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S-KVINNORS FÖRBUND 2015  
 

Ordföranden under året  

2015 var ett intensivt år för S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson med uppdrag både nationellt 

och internationellt. Hon besökte under året flera av S-kvinnors distrikt, bl.a. Norra Älvsborg, 

Stockholms län, Stockholm stad, Skåne, Skaraborg, Gävleborg och Värmland som firade 100 år 

som kvinnodistrikt, samt tog emot Jämtlands distrikt på besök i riksdagen i Stockholm.  

 

Första maj firade Carina Ohlsson i Halland och talade i Kungsbacka och i Falkenberg om 

jämlikhet, jämställdhet och tolerans. I oktober deltog hon i manifestation mot rasism och för allas 

lika värde och överlämnade blommor och kondoleanser till minne av de elever som mördades på 

skolan i Trollhättan. I november deltog Carina Ohlsson i fackeltåg mot rasism i Lidköping, som 

huvudtalare som S-kvinnors ordförande.  

 

Carina Ohlsson representerade S-kvinnor vid ett flertal arrangemang och kongresser under året. 

29 augusti deltog Carina Ohlsson som gäst vid SSUs kongress i Västerås, höll tal och gratulerade 

nyvalde SSU-ordföranden Philip Botström. Carina Ohlsson representerade S-kvinnor under 

Pridefiranden i både i Stockholm i augusti och i Skaraborg i september, med deltagande i 

Prideparad, mingel och debatter. I Stockholm hölls två seminarier om migration och asylfrågor 

kopplat till HBTQ-perspektiv tillsammans med HBTs.  

 

Carina Ohlsson deltog i en rad seminarier under 2015, bland annat:  

 21 januari: ”Att synliggöra våld mot kvinnor” seminarium till minne av Fadime Sahindal, 

med Terrafem, S-kvinnor och Vänsterpartiet.  

 21 januari: ”Till minne av Fadimes kamp” seminarium i riksdagen och på ABF, med GAPF 

(Glöm aldrig Pela och Fadime), VHEK (Varken hora eller kuvad), Sveriges kvinnolobby, 

Rädda barnen, Kvinnors rätt, Romska och resandes kvinnorättsorganisation.  

 29 april: ”Vem tillsätter morgondagens makthavare?” seminarium med Kvinnolobbyn i 

Umeå, där även Liberala kvinnor deltog.  

 5 maj: ”Öppna ögon” konferens om förebyggande av hedersrelaterat våld, med Unizon, 

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), Män för Jämställdhet och 

Mona Sahlin i rollen som samordnare mot våldsbejakande extremism.  

 Under Almedalsveckan deltog Carina Ohlsson i en mängd seminarier, debatter, mingel och 

intervjuer, listade under avsnittet on aktiviteter i Almedalen.  

 22 oktober: hearing i riksdagen, visning av filmen ”Jag sa att jag hade en mardröm” som 

Carina Ohlsson varit med och tagit fram. Om barn som växer upp i familjer med våld i 

nära relationer.  

 2 november: ”En vecka fri från våld” seminarium arrangerat av Unizon, RFSU, MUCF, 

Män för jämställdhet med flera.  

 3 november: Hearing om våldsförebyggande arbete i riksdagen, med Unizon, Män för 

jämställdhet, jämställdhetsminister Åsa Regnér, Jackson Katz och Michael Kaufman. Carina 

Ohlsson föreläste om att engagera män i arbetet mot mäns och killars våld.  

 1 december: Tipping Point för jämställdhet. Klara K samlar makthavare, opinionsbildare 

och jämställdhetsarbetare, för samtal om jämställdhet. 
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Carina Ohlsson har även varit talesperson för Socialdemokraterna i migrationsfrågor, suttit i 

migrationsverkets insynsråd och även på europeisk nivå som ledamot i Europarådet och som 

ordförande för Socialdemokraternas europeiska migrationsnätverk. Det har inneburit många 

internationella resor, både som S-kvinna och Socialdemokrat, med stort fokus på migration, 

internationell solidaritet och jämställdhet.  

 

I den rollen har det varit viktigt att också lyfta S-kvinnors perspektiv och ställningstaganden för 

kvinnor på flykt. På EU-nivå har Carina Ohlsson deltagit i seminarium och debatter om bland 

annat surrogatmödraskap och Carina har för Europarådet även tagit initiativ till kampanjen ”One 

in five” som belyser sexuellt utnyttjande av barn.  

 

Carina Ohlsson har även representerat S-kvinnor vid PES, S-kvinnor i Europas kongress, vid 

kongress för Socialdemokraterna i Europa, och på konferens om jämställdhet i Tunisien. I 

november besöktes även S-kvinnors samarbetspartners i Sydafrika.  

 

Förbundssekreteraren under året  
Susanne Andersson har under 2015 besökt många av S-kvinnors distrikt och klubbar, bland annat 
i Gävleborg, Norra Älvsborg, Halland, Norrbotten, Västerbotten, Östergötland, Gotland, 
Västernorrlands, Stockholms läns, Stockholms stad, Bohuslän, Skåne och Kalmar läns distrikt. 
 
I Örebro län arrangerades träff och utbildning för länets nya medlemmar. 10 februari besökte 
Susanne Andersson Landskronas S-kvinnor för firandet av klubbens 110-årsjubileum, 
tillsammans med S-kvinnors Skånedistrikt. 25 september tog Susanne Andersson emot Jämtlands 
S-kvinnodistrikt som besökte S-kvinnor och riksdagen.  
 
Som representant för S-kvinnor deltog Susanne Andersson i utbildningssatsningar för 
jämställdhet för bland annat Örnsköldsviks och Härnösands arbetarekommun som arrangerade 
en heldagskonferens om socialdemokratisk feministisk politik och praktisk lokal feministisk 
politik. 20 september talade Susanne Andersson i Kungsbacka om jämställdhet och 
representation för S-gruppen i kommunfullmäktige.  
 
Vid mässor och utåtriktade aktiviteter, så som Socialdemokraternas partikongress i Västerås i maj, 
var Susanne Andersson huvudansvarig för S-kvinnors aktiviteter, monter, seminarier och 
arrangemang. Under sommaren var hon ansvarig och samordnande för förbundets aktiviteter 
under Almedalsveckan. Susanne Andersson deltog också i firandet av Pridefestivaler på flera 
orter, bland annat i Norrbotten samt tillsammans med Kalmar läns S-kvinnor vid Kalmarsund 
Pridefestival och Prideparad.  
  

Internationella besök gjordes under 2015 till Riga, för konferens om föräldraskap och sociala 

utmaningar och i november besöktes S-kvinnors samarbetsorganisationer i Sydafrika tillsammans 

med Carina Ohlsson.  
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Förbundsstyrelsens arbete  
Förbundsstyrelsen hade under 2015 sex stycken styrelsemöten på Sveavägen 68 och utöver det 
även flera telefonmöten. Under förbundsmötet i Söderhamn hölls även ett konstituerande möte.  
För 2015 beslutade förbundsstyrelsen att utöver de områden som tas upp i S-kvinnors politiska 
plattform också utveckla politikområdena migrationspolitik, klimat- och miljöpolitik, samt att 
inleda en särskild kampanj för heltid som norm. Styrelsen beslutade under 2015 bland annat att ta 
ställning mot ett nytt patientregister för aborter i Sverige. I april beslutade förbundsstyrelsen att 
göra ett uttalande om en gemensam, solidarisk flyktingpolitik för Europa. I oktober beslutades 
om ytterligare ett uttalande om en humanitär front för kvinnor på flykt.  

17 oktober hölls första mötet med den nyvalda styrelsen efter förbundsmötet i Söderhamn.  

 
Styrelsen valde under mellanvalsperioden att prioritera upp studieverksamheten. Ett studieutskott 
med fyra personer utsågs: Susanne Dufvenberg Västerbotten, Maria Stansert Kronoberg, Sara 
Mellander Skåne och Liselott Vahermägi Stockholms län. Kerstin Engle och Monica Green 
nominerades till Fistulastiftelsens styrelse. Åsa Lindestam nominerades till styrelsen för 
Palmecentret, OPC. 
 
Ett förslag till nya stadgar till förbundet togs under våren fram av styrelsens stadgegrupp: 
Susanne Andersson Norrbotten, Linnea Björnstam Stockholm stad och Yvonne Karlén Dalarna. 
Förslaget lades fram till förbundsmötet i augusti för beslut.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade att S-kvinnor ska tillsätta en programkommission på förbunds-
mötet 2015. Det nya politiska programmet ska presenteras för förbundsstyrelsen i augusti 2016, 
gå ut på remiss fram till december 2016, och framöver antas på förbundsmötet 2017. Beslut togs 
även att årets insamlingar under förbundsmötet skulle gå till uppbyggnaden av en skola i Kobane, 
samt till Syrian Women´s network, som arbetar med att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser.   
 
Förbundsstyrelsens arbetsutskott (AU) hade åtta möten under 2015. Där beslutades bland annat 
om S-kvinnors deltagande med monter vid Socialdemokraternas kongress i Västerås. Beslut om 
att internationellt projekt i Sydafrika övergår från Peddie Women till Ikhwesi Women Support 
Center, för projekt utan administration. Beslut om nytt medlemsbrev direkt från förbund, 
satsningar på studieverksamhet, samt att S-kvinnors kansli flyttar till nya lokaler på Sveavägen 68. 
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Förbundsstyrelsen 1 jan-24 aug 2015 (t.o.m. förbundsmötet) 
 
Förbundsordförande   Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)   
Förbundssekreterare   Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie  Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)  

Liselott Vahermägi, Stockholms län (AU) 
Anna Hedh, Kalmar län   
Birgitta Ahlqvist, Norrbotten  
Eva-Lena Jansson, Örebro län  
Nivin Yosef, Stockholm stad  
Inga-Lill Röhr, Värmland   
Maria Augustsson, Göteborg 
Linnea Björnstam, Stockholm stad  

     
Styrelseledamöter, ersättare  Yvonne Karlén, Dalarna   

Lena Näslund, Västernorrland                 
Åsa Lindestam, Gävleborg                 
Gudrun Hansson, Jämtland   

(t.o.m. förbundsmötet)  Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg  
(t.o.m. förbundsmötet)  Annette Kalnak, Halland   
(t.o.m. förbundsmötet)   Laila Olsen, Skåne    
(t.o.m. förbundsmötet)  Ann-Christine Furustrand, Stockholms län 
(t.o.m. förbundsmötet)  Sara Karlsson, Sörmland 
    
Revisorer, ordinarie   Lisbet Björklund, Örebro län   

Marianne Carlström, Göteborg  
Monica Green, Skaraborg  

 
Revisorer, ersättare  
(t.o.m. förbundsmötet)  Mai Andersson, Södra Älvsborg   
(t.o.m. förbundsmötet)  Annica Gustavsson, Jönköpings län   
 
Valberedning  Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten  

Marlene Segerson, Bohuslän  
Inger Jarl Beck, Skåne    
Siv Palmgren, Örebro län  

(t.o.m. förbundsmötet)  Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna   
(t.o.m. förbundsmötet)  Marie Nordén, Jämtland    
(t.o.m. förbundsmötet)   Zakia Mirza, Stockholms län  
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Förbundsstyrelsen 24 aug-31 dec 2015  (efter förbundsmötet) 
 
