag som överlämnades till
landsbygdsminister Eskil Erlandsson verkligen implementeras i kommande landsbygdsprogram.
Arbetet genomförs tillsammans med Landsbygdsdepartementet och Landsbygdsnätverket.
Winnet Sverige är medlem och har varit aktiv inom ramen för Landsbygdsnätverkets aktiviteter och
framförallt hur säkerställa jämställdhet i kommande program och Landsbygd på lika villkor.
Konferensens inspel till kommande program har förts vidare till Landsbygdsdepartementet och
arbetsmarknad är en viktig fråga för tillväxt.

