Pressmeddelande den 22 februari 2017

Ny plattform ska lyfta
jämställdheten inom idrotten
Cruyff Institute, Elitfotboll Dam, Girls in Sport, Gymnastik- och idrottshögskolan
(GIH) och Handelshögskolan i Stockholm går ihop och bildar plattformen
Swedish Alliance for Women in Sport (SAFWIS). Organisationens officiella
lansering sker symboliskt den 8:e mars – på internationella kvinnodagen.
Plattformen är nybildad och har som syfte att stärka jämställdhetsarbetet genom innovativ opinionsbildning, forskning och kunskapsdelning mellan organisationerna. På sikt finns en önskan att
samla alla aktörer som delar målet om idrottslig jämställdhet:
”Vi vill framför allt visa på de kvinnliga förebilderna som finns inom idrotten, på och utanför
tävlingsarenan. Vi upplever att kvinnors arbete och framgångar inte får tillräckligt stort erkännande. Det är slöseri med kompetens. Det vill vi ändra på, säger SAFWIS nyutsedda
talesperson Linda Wijkström.”
Arbetet har redan startat. Plattformen lanseras officiellt på den internationella kvinnodagen 8:e
mars genom en sportgala, där femtio kvinnliga förebilder inom idrotten lyfts fram och prisas för
sitt engagemang. Förutom förebilderna kommer Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister, Sofia B Karlsson, jämställdhetskonsult inom idrott, Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet och Brianna Newland, forskare vid University of Delaware i
USA att tala.
	 ” Det är precis så vi vill arbeta, säger Linda Wijkström, konkret och hands-on för att flytta fram
tjejers och kvinnors positioner genom kunskap och praktisk handling. Det ska inte spela
någon roll vad du har för kön för din framtid inom svensk idrott.”
Förutom ett återkommande evenemang den 8 mars där nya förebilder presenteras varje år kommer
SAFWIS att agera som stöd för opinionsbildning, forskning och undervisning. Inom ramen för plattformen arrangerar Girls in Sport konferensen Women in Sport and Adventure.
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Swedish Alliance for Women in Sport
(SAFWIS) är en paraplyorganisation som arbetar för ökad jämställdhet inom svensk idrott.
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