Förbundsordförande (omval)  Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)   
Förbundssekreterare (omval)  Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)  

Birgitta Ahlqvist, Norrbotten  
Eva-Lena Jansson, Örebro län 

(omval)    Liselott Vahermägi, Stockholms län (AU) 
(omval)    Anna Hedh, Kalmar län   
(omval)    Nivin Yosef, Stockholm stad  
(nyval)   Aylin Fazelian, Göteborg  
(nyval, tidigare ersättare)   Lena Näslund, Västernorrland  
(nyval, tidigare ersättare)  Åsa Lindestam, Gävleborg         
        
Styrelseledamöter, ersättare  
(omval)  Yvonne Karlén, Dalarna  
(nyval)  Ella Wallberg, Jämtland 
(nyval) Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg  
(nyval) Lena Josefsson, Stockholm stad 
(nyval)  Maria Stansert, Kronoberg 
(nyval)  Nina Unesi, Stockholms län  
(nyval) Rose-Marie Edlund, Halland  
(nyval)  Sara Mellander, Skåne  
(nyval)  Susanne Dufvenberg, Västerbotten  
 
Revisorer, ordinarie    
(omval)    Lisbet Björklund, Örebro län   
(omval)    Marianne Carlström, Göteborg  
(omval)    Monica Green, Skaraborg 
 
Revisorer, ersättare   
(nyval)  Eva De Marothy, Dalarna 
(nyval)  Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten  

 
Valberedning    
(omval)  Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten (sammankallande) 
(omval)  Inger Jarl Beck, Skåne    
(omval)  Marlene Segerson, Bohuslän   
(omval)  Siv Palmgren, Örebro län  
(nyval)    Chatarina Holmberg, Blekinge  
(nyval)   Sara Gunnerud, Stockholm stad 
(nyval)    Veronica Lindholm, Västerbotten 
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S-kvinnor i riksdagen  
S-kvinnors riksdagsgrupp bevakar och driver gemensamt S-kvinnors frågor i riksdagen, genom 
internt arbete, debatter, interpellationer och motioner. Under 2015 la S-kvinnors riksdagsgrupp 
fram ett 20-tal motioner utifrån förbundsmötes beslut. Information vidareförmedlas till S-
kvinnors förbundsexpedition.  
 
S-kvinnors nätverk i riksdagen har under 2015 haft återkommande möten om aktuell feministisk 
politik. Flera gäster deltog: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som talade jämställda 
arbetsvillkor, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner som talade om den feministiska 
regeringen, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som talade om socialförsäkringen och 
Matilda Ernkrans (S) som är ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, talade om miljö ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  
 
Fyra ledamöter från S-kvinnors förbundsstyrelse var under 2015 ledamöter i riksdagen: Carina 
Ohlsson Skaraborg, Hillevi Larsson Skåne, Eva-Lena Jansson Örebro län och Åsa Lindestam 
Gävleborg. Tre ledamöter i S-kvinnors programkommission var under 2015 ledamöter i 
riksdagen: Sara Karlsson Sörmland, Emilia Töyrä Norrbotten och Lawen Redar Stockholm stad. 
Ytterligare förtroendevalda S-kvinnor från hela landet finns utöver det som riksdagsledamöter 
och ingår också i S-kvinnors nätverk i riksdagen.  
 

S-kvinnor i Europa 
En ledamot från S-kvinnors förbundsstyrelse har under året varit ledamot i Europaparlamentet, 
Anna Hedh, Kalmar län och löpande återrapporterat till förbundet hur det jämställdhetspolitiska 
arbetet fortskridit på EU-nivå, samt bevakat S-kvinnors frågor i Europaparlamentet. Två 
ledamöter har också ingått i Europarådets svenska delegation, Carina Ohlsson, Skaraborg och 
Eva-Lena Jansson, Örebro län. 
 

S-kvinnors distriktsordförande 2015 

  

Blekinge  Kerstin Haglö  
Bohuslän    Marlene Segerson  
Dalarna  Yvonne Karlén 
Gotland Meit Fohlin  
Gävleborg  Åsa Lindestam  
Göteborg  Sofi Bringsoniou  
Halland  Rose-Marie Edlund  
Jämtland  Ella Wallberg (ny 2015) 
Jönköpings län  Desirée Thörnqvist (ny 2015) 
Kalmar län  Anna Hedh  
Kronoberg  Anne (Ann-Louise) Karlsson  
Norrbotten  Birgitta Ahlqvist  
Skaraborg  Ida Ekeroth (ny 2015) 

 

Skåne   Inger Nilsson  
Sthlms län   Natalie Sial  
Sthlm stad   Lena Josefsson  
Sörmland   Ann-Sofie Soleby-Eriksson  
Uppsala län   Lena Hartwig  
Värmland   Inga-Lill Röhr  
Västerbotten  Susanne Dufvenberg  
Västernorrland Elisabeth Strömqvist  
Västmanland  Anne Tjernberg  
Älvsborg, Norra Christin Slättmyr (ny 2015) 
Älvsborg, Södra  Erika Storme Martinger  
Örebro län  Niina Laitila  
Östergötland Irma Görtz 
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Medlemsstatistik  
       

Distrikt    2015  
 

Blekinge    245  

Bohuslän    159  

Dalarna    358  

Gotland    71  

Gävleborg    259  

Göteborg    205  

Halland    210  

Jämtland    133  

Jönköping    297  

Kalmar    121  

Kronoberg   141  

Norra Älvsborg   182  

Norrbotten   505  

Skaraborg    285  

Skåne    749  

Stockholm stad   621  

Stockholms län   574  

Södra Älvsborg   108  

Sörmland    251  

Uppsala    173  

Värmland    332  

Västerbotten   208  

Västernorrland   284  

Västmanland   156  

Örebro    345  

Östergötland   415  

 
TOTALT:  

    
7387 
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VERKSAMHET 2015 
 

Heltid, helt enkelt  
I mars inledde S-kvinnor kampanjen ”Heltid, helt enkelt” med 
fokus att lyfta frågan om heltid som norm. Kampanjen 
lanserades inför SKLs valkongress 24 mars, där Lena Mikko 
valdes som ordförande med vallöftet att driva igenom heltid 
som norm för offentlig sektor som en av sina prioriterade 
frågor.  
 
En ny flyer/medlemstalong med mer information om rätt till heltid togs också fram samt ett 
kampanjvykort med texten ”Var tredje kvinna har det, har du?” Var tredje kvinna jobbade 2015 
deltid, jämfört med var tionde man. S-kvinnor verkar för rätt till heltid på hela arbetsmarknaden.  
 
Kampanjen #heltidheltenkelt lanserades via pressmeddelande, på förbundets hemsida och med 
kampanjsida på Facebook under namnet ”Heltid, helt enkelt” som fick stort genomslag.  
En debattartikel skrevs tillsammans med tre ministrar, Åsa Regnér, Annika Strandhäll och Ylva 
Johansson, i samband med att kampanjen lanserades.   
 

Besiktigning av kommunernas miljöarbete   
Under 2014 lanserade S-kvinnor en kampanj för att besiktiga kommunernas och landstingens 
jämställdhetsarbete. Ett besiktningsprotokoll togs fram för S-kvinnors distrikt och klubbar att 
använda både som undervisnings- och kampanjmaterial samt för att praktiskt visa hur arbetet 
med jämställdheten fungerar lokalt.  
 
Utifrån samma modell togs ett besiktningsunderlag fram för att besiktiga kommunernas och 
landstingens miljöarbete. Utgångspunkten var beslut om att ta fram modeller för att praktiskt 
kunna arbeta med miljöfrågorna inom S-kvinnor. Underlaget togs fram i samarbete med Mathilda 
Ernkrans (S), som är ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Underlaget har 
sedan gjort tillgängligt för samtliga distrikt och klubbar för att på ett enkelt sätt kunna jobba med 
lokala miljöfrågor.  
 

Internationella kvinnodagen  
S-kvinnor uppmärksammade Internationella kvinnodagen 8 mars med aktiviteter och 
demonstrationer runt om i landet. Förbundet uppmärksammade bland annat kvinnodagen i 
samarbete med övriga organisationer i 15:56-rörelsen.  
 
15:56-rörelsen samlar en rad organisationer, däribland S-kvinnor, 
som tillsammans vill uppmärksamma löneskillnaderna utifrån 
beräkningen att kvinnor 2015 jobbar gratis efter 15:56, jämfört 
med män, beräknat på en ordinarie arbetsdag 8-17. Detta görs 
via den återkommande kampanjen ”Lön hela dagen” samordnad 
av Sveriges Kvinnolobby.   
 
Rörelsen gjorde också en traditionsenlig fotografering på Sergels 
Torg i Stockholm, och även på fler platser i landet, för att 
lansera årets klockslag 15:56. En kampanjfilm släpptes med rörelsens krav samlat under  
#lonheladagen. Alla organisationer delade rörelsens kampanjfilm och budskap gemensamt, 
klockan 15:56 den 8 mars.   
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1 maj – Feministisk framtid  
1 maj uppmärksammades med 1 maj-tåg, tal och aktiviteter i alla S-kvinnors distrikt. Carina 
Ohlsson förstamajtalade 2015 på två orter i Halland, i Kungsbacka och i Falkenberg.  
 

Socialdemokraternas paroll för första maj 2015 var »Kunskap, frihet, framtid«, kopplat till 

socialdemokratisk tradition av utbildning och folkbildning.  

 

På temat ”Feministisk framtid” prioriterade S-kvinnors förbund fyra frågor: 

 Nattis: S-kvinnor fortsätter driva kravet på lagstiftad rätt till barnomsorg på obekväm 

arbetstid. 

 Rätt till heltid: S-kvinnor vill se lagstiftning om heltid för hela arbetsmarknaden och få 

bort de delade turerna.   

 Internationellt: S-kvinnor står upp för en feministisk utrikespolitik, kvinnors rättigheter 

måste bevakas både nationellt och internationellt.   

 Abort: Krafter som vill inskränka aborträtten ska motverkas, både nationellt och 

internationellt. S-kvinnor står upp för kvinnors rätt till sin egen kropp. 

Partikongress  
Socialdemokraternas partikongress 2015 höll i Västerås. Förbunds-
expeditionen tog fram underlag till partikongressen, ”S-kongressen 
med intressanta frågor ur S-kvinnors perspektiv”. S-kvinnor deltog 
med monter på kongressen, informationsmaterial togs fram till 
ombuden och förbundet arbetade aktiv för att samla S-kvinnors 
ombud på kongressen runt våra frågor under tre huvudteman: 
kvinnors arbetsvillkor, lönegapet och föräldraförsäkringen.  
 
Även under årets kongress var föräldraförsäkringen en av våra 
viktigaste stridsfrågor och den fråga som fick störst uppmärksamhet 
medialt. S-kvinnor samarbetade under kongressen med S-studenter i 
frågan och deltog aktivt i arbetet med att få in skrivningar i partiets 
dokument om delad föräldraförsäkring. En delseger nåddes i och 
med kongressens beslut att en tredje månad till vardera föräldern ska 
införas under 2016 och ett historiskt beslut togs också av S-
kongressen att skriva in i partiprogrammet att partiets mål är en 
individualiserad föräldraförsäkring.  
 

