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Rundabordssamtal 28 maj 2018
”Kvinnors samarbete runt Östersjön”
SKEN inbjöd medlemmar och intresserade till ett samtal med Kirsti Kolthoff, nyvald
ordförande i föreningen ”Östersjöfred”. Vi fick ett fint rundabordssamtal i Mäster
Olofsgårdens Salongen, som är en perfekt plats för fördjupningssamtal.
SKENs ordförande Cecilia Silfwerbrand välkomnade Kirsti och berättade om SKENs
samarbete med kvinnoorganisationen GAP i Vilnius som vi besökte för två år sen och
som sen genomförde ett besök i Stockholm med program på temat arbete mot våld mot
kvinnor. Hon berättade också om ett tidigare besök i Helsingfors på inbjudan av vår
systerorganisation ”Kvinnor i EU” som också deltog i återbesök i Stockholm. (Båda
besöken finns rapporterade på SKENs hemsida.
www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se
Kirsti Kolthoff berättade om bakgrunden till sitt engagemang och vi fick en fyllig historik
om föreningsutveckling och organisering av svenska kvinnor i samverkan med kvinnor i
EU. Hon konstaterade att det runt Östersjön finns åtta EU länder som alla har kvinnor
organiserade mot våld, trafficking och prostitution.
Swe Q, Sveriges kvinnoråd var neutrala i folkomröstningen för Sveriges medlemskap i
EU 1994 bildades bl. a av Kirsti. Föreningen är medlem i Sveriges kvinnolobby, SKL,
idag. Kirsti började som suppleant i European Women’s Lobby, EWL, och blev så
småningom ordförande. EWL efterfrågade en svensk paraplyorganisation för kvinnor i i
Sverige. SAMS bildades av kvinnor i Västerås, Stockholm och Göteborg blev senare
dagens SKL. EWL enades om lobby mot prostitution. Kirsti hade då kontakter med Elvy
Svennerstål, som då var sekreterare för ordföranden i ”Kvinnokommittén” i
Europaparlamentet, EP. Elvy blev efter hemkomsten ledamot i SKENs styrelse och vice
ordförande under Gabis period som ordförande 2012 - 2015.
De baltiska länderna kom med i EU 2004. Iluta Lace i Riga engagerade sig för ”Stop
trafficking” i organisationen Martha Center, som blev en viktig organisation i samarbetet
runt Östersjön. Inge-Gärd Kihlgren, som deltog i vårt samtal berättade att hon genom
Soroptimisterna hade lärt känna Iluta redan för tio år sen. Iluta besökte Stockholm i maj
på inbjudan av Östersjöfred. Kaj Fölster, medlem i SKEN är engagerad för Östersjöfred.
Kirsti har varit engagerad av Gröna kvinnor och Swe Q för bättre tekniska lösningar för
SLUFÖRVARING av avfall efter kärnkraftsdrift. Kirsti bor i Östhammar som godtagit ett
möjligt slutförvar i Forsmark. Efter domstolförhandlingar i frågan kommer ett
regeringsbeslut 2019 om att godta den föreslagna tekniska lösningen som Svensk
Kärnbränslehantering föreslår.
Östersjöfred - Women’s Baltic Peace Building Initative har kontakter i Danmark, Finland,
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland. 8 av länderna runt
Östersjön är med i EU och det är viktigt att få med de ryska kvinnorna.

Vi sammanfattade samtalen med att vi ska fortsätta samverkan och nätverkandet efter
sommaren. Ett möte i slutet av september kallas av SKEN.

