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Stockholm Forum on Gender Equality uppmärksammades i Peking 

Under april månad anordnade ambassaden ett par evenemang för att dra uppmärksamhet till 

Stockholm Forum on Gender Equality i Kina. Genom att knyta samman frågeställningar om kvinnors 

ekonomiska egenmakt, diskriminering på arbetsmarknaden och informationsspridning om 

mödravård och säkra graviditeter gav evenemangen en tydlig bild av de utmaningar som ambassaden 

prioriterar under den feministiska utrikespolitiken.  

Women Game Changers. Den 13 april anordnade ambassaden tillsammans med EU-delegationen ett 

evenemang om kvinnligt entreprenörskap. Women Game Changers lockade ett 60-tal gäster till 

ambassadör Anna Lindstedts residens. Bland deltagarna fanns Jill Tang, grundare till nätverket Ladies 

Who Tech, som modererade paneldiskussionen. Jill menade att ”trots Kinas stora marknad och vissa 

initiativ för att främja kvinnligt entreprenörskap finns flera bestående utmaningar, i synnerhet inom 

tech-branschen”. Arbetet för att höja medvetenheten om behovet av jämställdhet på 

arbetsmarknaden och att identifiera strukturella problem gagnas av ambassadens arbete, menade Jill. 

I panelen satt även Bonnie Roupé som bland annat ligger bakom företaget Bonzun som via en app 

ger tillgång till information om mödravård och säkra graviditeter i Kina. Bonzun startade sin 

verksamhet år 2009, initialt med stöd från Sida. 

Global Mulan Business Forum. Den 14 -15 april anordnades Global Mulan Business Forum i Peking av 

China Entrepreneurs Magazine och Mulan Foundation - ett av Kinas största entreprenörsnätverk för 

kvinnor. Det var första gången som nätverkets, som firar 10-årsjubileum i år, årliga affärsforum tillät 

deltagande av utländska företag och entreprenörer. Även här deltog grundaren av företaget Bonzun 

Bonnie Roupé, som talade i en panel med temat Women’s Power in the Digital Age.  EU- och 

handelsminister Ann Linde hade skickat en videohälsning till konferensen, där hon gratulerade 

nätverket för dess långa arbete att främja kvinnors företagande i Kina och informerade om 

Stockholm Forum on Gender Equality som invigdes samtidigt i Stockholm. Samarbetet mellan 

ambassaden och Mulan Foundation inleddes när Ann Linde träffade nätverkets ordförande och 

medlemmar för en diskussion om jämställdhet och företagande, i samband med statsminister 

Löfvens Team Sweden-besök i Kina i juni 2017.  

Feministisk utrikespolitik och ambassaden. André Mkandawire, ansvarig för offentlig diplomati, 

press och kommunikation beskriver ambassadens jämställdhetsarbete som centralt för hela 

myndighetens verksamhet. ”Genom den feministiska utrikespolitiken har vi mandat att främja 

jämställdhet inom samtliga verksamhetsområden istället för enbart uppmärksamma problematiken 

sporadiskt. Långsiktigt låter den feministiska utrikespolitiken medvetandegöra dessa frågor även för 

oss själva. Vi måste våga förändra sättet vi arbetar på, ser på och interagerar med vår omvärld” 

menar André. 