Almedalen  
S-kvinnor deltog under årets Almedalsvecka i debatter, seminarier och mingel, tillsammans med 
en rad organisationer inom kvinnorörelsen. Gotlands kvinnodistrikt som traditionsenligt 
arrangerade ett mingel för S-kvinnor i Visby, i år med Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
som gäst som talade om kvinnors arbetsliv.   
    

Förbundsordförande Carina Ohlsson deltog bland annat i seminarier om integration med 
Migrationsverket och Röda korset, om brott i nära relationer med stiftelsen Tryggare Sverige, 
polishögskolan och Uppsala kommun, om A-kassan med fackförbundet Vision, om migration 
och situationen för papperslösa med Stadsmissionen, om nollvision för aborter med tidningen 
Dagen, Frälsningsarmén och Pingstkyrkan, om hedersrelaterat våld med GAPF (Glöm aldrig Pela 
och Fadime), om sjukfrånvaro och arbetsmiljön med LO, Karolinska Institutet och 
socialförsäkringsutskottet. Frukostseminarium hölls om jämställdhet i kommunpolitiken med 
Socialdemokraterna, och om hur vi ger nyanlända en bra start med Södertälje kommun.  
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1 juni arrangerades en mångfaldsparad mot rasism och fördomar i Visby, där representanter från 
S-kvinnors deltog tillsammans med bland annat HBTs och Socialdemokraterna.  
 

Pride sommaren 2015  

S-kvinnors klubbar, distrikt och förbundet deltog i 

arrangerandet och firandet av Pridefestivaler på flera 

platser i landet med parader, festaktiviteter, 

seminarier och debatter. 

 

S-kvinnors ordförande deltog bland annat i paraden 

i Skaraborg 19 september under Skövde Pride och i 

Stockholm 1 augusti.  

 

Förbundsmöte i Söderhamn  

21-23 augusti hölls S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn, där Gävleborgs S-kvinnor var 

värddistrikt. Vid förbundsmötet 2015 behandlades 69 motioner, öppna frågor och förbundets 

stadgar reviderades i sin helhet. Carina Ohlsson omvaldes som förbundsordförande på 4 år, och 

Susanne Andersson omvaldes som förbundssekreterare på 4 år. 9 nya ledamöter valdes in i S-

kvinnors förbundsstyrelse.  

 
En ny programkommission med 8 personer valdes: Carina Ohlsson Skaraborg (sammankallande), 
Anita Ullman Skåne, Emilia Töyrä Norrbotten, Kaisa Karro Östergötland, Karin Engdahl 
Bohuslän, Lawen Redar Stockholms stad, Sara Karlsson Sörmland och Sofie Eriksson Dalarna. 
Programkommissionens uppgift är att under kommande två år se över S-kvinnors politiska 
program ”En jämställd värld är möjlig” och presentera sina förslag till förbundsmötet 2017.   
 
Gästtalare på mötet: SSUs ordförande Philip Botström, HBTs ordförande Sören Juvas, Raimo 
Pärssinen från partistyrelsen och Tro och Solidaritets vice ordförande Cecilia Dalman Eek. 
Internationell gäst var Moumna Sid Brahim som är rektor för Olof Palmeskolan i Västsahara.  
 

S-kvinnors nyvalda förbundsstyrelse i Söderhamn, augusti 2015. 
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Uttalanden från mötet: 

 IS terror- och våldsideologi måste bekämpas. S-kvinnor kräver en internationell aktion för att 
skydda civilbefolkningen och bekämpa IS härjningar.  

 Klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp. Med en revidering av S-kvinnors stadgar vill 
vi tydligt visa att den antirasistiska kampen har samma dignitet som klasskamp och 
kvinnokamp och detta ska genomsyra hela vår verksamhet.  

 S-kvinnor kräver lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. S-kvinnor kräver att 
regeringen går vidare med lagstiftning som ger alla kommuner samma skyldighet att 
erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.  
 

Anna Lindh-priset 
11 september varje år uppmärksammas minnet av Anna Lindh, arrangerat av Anna Lindhs 
minnesfond. S-kvinnor deltar i ceremonin som 2015 uppmärksammade två kvinnor som fick ta 
emot priset för sin kamp för kvinnors rättigheter och mot våld, dokumentärfilmaren Leslee 
Udwin och Camila Salazar Atias, kriminolog på Fryshuset.  
 

FN-dagen  
På FN-dagen den 24 oktober uppmärksammade S-kvinnor FNs nya utvecklingsmål som ersatte 
tidigare milleniemål. Bland annat förtydligades målen för jämställdhet som gäller för alla länder. 
Carina Ohlsson fick möjligheten att vid Europarådet ställa frågan till FNs generalsekreterare Ban 
Ki-Moon om hur vi stoppar våldet mot kvinnor. Att verka för jämställdhet, är det långsiktiga 
svaret för att motverkar det könsrelaterade våldet.  
 

Humanitär front för kvinnor på flykt 
Förbundsstyrelsen beslutade under 2015 att fokusera på situationen för kvinnor och barn på 
flykt. I oktober inleddes kampanjen med ett uttalande om initiativ till bred humanitär front för 
kvinnor på flykt, med syfte att ena kvinnorörelsen och gemensamt formulera krav och lyfta 
situationen för kvinnor och barn på flykt.  
 
I ett första steg kontaktades alla demokratiska kvinnoförbund och kvinnonätverk i riksdagen för 
att inleda samtal om att gemensamt lyfta frågan. Beslut togs om att i januari följande år arrangera 
ett seminarium i riksdagen, tillsammans med flera av riksdagens demokratiska kvinnoförbund och 
nätverk för jämställdhet. S-kvinnor har även haft samtal med flera systerorganisationer i Europa, 
bland annat S-kvinnor i Belgien, Rumänien och i Tyskland för att även kunna påverka och arbeta 
med frågan internationellt.  
 
S-kvinnor har tagit ställning för en gemensam, human flyktingpolitik för hela Europa, i en rad 
uttalanden och artiklar. S-kvinnor vill se fortsatt rätt till permanenta uppehållstillstånd, rätt till 
familjeåterförening och krav på lagliga vägar till Europa. Kvinnors särskilt utsatta situation i krig 
och på flykt kräver särskilda insatser, som riktat stöd, stärkta asylskäl för kvinnor, insatser för 
jämställdhet och kvinnors representation i fredsprocesser.  
 

Remissvar: Patientregister för abort  
Av 40 remissinstanser var S-kvinnor och Centerkvinnor de enda två som ställde sig kritiska till att 
ta bort undantaget för aborter i Socialstyrelsens patientregister. S-kvinnor förstår fördelarna, som 
förbättrad forskning, utveckling av bättre vård osv. men lämnade reservationer för hur registret 
skulle införas och lyfte behovet av att kunna garantera absolut säkerheten i systemet så att ingen 
kvinnas rätt till anonymitet någonsin hotas. Styrelsen har även haft möten om detta, med ansvarig 
minister Gabriel Wikström, med RFSU och med representanter från Socialstyrelsen och framfört 
våra reservationer samt risker som måste hanteras om det ändå införs. 
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Material  
Under 2015 tog S-kvinnor fram nytt material inför partikongressen och inför förbundsmötet. 
Samtligt material tas fram av förbundets kansli. Befintligt tryckt material har uppdaterats löpande 
under året.  
 

 Större banderoll, framtagen för parader och liknande event.  

 Handflagga framtagen inför 1 maj och sommarens Prideparader.  

 Tygväska framtagen inför förbundsmötet.  

 Uppdaterad manual för lokalt mediearbete.  

 Slips med samma grafiska tryck som S-kvinnor sjal.  
 

Nya lokaler  
Förbundsexpeditionens verksamhet bytte under 2015 lokaler på Sveavägen 68 och flyttade från 
våning 4 till våning 2. De nya större lokalerna delas med partiets sekretariat och administration, 
Tro och Solidaritet samt tidningen Aktuellt i Politiken.  
 

Studier och seminarier  

 23-24 januari, DO-träff: Första träffen för S-kvinnors distrikt, tillsammans med förbundets 
styrelse. Samtal om mål och utmaningar för S-kvinnor och den feministiska regeringen 
2015. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Socialförsäkringsminister Annika 
Strandhäll (S) gästar mötet.  

 2-4 oktober, Studieledarutbildning: för S-kvinnors studieledare med representanter från S-
kvinnors distrikt deltog i utbildningen på Bommersvik utanför Stockholm.  

 13-14 november, DO-träff och Maktmingel: Möte och mingel i Stockholm för 
distriktsordföranden och förbundsstyrelse. Gäster på mötet var Gymnasie- och 
kunskapsminister Aida Hadzialic och Agneta Blom, som är nationell samordnare för att 
stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet. 

 28 november: Steg 2-utbildning för medlemmar. Representanter från alla distrikt som gått Steg 1-
utbildning i sitt distrikt inbjuds att delta.  

Steg 2-utbildning för medlemmar, november 2015.  
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S-kvinnor i media  
Under 2015 har S-kvinnor skrivit debattartiklar, pressmeddelanden och deltagit i flera intervjuer. 
De har berört allt från våra krav på regeringen, kvinnors arbetsvillkor, hur vi säkrar stödet till 
kvinnojourerna och en fortsatt debatt om samvetsfrihet och aborträtt för att nämna några 
områden. Den omfattande flyktingkatastrofen har dominerat nyhetsrapporteringen både 
nationellt och internationellt. S-kvinnors distrikt och klubbar har även skrivit en mängd egna 
debattartiklar om lokala aktuella frågor.  
 
Under Socialdemokraternas partikongress 2015 fick S-kvinnor stort medialt utrymme främst för 
en ny formulering om att Socialdemokraterna som parti ska verka för målet om en 
individualiserad föräldraförsäkring. Inför S-kvinnors förbundsmöte fick S-kvinnor också stort 
genomslag i lokala medier som skrev om representanter från sina distrikt. Lokala medier i 
Gävleborg rapporterade också både inför, under och efter förbundsmötet.  
 
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och representanter från förbundet deltog i framträdanden 
och intervjuer i press, radio och TV, bland annat:  

 12 februari Aftonbladet: Carina Ohlsson kommentar avtal med Saudiarabien.  

 3 mars Aftonbladet: Carina Ohlsson kommenterar granskning av våld mot barn.  

 6 mars AiP: S-kvinnor uppvaktar Stefan Löfven, i samband med att han tillträder som 
ambassadör för FNs HeForShe-kampanj. 

 8 mars NIKK, Nordisk information för kunskap om kön: Intervju med Carina om de 
viktigaste feministiska reformerna.  

 9 mars Aftonbladet: Om S-kvinnors m.fl. kritik mot vapenavtal med Saudiarabien.  

 10 mars Aftonbladet: Om vapenavtal med Saudiarabien och sidoorganisationernas 
inflytande på beslutet att avbryta samarbetet.  

 15 mars Expressen: Om aborträtten i Polen, och S-kvinnors kamp för aborträtten i 
Europa.  

 15 mars Expressen: Om S-kvinnors krav på regeringen att erkänna Västsahara.  

