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Under 2018 har GADIPs verksamhet varit inriktad på att genomföra workshop kring olika
ämnen och i olika sammanhang. En del av dessa workshops har skett inom ramen för de
WIDE+-projekt som GADIP är engagerad i, medan andra skett i GADIPs egen regi eller i
samarbete med andra organisationer. Nedan följer en sammanfattande lista över GADIPs
verksamhet 2018.
29 maj 2018 Kvinnornas Röster: Civilsamhället och invandrade kvinnors rättigheter.
Workshop på Hotel Eggers i Göteborg, inom ramen för Erasmus+-projektet och OSF-projektet
(OSF-projektet avslutas under 2019). Workshopen samlade många deltagare som bjöds att
diskutera invanadrade kvinnors situation och rättigheter i Sverige. Workshopen finns
dokumenterad i form av en rapport på GADIPs hemsida.
12 oktober 2018 Kollaborativs lärande för kvinnors egenmakt. Workshop på
Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, inom ramen för Erasmus+-projektet (den sista workshopen i
projektet). Workshopen finns dokumenterad på GADIPs hemsida. Erasmus+-projektet är
avslutat och rapporterat.
13 september 2018 Kvinnosituationen och feminismen i Latinamerika: tillbaka till en
återvändsgränd?. Seminarium på Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet, i
samarbete med ”Öppna seminarier om Latinamerika”.
22 november 2018 Llévate mis amores. Filmvisning på Göteborgs Universitet. Filmen handlar
om flyktingar och hur de trakteras under deras flykt via tåg med mat och vatten, främst av
kvinnor i en by längs sträckan.
26 november 2018 Kvinnokedjan. GADIP är värd för Kvinnokedjans möte i Gårda, Göteborg.
30 november 2018. Fairtrade och genus. Workshop om rättvisehandel ur ett genusperspektiv,
genomförd på Institutionen för Globala Studier, Göteborgs Universitet. GADIP bjöd in aktörer
som arbetar med Fairtrade och är verksamma i Göteborgsregionen för att diskutera utmaningar,
lösningar och möjligheter till samarbete. En rapport om workshopen kommer färdigställas inom
kort.
10-13 december 2018. IFE-EFI (Euromediterranean Feminist Initiative). Deltagande i
styrelsemöte och konferens av nätverket i Beirut. GADIP har valt att avsluta sitt medlemskap i
IFE-EFI.

9 mars 2019. Internationella kvinnodagen med Kvinnokedjan. GADIP samarbetade med
Kvinnokedjan i organiseringen av ett evenemang kring internationella kvinnodagen på
Frilagret. Evenemanget organiserades av Fryshuset i samverkan med 10 kvinnoföreningar i
Göteborg.
Utöver dessa arrangemang samverkar GADIP med WIDE+ om temat kvinnor och handel.
GADIP är delaktig i WIDE+ working group on gender and trade, där innebörden och
konsekvenser av internationella handelsavtal för kvinnor diskuteras och problematiseras.
Tillsammans med WIDE+ skrivs position papers och briefing papers till olika nätverk,
myndigheter och internationella organ kring dessa frågor.
Under 2018 ansökte GADIP om bidrag från Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt med
föreläsningar, seminarier och workshops kring temat Fairtrade och genus, vilket emellertid inte
beviljades.