 15 april i P4: Carina Ohlsson deltar i debatt om regeringens budget.  

 21 april i P4: Kritik angående hantering av fall av våld i nära relationer.  

 8 maj AiP: Intervju om S-kvinnors prioriterade frågor inför partikongressen.  

 8 maj TT/SR: Om surrogatmödraskap, Carina Ohlsson och Elinor Odeberg.  

 15 maj TT: Reportage om debattartikel i DN, S-röster för delad föräldraförsäkring.  

 27 maj TT: Intervju med Carina Ohlsson inför kongressen, om föräldraförsäkringen. 

 30 maj: Om att S-kongressen ställer sig bakom en individualiserad föräldraförsäkring.  

 1 maj EIGE, European Institute for Gender Equality: Artikel från Europeiska institutet 
om makt- och härskartekniker, presentation av S-kvinnors Makthandbok.  

 1 juni i P1 Morgon: Debatt om individualiserad föräldraförsäkring.  

 10 juli TT: TT rapporterar om debattartikel från SvD och kvinnoorganisationernas krav 
på hårdare krav mot trossamfunden. 

 14 augusti AiP: Intervju om surrogatmödraskap.  

 26 augusti QX: Intervju om surrogatmödraskap.  

 27 augusti SvD: S-kvinnors fördömande av IS våld mot kvinnor. 

 11 september AiP: Reportage om S-kvinnors förbundskongress.  

 5 oktober Expressen: Om S-kvinnors motion om strippklubbar.  

 10 oktober i P4: Intervju om decemberöverenskommelsen.  

 31 oktober Expressen: Riksdagsledamöter, bl.a. Carina Ohlsson, lever pensionärsliv en 
vecka. Utmaning från SPF Seniorerna.  
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Debattartiklar  
S-kvinnors ordförande och styrelse har skrivit ett stort antal nationella och lokala debattartiklar 
under året, både själva och tillsammans med en rad andra organisationer, partiföreträdare, 
kvinnoförbund och nätverk. Förbundet har skrivit en rad debattartiklar tillsammans med lokala 
företrädare. Kvinnodistrikten och klubbarna har också själva skrivit debattartiklar i våra frågor.  
 
Feministisk politik gör skillnad!  
S-kvinnor har skrivit fler artiklar om hur feministisk socialdemokratisk politik gör skillnad, samt 
vilka krav S-kvinnor ställer på en feministisk regering. Om bland annat individualiserad 
föräldraförsäkring, lagstiftning om heltid, barnomsorg på obekväma tider och stopp för 
staplandet av visstider.  
 
I februari skrev Carina Ohlsson om lönegapet och våra krav i Dagens Arena, i maj om S-kvinnors 
feministiska krav inför Socialdemokraternas kongress i AIP, samt en artikel specifikt om 
lagstadgad rätt till heltid i Dagens Samhälle. 18 juni skrev Carina Ohlsson om det bestående 
lönegapet i Dagens Arena, 20 augusti i ETC inför S-kvinnors förbundsmöte, i september 
tillsammans med Raimo Pärssinen (S) efter S-kvinnors förbundsmöte. En lokal artikel om 
feministiska beslut som fått genomslag, publicerades i september i ett 20-tal av S-kvinnors 26 
distrikt som distriktens ordförande och förbundets ordförande skrev under tillsammans.  
 
En lokal artikel för S-kvinnors distrikt att skriva under tillsammans med förbundsordförande 
”Feministisk politik” fick stor spridning efter att regeringens första feministiska budget 
presenterades. En rad av S-kvinnors förslag fick stort genomslag i budgeten vilket vi 
uppmärksammade. Även lokala förslag presenterade, Uppsala län skrev t.ex. om det lokala arbetet 
med genusbudgetering.  
 
Debatter om sexköpslagen  
S-kvinnor med flera organisationer kritiserade i början av året RFSU som ifrågasatt den svenska 
sexköpslagen. Vår utgångspunkt är att det ska var kriminellt och en våldshandling att köpa en 
annan människas kropp och vi verkar för att den som fastnar i prostitution ska ges bättre stöd 
och hjälp utifrån behov. S-kvinnor kritiserade samma år i augusti Amnesty International i artiklar 
och uttalanden, efter att de beslutat att de ska verka för ett avskaffande av sexköpslagen. Amnesty 
kritiserades av en rad personer och organisationer världen över.  
 
Heltid, helt enkelt!  
Internationella kvinnodagen uppmärksammade S-kvinnor med en debattartikel som våra distrikts 
ordförande skickade in tillsammans med Carina Ohlsson och tre ministrar, barn- äldre- och 
jämställdhetsminister Åsa Regnér, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och 
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Artikeln lanserade S-kvinnors kampanj ”Heltid, helt 
enkelt” inför SKLs kongress där frågan var aktuell. Den fick stort genomslag och publicerades i 
24 av 26 S-kvinnodistrikt.  
 
Dubbelspel av KD i abortfrågan 
S-kvinnor kritiserade under året Kristdemokraterna (KD) för paritets inställning i abortfrågan i 
samband med att partiledaren Ebba Busch Thor uttalat sig om detta. En artikel skrevs 
tillsammans med S-studenter och SSU inför Kristdemokraternas dag i Almedalen. Även S-
kvinnor i Skaraborg kritiserade KD i abortfrågan i en debattartikel. S-kvinnor har även skrivit ett 
inlägg i Dagens Samhälle om varför KD inte är ett feministiskt parti och varför feminism kräver 
mer än en kvinnlig partiledare.  
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Individualisera föräldraförsäkringen  
Inför Socialdemokraternas kongress var frågan om föräldraförsäkringen aktuell. S-kvinnor och S-
studenter skrev en artikel i Metro om våra krav på en individualiserad föräldraförsäkring. Flera 
kvinnodistrikt, bland annat Skåne skrev också debattartikel om detta.  
 
Feministisk förortspolitik  
10 juli skrev S-kvinnor tillsammans med ett tiotal kvinnoorganisationer en debattartikel i SvD om 
feminism för förorten, och om skärpta krav för stöd till religiösa samfund och ökat stöd till 
kvinnorörelsen. 14 december skrev S-kvinnor återigen en artikel om frågan, tillsammans med 
bland annat Centerkvinnorna, Liberala Kvinnor och föreningen Varken Hora eller Kuvad 
(VHEK). Artikeln fick svar från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 
 
Sämre villkor löser inte flyktingkrisen  
Socialdemokraternas samtliga sidoorganisationer skrev under hösten tillsammans en artikel i 
Aftonbladet mot förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd, vilket vi även tagit upp i flera 
uttalanden och intervjuer.  
 
Lön hela dagen  
15:56-rörensen har tillsammans skrivit en debattartikel om rörelsens krav inför 8 mars i Svenska 
Dagbladet, samt en artikel om regeringens löften om lönekartläggningar i november i 
Sydsvenskan. Ansvariga ministrar, Alice Bah Kunke och Åsa Regnér svarade i replik att förslag 
om detta läggs under nästa år.  
 
Vill SD ens ha ett jämställt samhälle?  
S-kvinnor tog också initiativ till en artikel som kritiserade Sverigedemokraternas budgetförslag 
mot kvinnlig organisering, som publicerades i Aftonbladet 29 oktober. Samtliga demokratiska 
kvinnoförbund i riksdagen och Sveriges Kvinnolobby skrev under artikeln tillsammans.   
 
One in five - Dags att prata om  
Som del i Europarådet har Carina Ohlsson tagit initiativ till kampanjen ”One in Five” om 
sexövergrepp mot barn, som Europarådet särskilt uppmärksammar den 18 november. S-kvinnor 
skrev en artikel i Aftonbladet om projektet, tillsammans med bland annat Unizon, Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset och Barnfrid/nationellt kunskapscentrum  
 
Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 
25 november uppmärksammades med artikel om S-kvinnors krav för att minska våld mot 
kvinnor. Artiklar med lokala vinklar om hur kommunerna hanterar kvinnofridsfrågan, skrevs 
under av distriktens ordförande och Carina Ohlsson gemensamt och publicerades i närmre 20 av 
våra distrikt. Carina Ohlsson har också skrivit en krönika i SSUs tidning Tvärdrag om behovet av 
ökat stöd till kvinnojourerna och stöd till våldsutsatta kvinnor.  
 
Ta kvinnors oro och skyddsbehov på allvar 
Som remissinstans åt Socialstyrelsen skrev S-kvinnor i december om varför vi är kritiska till 
förslaget till abortregister i SVT Opinion. I de fall register ändå upprättas kräver S-kvinnor att de 
är belagda med både sekretess och är avidentifierade.  
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Pressmeddelanden  

 14 januari: Maktskifte i SKL öppnar för rätt till heltid.  
Ny rödgrön majoritet i SKL vill jobba för heltid som norm.  

 27 februari: #heltidheltenkelt  
Lansering av kampanj för heltid som norm.  

 23 mars: ”Dags att prata om” 
Europarådets kampanj om sexuellt våld mot barn, initierad av Carina Ohlsson.  

 25 april: Vår värld, vårt gemensamma ansvar.  
Uttalande av S-kvinnors styrelse om flyktingkatastrofen på Medelhavet.  

 31 juli: Både förnyelse och kontinuitet för S-kvinnor.  
Enig valberedning föreslår ny styrelse och omval av Carina Ohlsson.  

 15 augusti: Beskedet är en stor seger!  
En tredje månad reserveras i föräldraförsäkringen.  

 18 augusti: En tydlig politik måste ta ansvar. 
Inför förbundsmötet 2015.  

 20 augusti: Samling för Syriens kvinnor.  
Inbjudan till förbundsmöte & uttalande för Syriens kvinnor.  

 22 augusti: IS terror och våldtäktsideologi måste bekämpas  
Uttalande från S-kvinnors förbundsmöte 2015.  

 23 augusti: Klasskamp kvinnokamp och antirasistisk kamp  
Uttalande från S-kvinnors förbundsmöte om S-kvinnors nya stadgar.  

 23 augusti: S-kvinnor kräver lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Uttalande från 
S-kvinnors förbundsmöte 2015.  

 25 september: Amnestys beslut är en stor besvikelse. 
S-kvinnor kritiserar Amnestys beslut att verka för avkriminalisering av sexköp.  

 29 september: Hur stoppar vi våldet mot kvinnor? 
Carina Ohlssons fråga till FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon.  

 19 oktober: Humanitär front för kvinnor på flykt.   
Uttalande från förbundsstyrelsen om kampanj för kvinnor på flykt.  

 13 november: Domen klar: Inget skadestånd för barnmorskan.  
Angående barnmorskans krav på samvetsklausuler i abortvården.  

 14 november: S-kvinnors ordförande om attacken i Paris.  
Uttalande om terrorattacken i Paris.  

 30 november: Uttalande mot nationellt abortregister.  
Det ska inte gå att identifiera vem som gjort abort.  

 
Hemsida och sociala medier  
S-kvinnors hemsida har löpande uppdaterats och utvecklats under året. På hemsidan finns idag 
både medlemsinformation, material för kampanjarbete och utbildning, arkivmaterial, nyheter och 
aktuella händelser som administreras och uppdateras löpande av förbundets kansli. 
 
S-kvinnors Facebooksida är en viktig kanal för att nå både nya och befintliga medlemmar. 
Målsättningen är att ha en öppen och aktiv sida där alla som är intresserade av våra frågor och vår 
organisation kan ta del av både nytt material som vi själva publicerar, andra artiklar och nyheter 
och följa våra egna och partiets aktiviteter. Detsamma gäller S-kvinnors sidor på Twitter och 
Instagram. Samtliga konton administreras av förbundets kansli.  
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Tidningen Morgonbris 
Under 2015 publicerades fyra nummer av S-kvinnors tidning Morgonbris, som distribueras till 
alla medlemmar, prenumeranter, riksdagsledamöter, media och bibliotek, i ungefär 10 000 
upplagor/nummer. Tidningen innehåller politik, samhällsfrågor, intervjuer, kultur, information 
från förbundet och debattartiklar. 2015 bytte tidningen redaktör och Ingela Hoatson efterträdde 
tidigare redaktör Carina Skagerlind.  
 
Första nummer handlade om den nya feministiska regeringen, feministisk utrikespolitik och FNs 
nya jämställdhetsmål. Intervju med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och 
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Europaparlamentariker Jytte Guteland (S) skrev om 
FNs miljömål och Stockholms S-kvinnors skrev om sitt besök i Västsahara. 
 
Andra numret handlade bl.a. om kampanjen ”Heltid helt enkelt”, om jämställdhet på högskolan 
och om aborträtten. Intervjuer med ordföranden för tre LO-förbund: Susanna Gideonsson 
Handels, Annelie Nordström Kommunal och Therese Gouvelin Hotell- och restaurangfacket, 
samt intervju med Lena Micko som nyvald ordförande för SKL.  
 
Tredje numret sammanfattade S-kvinnors förbundsmöte i Söderhamn 
och presenterade nya förbundsstyrelsen, Carina Ohlsson och Susanne 
Andersson som omvaldes som förbunds-ordförande och 
förbundssekreterare. Alexandra Pascalidou skrev artikeln om 
invandrarkvinnornas situation i Grekland.  
 
Fjärde numret handlade bland annat om migration och integration. 
Intervjuer med Mona Sahlin om arbetet mot våldbejakande 
extremism, Elin Ylvasdotter ordförande för S-studenter och Aylin 
Fazelian som yngsta nyinvalda ledamot i förbundsstyrelsen.  
 

Lisas hus  
Lisas hus är S-kvinnors semesterhus på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän. Lisa Mattson var 
ordförande för S-kvinnor under åren 1964-1981 och hon lämnade sitt sommarhus i arv till S-
kvinnors förbund som idag förvaltar och hyr ut det till medlemmar. Huset ligger i ett barnvänligt 
och lugnt fritidshusområde på ön, med tio minuters gångväg till butik, restauranger och 
småbåtshamn. Under 2015 var huset uthyrt alla semesterveckor under juni-september, samt även 
delar av våren och hösten.  
 

Marta Stjernströms minnesfond  
Marta Stjernströms minnesfond är skapad för S-kvinnors förbund, genom arvet från Marta 
Stjernström. Målet med fonden är att främja lokalt arbete i förbundet, genom politisk skolning 
eller studieresor. Anslag delas ut till enskilda medlemmar, till klubbar eller distrikt.   

 

2015 beslutades att tilldela S-kvinnoklubbarna Avantgarde Skåne, Avantgarde Göteborg, 

Avantgarde Stockholm samt Rebella Unga S-kvinnor, ett gemensamt anslag om 2000 kronor, för 

att genomföra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan klubbarna. Syftet är att stärka 

klubbarnas arbete genom systerskap, få unga S-kvinnor att våga ta plats och driva feministisk 

politik, genom seminariehelg med föreläsningar i Göteborg.  
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S-män för jämställdhet  
Män som sympatiserar med S-kvinnor kan stödja S-kvinnors verksamhet och organisation genom 
stödmedlemskap i S-män för jämställdhet. Under förbundsmötet 2015 byttes namnet från 
”Mansligan” till ”S-män för jämställdhet” i samband med att förbundets stadgar reviderades.  
 
Medlemskapet syftar till att stödja S-kvinnors vision om ett samhälle där män och kvinnor är 
jämställda och verka som goda förebilder för jämställdhet. Medlemskapet kostar 250 kronor/år 
och medlemmar får medlemstidningen Morgonbris, förbundets medlemsbrev samt inbjudningar 
till distriktens aktiviteter.  
 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 2015 
 
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN), 
samt Europeiska Socialdemokraternas partis kvinnoorganisation (PES Women).  

 

Den pågående flyktingkatastrof som inte minst drabbat Syrien, påverkade i allra högsta grad det 

politiska arbetet och samtalet under hela 2015. Det har varit viktigt för S-kvinnor att bidra med 

ett jämställdhetsperspektiv i den debatten, samt få möjlighet att bygga nätverk och knyta 

kontakter med systerorganisationer internationellt. Andra frågor som debatterades på europanivå 

under året var bland annat surrogatmödraskap. Europarådet uppmärksammade också särskilt 

kampanjen ”One in five” som S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson är en av initiativtagarna till, 

om hur vi skyddar barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld.   

 
Kvinnor och migration i EU 
På EU-nivå representerade Carina Ohlsson både S-kvinnor och Socialdemokraterna i flera 
sammanhang för att tala om asyl- och migrationspolitik kopplat till jämställdhetsfrågor. I början 
av september deltog Carina Ohlsson i sitt första möte i rollen som ordförande för 
Socialdemokrater i Europas migrationsnätverk i Bryssel. 22-23 september hölls ytterligare möte i 
Bryssel. 
 
8-10 september besökte Carina Ohlsson Istanbul i Turkiet tillsammans med socialförsäkrings-
utskottet för att tala om migration, flyktingmottagande och integration med migrationsansvariga 
från flera berörda länder. Under resan besöktes flyktingläger i området.  
 

I oktober besökte Carina Ohlsson en konferens om migration i Marseille i Frankrike och höll tal 

om vikten av jämställdhet i migrationspolitiken och i fredsprocesser. I samband med detta hölls 

även ett möte med Elke Ferner, ordförande för S-kvinnor från Tyskland. I december besökte 

Carina Ohlsson en konferens i Aten i Grekland på samma tema, med särskilt fokus på att ta fram 

konkreta och realistiska lösningar för kvinnor på flykt. Carina Ohlsson talade om kvinnor på flykt 

och svensk migrationspolitik.  
 

PES – Power to Women 

11 juni representerade Carina Ohlsson Sverige vid PES Women´s, S-kvinnor i Europas, kongress 

i Budapest med temat #powertowomen. 12 juni deltog hon även vid anslutande PES, 

Socialdemokrater i Europas kongress, även den i Budapest.  
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FN om våld mot kvinnor  
29-30 september deltog Carina Ohlsson i möte i Europarådet om våld mot kvinnor och fick 
skriftligt svar/uttalande från FNs generalsekreterare Ban-Ki Moon om hans syn på förebyggande 
arbete mot våld, och för jämställdhet.  
 

Lettland  
16 oktober representerade Susanne Andersson förbundet vid konferens i Riga i Lettland, om 
jämställdhet och familjepolitik, med särskilt fokus på arbetet för unga föräldrar, sociala 
utmaningar, hinder på arbetsmarknaden och fattigdomsproblematik. S-kvinnor deltog i 
panelsamtal om kommunernas roll och ansvar för att stötta barnfamiljer. Konferensen arrangeras 
av FEPS (Foundation for European Progressive Studies) och Freedom and Solidarity Foundation 
in Riga.  
 

Socialdemokraterna i Rumänien  

17 oktober deltog Carina Ohlsson på kongress 

för Socialdemokraterna i Rumänien, som 

representant för Socialdemokraterna och S-

kvinnor. Hon höll tal om jämställdhet och 

feministisk politik, men även om migration och 

asylrätt, samt träffade ordföranden för S-

kvinnors systerorganisation i Rumänien.  

 

Tunisien  
22 oktober besökte Carina Ohlsson Tunisien och deltog i konferens anordnad av IDEA (institute 
of democracy and electoral assistance) för att presentera den svenska modellen för att utveckla 
jämställdhetspolitiken och ökad kvinnlig representation. Sverige och Canada lyftes fram som 
goda exempel och S-kvinnor var särskilt inbjudna som gästtalare.  
 

Sydafrika  

Sedan 2013 har S-kvinnors förbund stöttat olika kvinnoorganisationer i Östra Kapprovinsen i 

Sydafrika, en region där sexuellt våld och våld inom familjen är vanligt förekommande. 

Förbundet inledde 2015 ett nytt samarbete med Ikhwesi Women Support Centre som arbetar i 

Cathcart norr om King Williams Town och dess kringliggande byar och att det är ett projekt utan 

administration.  

 

Ikhwezi Women’s Support Centre bedriver rådgivning till kvinnor som utsatts för våld i hemmet 

och informationsspridning om HIV och AIDS. Organisationen anordnar även utbildningar och 

kurser för bland andra offentliganställda, poliser, religiösa ledare och volontärer. Kampanjer och 

lobbyarbete för att medvetandegöra både kvinnor och män om jämställdhet, våld i hemmet, 

sexuellt våld och HIV och AIDS är viktiga delar av verksamheten.  

I november reste Carina Ohlsson och Susanne Andersson till Sydafrika för att möta upp våra 

samarbetspartners och utveckla och planera våra fortsatta samarbeten.  
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Internationella gäster/besök  
S-kvinnor har under året tagit emot internationella gäster som besökt förbundet i flera olika 
sammanhang. Bland annat tog förbundet emot internationella gäster från Vitryssland i januari1. I 
oktober inför de norska valen, tog S-kvinnor emot besök från norska Arbeiderpartiets grupp i 
Stortinget, med fokus på jämställdhetspolitiken. De togs emot av Susanne Andersson med besök 
i riksdagen. I november tog S-kvinnor emot besökt från Belgien, Inga Verhaert ordförande för S i 
Antwerpen och S-kvinnor i Flandern, för samtal om europeisk jämställdhetspolitik och 
erfarenhetsutbyte. Carina Ohlsson har också tagit emot EU-parlamentariker från Tyskland som 
besökt Stockholm och riksdagen för samtal om migration.  
 
I november besökte Sydafrikas 
utrikesminister Maite Nkoana-
Mashabane Sverige, för möten med 
bland andra utrikesminsterm Margot 
Wallström och Palmecentret. Under 
besöket arrangerades också ett möte 
med S-kvinnor för erfarenhetsutbyte 
och samtal om framtida samarbeten. 
Tillsammans gjordes också ett besök för 
att lämna blommor vid tidigare 
utrikesminister Anna Lindhs grav.            
    Sydafrikas utrikesminister Maite Nkoana-Mashabane,   
    besöker S-kvinnor och Palmecentret i Stockholm.  

Fistulastiftelsen  
Stiftelsen bildades 1988 av de politiska partiernas kvinnoorganisationer, däribland S-kvinnor, som 
sedan dess har en representant i styrelsen. Stiftelsens ändamål är att med insamlade medel från 
privatpersoner och organisationer stödja Fistulasjukhuset i Etiopien och dess arbete med 
förlossningsskadade kvinnor. Verksamheten i Etiopien vilar på tre fundament: behandling, 
rehabilitering och förebyggande arbete. Det beräknas att det finns 39 000 kvinnor med 
fistulaskador och 3500 nya fall tillkommer varje år. Under åren har verksamheten utvidgats med 
Hamlin College of Midwifes och 5 sjukhusfilialer i landet. 
 
Fistulastyrelsen är en ideell organisation med begränsade möjligheter till marknadsföring, därför 
är kvinnoorganisationernas medlemmar deras viktigaste ambassadörer. Hemsidan, 
www.fistulasjukhuset.org är deras viktigaste informationskanal och stiftelsen besöker gärna 
medlemsmöten i klubbar och distrikt för att berätta mer om verksamheten. S-kvinnor runt om i 
landet gör en värdefull insats för att ge sina systrar i Etiopien möjligheten att återfå ett värdigt liv. 
Under 2015 samlades 361 000 kronor in, stiftelsen tackar alla S-kvinnor som bidragit. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fistulasjukhuset.org/


22 
 

 
  



23 
 

 

  



24 
 

 

  



25 
 

 

  



26 
 

 

  



27 
 

 

  



28 
 

 

  



29 
 

 

  



30 
 

 

  



31 
 

 

  



32 
 

 

  



33 
 

 

  



34 
 

 

  



35 
 

S-KVINNORS FÖRBUND 2016 
 

Ordföranden under året  
Carina Ohlsson fortsatte under 2016 att ha ett intensivt schema, likt föregående år med mycket 
fokus på asyl- och migrationsfrågan som dominerat det politiska och mediala samtalet i stort, så 
även för S-kvinnor. Carina Ohlsson har drivit frågan på alla nivåer.  
 
Under 2016 besökte Carina Ohlsson flera av S-kvinnors distrikt, bland annat Bohuslän för 
seminarium om migration och kvinnor på flykt, Uppsala län för att tala om rätten till fri abort, 
inspirationsmöte om jämställdhet i Halland och kurs om jämställdhet med Göteborgs 
kvinnodistrikt tillsammans med SSU och ABF.  
 
Carina Ohlsson representerade S-kvinnor vid bland annat Handelsanställdas kongress i april samt 
på LOs kongress i juni. Vid Stockholm Pride representerade hon förbundet, tillsammans med 
Stockholm stads kvinnodistrikt med parad och panelsamtal med HBTS och RFSU. Första maj 
talade Carina Ohlsson i Lerum och Alingsås.   
 

Carina Ohlsson deltog i en rad seminarier under 2015, bland annat:  

 18 januari: Till minne av Fadime, seminarium med VHEK. (Varken Hora eller Kuvad) på 
ABF iStockholm.  

 20 januari: Om hedersbrott, arrangerat av GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadie) tillsammans 
med flera organisationer och partier. Heldagskonferens i riksdagen.  

 21 januari: S-kvinnors seminarium i riksdagen om kvinnor på flykt.  

 1 februari: Om hedersvåld och förortsfeminism med GAPF, Mona Sahlin, nationell 
samordnare mot våldsbejakande extremism och jämställdhetsminister Åsa Regnér.  

 19 februari: Om könsdiskriminerande reklam på Stockholms universitet.  

 30 mars: En feministisk migrationspolitik? Föreläsning med Göteborgs socialdemokratiska 
högskoleförening om feminism och migration.  

 16 juni: Panelsamtal i riksdagen om koppleriverksamhet inom taxibranschen, med S-
kvinnor, Moderatkvinnor, Taxi Stockholm och Svenska taxiförbundet.  

 Under Almedalsveckan deltog Carina Ohlsson i en mängd seminarier, debatter, mingel och 
intervjuer, listade under avsnittet on aktiviteter i Almedalen.  

 28 juli om Surrogatmödraskap i samband med Stockholm Pride, med HBTS. 

 23 september: Panelsamtal i Helsingborg om fotboll, mäns våld, maskulinitet, arrangerat av 
Helsingborgs IF och Helsingborg stad. 

 28 september: Visning av filmen ”Pornland” i riksdagen och panelsamtal om pornografi, 
arrangerat av S-kvinnor, Unizon, Roks, Sveriges Kvinnolobby och UN Women.  

 8 november: Panelsamtal och valvaka inför amerikanska valet ”Hopp eller förtvivlan”, 
arrangerat av S-kvinnor i Stockholms län.  

 10 november: Hedersvåld börjar i barndomen, arrangerat av VHEK och riksdagens 
tvärpolitiska nätverk i Riksdagen.  

 11 november: Freja forum, Carina håller tal och delar i panelsamtal om jämställdhet och 
internationell solidaritet.  

 30 november: riksdagsseminarium om könsstympning tillsammans med GAPF, Desert 
Flower Foundation, representanter från S och M samt sakkunniga och forskare.  

 6 december: Om mäns våld mot kvinnor, seminarium med Forte, Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd.  

 9 december: Om jämställdhetsarbetet och nya jämställdhetsmyndigheten, Feministisk 
Salong, panel med Liberala kvinnor, genusforskare och tankesmedjan Tiden.  
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Även under 2016 gjordes internationella besök, bland annat till Sydafrika vid två tillfällen. I 
februari tillsammans med Palmecentret för gemensam nätverksträff med kvinnoorganisationer, 
samt i september för utbildningsprojekt med S-kvinnors samarbetsorganisation.  
 
Carina Ohlsson representerade under året S-kvinnor i europeiska samarbeten för migration och 
för att lyfta kvinnors särskilt utsatta situation. I mars deltog hon i en europeisk konferens om 
jämställdhet och asylpolitik i Bryssel och i augusti hölls en europeisk konferens i Kroatien om 
samma frågor.  
 

Förbundssekreteraren under året 
Susanne Andersson besökte under 2016 ett flertal av S-kvinnors distrikt och klubbar, som gäst 
och talare vid flera årsmöten för distrikt och klubbar, för utbildningar, seminarier, möten och 
lokala aktiviteter. Bl.a. besöktes Blekinge, Uppsala län, Norrbotten, Västerbotten, Stockholm stad, 
Stockholms län och Värmlands distrikt, på flera orter hölls tal och presentationer av S-kvinnors 
förslag till nytt politiska program.  
 
Utbildningsdagar för medlemmar hölls i flera distrikt, bland annat 11 februari arrangerades en 
heldagsutbildning där Susanne Andersson höll i studiebesök och tal i samband med Karlskronas 
S-kvinnors årsmöte. 24 september höll S-kvinnor i Dalarna en tvådagarsutbildning för gamla och 
blivande medlemmar i distriktet, ”Varför S-kvinna? Då, nu och i framtiden”.  
 
17 september hölls ett heldagsseminarium om jämställhet i Eslöv, där Susanne Andersson talade 
för S-kvinnor i Skånes distrikt. 28 september hölls en föreläsning för Älvsjö Herrängens S-
kvinnoklubb och S-förening, under en utbildningsdag om jämställdhet och i november hölls 
föreläsning för Piteå S-kvinnor, om makt och härskartekniker.  
 
Under året har Susanne Andersson även representerat S-kvinnor och föreläst om feministisk 
politik och jämställdhet för övriga delar av partiet och arbetarrörelsen. 13-14 februari hölls en 
utbildningshelg i Viskadalen för 90 kvinnor från Västra Götalandsregionen, utbildning om och 
för kvinnor i politiken.  
 
15 mars hölls en föreläsning för hela Botkyrka arbetarkommun, om feminism och jämställdhet på 
arbetarekommunens möte. 17 augusti hölls en heldagutbildning om jämställdhet för 
Palmecentrets anställda.  
 
Susanne besökte under 2016 Sydafrika för utbildningsprojekt med S-kvinnors 
samarbetsorganisationer. Internationella besök under 2016 gjordes också till Reykjavik, Island, i 
oktober, för konferens om digitaliseringen och jämställdhet.   
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Förbundsstyrelsens arbete  
Förbundsstyrelsen hade under 2016 sex ordinarie 
styrelsemöten på Sveavägen 68. Utöver det höll även 
flera telefonmöten.  
 
Förbundsstyrelsen antog under året fyra 
politikområden som ska prioriteras fram till 
förbundsmötet 2017: 

 Feministisk omfördelningspolitik: Rätten till 
ekonomiskt oberoende och ett gott liv. 

 Ett liv med lust: Arbete mot näthat, psykisk 
ohälsa, stress och rätt till sin egen sexualitet. 

 Alla kvinnor genom hela livet: Etablering, 
integration och antirasism.  

 Halva makten och reellt inflytande  

Gäster som besökte förbundsstyrelsen var bland annat Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister 
Gabriel Wikström, Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, RFSUs ordförande 
Kristina Ljungros och Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (se bilden). 
 
S-kvinnors förbundsstyrelse godkände 2016 en förändrad indelning av S-kvinnodistrikten i Västra 
Götaland, i enlighet med förändrad indelning av partidistrikten. Norra Älvsborg och Bohusläns 
distrikt upphör och ersätts av Fyrbodal och GOS (Göteborgsområdets socialdemokrater). 
Formellt beslut om detta tas på S-kvinnors kongress 2017.  
 
Styrelsen tog under 2016 beslut om remissvar till Människohandelsutredningen (SOU 2016:42), 
till Sexualbrottskommitténs betänkande (SOU 2016:60), samt till utredningen om utökade 
möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (SOU 2016:11). Beslut togs också att 
kommande förbundsmöte ska hållas i Karlstad där Värmlands S-kvinnor blir värddistrikt.  
 
Under året hölls också en styrelseutbildning med Barbro Mellberg, organisationskonsult med 
fokus på idéburna organisationer, på temat ”jaget och laget” för att utveckla både den egna rollen 
och ledarskapet och om att effektivisera gruppens arbete.  
 
Styrelsens studieutskott bestod av Liselott Vahermägi Stockholms län (sammankallande), Sara 
Mellander Skåne, Susanne Dufvenberg Västerbotten och Maria Stansert Kronoberg, som under 
året bland annat arbetade med att ta fram sökkriterier och mål för S-kvinnors ledarskaps-
utbildning som planerades till kommande år.  
 
Styrelsens internationella utskott besår av Åsa Lindestam Gävleborg (sammankallande), Aylin 
Fazelian Göteborg och Ella Wallberg Jämtland, som bland annat representerade S-kvinnor under 
Palmedagarna i Bollnäs i september. Åsa Lindestam nominerades också till styrelsen för OPC, 
Palmecentret, som representant från S-kvinnor.  
 
Styrelsens arbetsutskott (AU) hade 6 möten under 2016. Där beslutades bland annat att S-
kvinnor ska förlänga avtalet med Palmecentret gällande Ikwesi Women Support center i Sydafrika 
och även medverka vid nätverksträff i Pretoria, Sydafrika, tillsammans med Palmecentret. Beslut 
togs också om inköp av material, samt att köpa in administrativa tjänster för utskick, 
prenumerationsfrågor, kundfakturering etc. och inför kommande kongress har bland annat ett 
nytt system för en digital kongress 2017 upphandlats.  
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Förbundsstyrelsen 2016 
 
Förbundsordförande   Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)   
Förbundssekreterare   Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie  Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)  

Liselott Vahermägi, Stockholms län (AU) 
Anna Hedh, Kalmar län   
Aylin Fazelian, Göteborg    
Birgitta Ahlqvist, Norrbotten  
Eva-Lena Jansson, Örebro län  

   Lena Näslund, Västernorrland   
(avsagt sig uppdrag jan -2016)  Nivin Yosef, Stockholm stad  

Åsa Lindestam, Gävleborg   
   

Styrelseledamöter, ersättare  Yvonne Karlén, Dalarna  
Sara Mellander, Skåne  
Ella Wallberg, Jämtland   
Lena Josefsson, Stockholm stad  
Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg   
Susanne Dufvenberg, Västerbotten  
Nina Unesi, Stockholms län  
Maria Stansert, Kronoberg   
Rose-Marie Edlund, Halland  
   
  

Revisorer, ordinarie   Marianne Carlström, Göteborg (sammankallande) 
Lisbet Björklund, Örebro län   
Monica Green, Skaraborg 

 
Revisorer, ersättare  Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten  

Eva De Marothy, Dalarna  
  

 
Valberedning  Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten (sammankallande) 

Marlene Segerson, Bohuslän   
Inger Jarl Beck, Skåne  
Chatarina Holmberg, Blekinge  
Siv Palmgren, Örebro län  
Veronica Lindholm, Västerbotten 
Sara Gunnerud, Stockholm stad 
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S-kvinnor i riksdagen  
S-kvinnor i riksdagen bevakar och driver gemensamt S-kvinnors frågor i riksdagen, genom internt 
arbete, debatter, interpellationer och motioner. Information vidareförmedlas till S-kvinnors 
förbundsexpedition.  
 
S-kvinnors nätverk i riksdagen har under 2016 haft återkommande möten om aktuell feministisk 
politik. Flera gäster har också deltagit bland annat Infrastrukturminister Anna Johansson, 
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och Helene Hellemark Knutsson, Minister 
för högre utbildning och forskning.  
 
Fyra ledamöter från S-kvinnors förbundsstyrelse var under 2016 ledamöter i riksdagen: Carina 
Ohlsson Skaraborg, Hillevi Larsson Skåne, Eva-Lena Jansson Örebro län, Åsa Lindestam 
Gävleborg. Tre ledamöter i S-kvinnors programkommission var under 2016 ledamöter i 
riksdagen: Sara Karlsson Sörmland, Emilia Töyrä Norrbotten och Lawen Redar Stockholms stad. 
Ytterligare förtroendevalda S-kvinnor från hela landet var utöver det riksdagsledamöter och 
ingick också i S-kvinnors nätverk i riksdagen.  
 

S-kvinnor i Europa 
En ledamot från S-kvinnors förbundsstyrelse har under året varit ledamot i Europaparlamentet, 
Anna Hedh, Kalmar län och löpande återrapporterat till förbundet hur det jämställdhetspolitiska 
arbetet fortskridit på EU-nivå, samt bevakat S-kvinnors frågor i Europaparlamentet. Två 
ledamöter har också ingått i Europarådets svenska delegation, Carina Ohlsson, Skaraborg och 
Eva-Lena Jansson, Örebro län. 

 
S-kvinnors distriktsordförande 2016 

 
  

Blekinge Chatarina Holmberg (ny 2016) 
Bohuslän  Marlene Segerson  
Dalarna Monica Enarsson (ny 2016) 
Gotland Meit Fohlin  
Gävleborg  Marie Frestadius (ny 2016) 
Göteborg Sofi Bringsoniou  

Halland Ros-Marie Edlund  

Jämtland Ella Wallberg/Petra Monwell 

Jönköpings län Desirée Thörnqvist  

Kalmar län Anna Hedh  

Kronoberg Anne Karlsson  

Norrbotten Birgitta Ahlqvist  

Skaraborg Ida Ekeroth 

 

Skåne Inger Nilsson  
Sthlm län  Natalie Sial  
Sthlm stad  Lena Josefsson  
Sörmland Ann-Sofie Soleby-Eriksson  
Uppsala län Lena Hartwig  
Värmland Inga-Lill Röhr  
Västerbotten Susanne Dufvenberg  
Västernorrland  Elisabeth Strömqvist  
Västmanland    Anne Tjernberg  
Älvsborg, Norra  Christin Slättmyr  
Älvsborg, Södra  Erika Storme Martinger  
Örebro län  Niina Laitila  

Östergötland      Kaisa Karro (ny 2016) 
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Medlemsstatistik 
S-kvinnors mål för är en årlig nettomedlemsökning på 5 procent. Från 2015 till 2016 redovisar  
S-kvinnors förbund en nettomedlemsökning på 5,1 procent och är därmed (beräknat 31/12 2016) 
Sveriges största kvinnoförbund.  
 
Distrikt   2016 
 
Blekinge   242  
Bohuslän  179 
Dalarna   372 
Gotland   71  
Gävleborg   247  
Göteborg   239  
Halland   212  
Jämtland   133  
Jönköpings län 308 
Kalmar   143  
Kronoberg   142  
Norra Älvsborg  189 
Norrbotten   527  
Skaraborg  304 
Skåne  809  
Stockholm stad 766 
Stockholms län 610 
Södra Älvsborg  107 
Sörmland   254 
Uppsala län  160 
Värmland  339 
Västerbotten  220 
Västernorrland 284 
Västmanland  160 
Örebro  342 
Östergötland  424 
 
Totalt   7783  
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VERKSAMHET 2016 
 
Humanitär front för kvinnor på flykt 
Förbundsstyrelsen beslutade föregående år att S-kvinnor under 2016 arbeta med en humanitär 
front för kvinnor på flykt, för att ena kvinnorörelsen i att gemensamt kunna formulera krav och 
lyfta situationen för kvinnor och barn på flykt.  
 
I januari 2016 arrangerades ett seminarium i riksdagen, där alla demokratiska partier i riksdagen 
deltog för att tala om migrationspolitik och situationen för kvinnor på flykt.  
Från civilsamhället deltog även representanter från Rädda barnen, Röda Korset och Kvinna till 
kvinna och Anna-Klara Bratt, chefredaktör på tidningen Feministiskt Perspektiv var moderator.  
 
Under 2016 har migrationsfrågan och situationen för kvinnor på flykt fortsatt varit prioriterad i S-
kvinnors politik och verksamhet. Förbundet förespråkar permanenta uppehållstillstånd före 
tillfälliga, ökad möjlighet för familjeåterförening, lagliga vägar till Europa och ökat stöd riktat till 
kvinnor och barn på flykt.  

 
Jämställdhetdagar i Malmö  
27-28 januari deltog S-kvinnor på Jämställdhetsdagarna som arrangerades i Malmö där en stor del 
av den svenska kvinnorörelsen deltog. S-kvinnors förbund deltog med monter tillsammans med 
Skånes S-kvinnodistrikt. Totalt 5 personer från förbundsstyrelsen deltog, Hillevi Larsson, Liselott 
Vahermägi, Yvonne Karlén, Sara Mellander och Susanne Andersson. 
 

Kommunkonferensen i Örebro  
12-13 mars hölls kommunkonferensen i Örebro. S-kvinnor medverkade med monter där 
representanter från förbundsstyrelsen, tillsammans med Örebro läns kvinnodistrikt, fanns på 
plats för att bevaka och lyfta S-kvinnors frågor.  
 

Internationella kvinnodagen  
8 mars uppmärksammades Internationella kvinnodagen av både förbund, distrikt och klubbar 
runt om i landet, med manifestationer och aktiviteter. Bland annat tillsammans med 8 mars-
kommittén som manifesterade för ”Gränslöst systerskap” i Stockholm.  
 
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog i seminarium i Husby 8 mars, med fokus på 
problemen som kvinnor i många svenska förortsområden upplever, ett samtal mellan politiker 
och boende i Husby, tillsammans med Sveriges kvinnolobby, VHEK, Rom- och resandes 
kvinnoorganisationer, Humanisterna, Nytänkande romska kvinnonätverket, Kibele 
kvinnoförening och Liberala kvinnor.  
 
9 mars deltog hon i seminariet ”Terrorn mot kvinnor” arrangerat av riksdagens tvärpolitiska 
nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn, tillsammans med organisationen VHEK. 
Deltog gjorde också Nadia Murad, som varit fånge hos IS/Daesh och berättade om sina 
upplevelser.  
 

Lön hela dagen  
Inför 8 mars deltog också S-kvinnors förbund i ett återkommande samarbete med 15:57-rörelsen, 
en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och organisationer från 
kvinnorörelsen som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen och 
presenterar den årliga kampanjen #lönheladagen. 
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Årets klockslag, siffran 15:57 symboliserade det 
klockslag varefter kvinnor inte längre får betalt, 
jämfört med en man, beräknat på en hel 
arbetsdag från 8 till17.  
 
Fotografering arrangerades även detta år, där 
deltagarna formerade siffrorna 15:57 inför 
lanseringen av årets klockslag. 
 
Nätverket presenterade en gemensam kampanjfilm samt en debattartikel med nätverkets fyra 
krav: Jämställd föräldraförsäkring, rätt till heltid och trygga anställningsformer, årliga 
lönekartläggningar för alla arbetsgivare med mer än 10 anställda, samt synliggöra och åtgärda 
strukturella löneskillnader. På internationella kvinnodagen 8 mars delades gemensamt budskapet 
”Efter klockan 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!” Evenemang och 
manifestationer arrangerades runt om i landet.   
 

1 maj: Tillsammans för Sverige  
S-kvinnors 26 distrikt deltog i lokala manifestationer på 1 maj, tillsammans med 
Socialdemokraterna, med traditionsenliga 1 maj-tåg och talare runt om i landet. S-kvinnors 
ordförande Carina Ohlsson 1 maj-talade i Lerum och Alingsås. S-kvinnors förbundssekreterare 
Susanne Andersson talade i Ånge.  
 
Socialdemokraternas tema för 2016 var ”Tillsammans för Sverige” med utgångspunkten att stärka 
tanken om den svenska modellen, förbättra arbetsvillkoren och stärka välfärden.  
 
S-kvinnors utgångspunkt var att visa varför den svenska modellen också 
är viktig ur ett feministiskt perspektiv – jämställdhet kräver både rättig-
heter och möjligheter. Vi måste förbättra kvinnors arbetsvillkor, heltid 
måste bli norm, kvinnor och män ska jämställda och rättvisa villkor och 
löner. Vi måste också stärka välfärden – bra barnomsorg, skola, fritids, 
äldreomsorg, är förutsättningar för att kvinnor ska få samma 
möjligheter att delta i arbetslivet som män. 
 

26-28 maj: Ordet Fritt 
ABF Göteborg arrangerade folkbildningsarrangemanget ”Ordet fritt” på temat ”Motverka 
klassamhället och stärk folkrörelsen”. Carina Ohlsson representerade S-kvinnor, deltog i 
seminarium om Feminism, folkrörelse och framtid.  
 

14 maj: Feministisk samling  
ABF Stockholm arrangerar ”Feministisk samling”, heldag med seminarier, mingel, debatter och 
bokbord. S-kvinnor Stockholm stad höll seminarium om feministisk regeringspolitik och S-
kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog i seminarium om asyl- och flyktingpolitik ur ett 
feministiskt perspektiv.   
 
 



43 
 

Almedalen  
Flera representanter från S-kvinnors förbundsstyrelse, 
distrikt och klubbar deltog tillsammans under årets 
Almedalsvecka i panelsamtal, aktiviteter och mingel. 
 
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog bland 
annat i seminarier om förortsfeminismen med VHEK 
(Varken hora eller kuvad) och GAPF (Glöm aldrig Pela 
och Fadime), om Svenska trygghetssystem med tidningen 
Syre m.fl., om Människohandel med Frälsningsarmén 
m.fl., om Våld och pornografi med Unizon, Roks och 
Sveriges kvinnolobby. S-kvinnor och S migrations-
politiska förening höll också ett seminarium om kvinnor 
och migration.  
 
6 juli arrangerade S-kvinnors förbund ett välbesökt seminarium ”S-kvinnors femkamp” som 
handlade om våra framtida stora feministiska utmaningar. Moderator: Carina Ohlsson, 
ordförande, S-kvinnor. I Panelen: Christina Tallberg, ordförande PRO, Kerstin Alnebratt, 
filosofiedoktor i genusvetenskap, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Lena Micko, 
ordförande SKL, Philip Botström, ordförande SSU och Alexandra Wallin, Försäkringskassan.  
 
Under Socialdemokraternas dag i Almedalen, inför Stefan Löfvens tal, utökades också 
Socialdemokraternas och sidoorganisationernas aktiviteter i parken. Partiet höll ett öppet mingel 
för politiker och allmänhet, öppna seminarier och intervjuer med statsråd och S-kvinnor från 
både förbund och Gotlandsdistriktet fanns på plats och deltog i aktiviteterna 
 
S-kvinnors Gotlandsdistrikt och Björkhagafonden höll också traditionsenligt ett mingel för S-
kvinnor med vänner i Visby vilket som vanligt var välbesökt och mycket uppskattat. Bland 
gästerna fanns flera tidigare förbundsordföranden, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, 
jämställdhetsminister Åsa Regnér och Palestinas ambassadör i Sverige Hala Husni Fasriz var 
inbjuden hedersgäst. 
 

Pornland – hur pornografin har kidnappat vår sexualitet  
Under Almedalsveckan deltog S-kvinnor i seminarium med Sveriges Kvinnolobby samt kvinno- 
och tjejjourernas riksorganisationer Unizon och ROKS, med visning av filmen Pornland, om hur 
pornografin kidnappat vår sexualitet. Debatt om hur ökad tillgång till pornografi med allt grövre 
inslag av våld och övergrepp, påverka vår syn på kön och sexualitet, våra normer och värderingar.  
 
En bred sammanslutning av personer och kvinnoorganisationer har under 2016 tagit ställning 
mot pornografins skadliga verkningar med flera debattartiklar, intervjuer och debatter, för att det 
är viktigt frågan lyfts politiskt. Det måste utredas och vi måste ha en strategi för hur vi hanterar 
frågan, det saknas reglering av den våldspornografi som på ett helt nytt sätt än tidigare når våra 
barn i väldigt ung ålder.  
 
Frågan följdes upp under året, i september arrangerade S-kvinnor med flera kvinnoorganisationer 
en visning av filmen i riksdagen med panelsamtal.  I november visades filmen på S-kvinnors 
distriktsordförandeträff, båda gånger med efterföljande debatt.  
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Sommartal  
21 augusti höll statsminister Stefan Löfven sitt årliga sommartal i Vasaparken i Stockholm. I år 
utökades dagen med aktiviteter i parken, arrangerat av Socialdemokraterna tillsammans med alla 
sidoorganisationer. S-kvinnor från förbundet och Stockholm stads distrikt deltog under dagen 
med monter och mingel med besökare i parken.  
 

Pride sommaren 2016 
S-kvinnors klubbar, distinkt och förbund deltog i Pridefestivaler, parader och firanden på en rad 
platser i landet under året.  
 
Under Stockholm Pride deltog S-kvinnor från 
förbundet och Stockholmsdistriktet, 
tillsammans med övriga sidoorganisa-tioner, 
partiet och statsminister Stefan Löfven. S-
kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog 
också i seminarier och panelsamtal, bland 
annat tillsammans med HBTs och RFSU.  
 

Remissvar: Om ofrivillig barnlöshet  
I maj 2016 var S-kvinnor remissinstans för utredningen (SOU 2016:11) ”Olika vägar till 
föräldraskap”.  S-kvinnor säger nej till surrogatmödraskap, altruistiskt och kommersiellt, utifrån 
en människovärdesprincip att ingen människa ska betraktas som ett medel för andra människors 
behov – handel med människor aldrig är acceptabelt. De medicinska riskerna och 
konsekvenserna för surrogatmodern är också för stora för at vara acceptabla.  
 
S-kvinnor välkomnade utredarnas intentioner att hjälpa ofrivilligt barnlösa, men ville samtidigt 
betona behovet av att ta hänsyn till hur andra parter påverkas. Barnets behov ska alltid prioriteras 
högts, hänsyn ska tas till barns rätt till alla sina föräldrar, även icke genetiska föräldrar. Större 
öppenhet för olika typer av familjekonstellationer efterfrågades.  
 

Remissvar: Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86) 
I februari 2016 skrev S-kvinnor remissvar till Jämställdhetsutredningen, ”Mål och myndighet – en 
effektivare styrning av jämställdhetspolitiken”. S-kvinnor var i huvudsak positiva till förslagen, 
bl.a. att fler myndigheter bör integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter och att 
Sverige behöver en jämställdhetsmyndighet, en fråga som S-kvinnor framhöll redan är väl utredd 
flera gånger och som behöver bli verklighet.   
 

Remissvar: Människohandelsutredningen (SOU 2016:42)  
S-kvinnor välkomnade att utredningen föreslog att böter tas bort ur straffskalan när det gäller 
brottet ”köp av sexuell handling av barn” så att brottet alltid ska leda till frihetsberövande straff. 
S-kvinnor vill se att detsamma görs även för brottet ”köp av sexuell tjänst” som också alltid bör 
ge frihetsberövande straff. De flesta domstolar dömer endast till böter, vilket S-kvinnor framhöll  
förringar brottets allvar. S-kvinnor drev också kravet på att slopa så kallad dubbel straffbarhet, 
för sexköp som görs av svenska medborgare utomlands.  
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Nytt politiskt program  
S-kvinnors programkommission har 
under 2016 arbetat intensivt med att 
färdigställa S-kvinnors nya politiska 
program, som hösten 2016 gick ut på 
remiss till samtliga S-kvinnors klubbar 
och distrikt. Remisstiden var fram till 
årsskiftet, ett 50-tal remisser inkom. 
Programmet ska sedan sammanställas 
till nästa år, inför den kommande 
förbundskongressen 2017.   
 

Studier och seminarier  

 1-2 april: DO-träff. Gäster på mötet Joa Bergold (LO) och Rickard Rosander (S) om den 
svenska modellen, Anders H Eriksson från försvarsdepartementet om Värdlandsavtalet.  

 16 april: Studiekonferens för S-kvinnors internationellt ansvariga. Utrikesminister Margot 
Wallström gästade mötet och talade om feministisk utrikespolitik.  

 20-21 maj: Steg 2-utbildning för medlemmar. Representanter från alla landets distrikt som 
gått Steg 1- utbildning i sitt distrikt inbjöds att delta. 

 23 september: Steg 2-utbildning för medlemmar från Dalarnas distrikt som gått Steg 1-
utbildning, med besök på förbundet i Stockholm och i riksdagen.  

 1-2 oktober: S-kvinnors studieledare från respektive distrikt deltog i gemensam 
studiekonferens för hela arbetarrörelsen vid Bommersvik.  

 8-9 oktober: Steg 2-utbildning för medlemmar, andra kurstillfället.  

 18-19 november: DO-träff + S-kvinnors förbundsstyrelse. Gäster: Justitieminister 
Morgan Johansson och Civilminister Ardalan Shekarabi.  

 

Material  
Under 2016 tog S-kvinnor fram nytt material för  
S-kvinnors aktiviteter under året, bland annat till 
Jämställdhetsdagarna och till kommundagarna i 
Örebro.  
 

 Ny tatuering med S-kvinnors logga + texten 
”Kvinnokamp”, till kampanjer och aktiviteter, 
inte minst i sociala medier.   

 Ny roll-up med S-kvinnors logga + texten 
”Kvinnokamp”. 

 Uppdaterat vykort med texten ”Befria 
kärleken”, togs fram inför årets Pridefestivaler.   

 

Hemsida och sociala medier 
S-kvinnors förbund har aktiva forum i sociala medier med offentlig sida på Facebook, Twitter 
och på Instagram. Dessa samt förbundets hemsida, www.s-kvinnor.se, uppdateras löpande med 
aktuella nyheter och händelser av förbundet och dess kansli. S-kvinnors distrikt och klubbar har 
även de hemsidor och kontaktsidor i sociala medier. Förbundet länkar till distriktens kontaktsidor 
via förbundets hemsida.  
 
 
 

http://www.s-kvinnor.se/
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S-kvinnor i media  
Under året har S-kvinnor skrivit debattartiklar, pressmeddelanden och deltagit i flera intervjuer. 
De har inte minst berört de utredningar där S-kvinnor varit remissinstanser.  
 
Frågan om surrogatmödraskap fick stor uppmärksamhet i samband med utredningen om 
ofrivillig barnlöshet, kriminalisering av sexköp utomlands blev också en större medial fråga. 
Frågan om pornografi och dess skadeverkningar väckte stor medial uppmärksamhet och debatt.  
 
S-kvinnor uppmärksammades under året bland annat för vår kritik mot koppleriverksamheten 
inom Taxi Stockholm, vilket ledde till inbjudan till samtal både hos Taxi Stockholm, med polisen 
och berörda myndigheter.  
 
Vi uttalade fortsatt stöd för ett fritt Västsahara, vilket inte blev verklighet under året som vi 
hoppats trots att det varit regeringspartiernas mål. Migrationsfrågan var fortsatt viktig och tagit 
stort medialt utrymme. S-kvinnor vidhåller samma linje och vill se ett återinförande av en human 
asylrätt, med permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening.  
 
S-kvinnor har under året uppmärksammat att flera frågor som vi drivit också har blivit verklighet. 
Att fira våra framgångar ger styrka för fortsatt feministisk kamp. Under året har bland annat hela 
screeningprogrammet för mammografi blivit gratis i hela landet, anslagen till kvinnojourerna 
höjdes, sexköpslagen enligt svensk modell blev verklighet i allt fler länder och årliga lönekartlägg-
ningar blev återigen verklighet för att nämna några.  
 
S-kvinnors förbundsordförande och styrelse har deltagit i intervjuer och framträdanden i media, 
bland annat:  
 

 16 januari SVT: Intervju kommentar till granskning av fackförbundet Kommunal.  

 6 februari i ETC: Intervju inför surrogatutredningen.  

 24 februari SVT: Intervju, kommentar om surrogatmödraskap.  

 26 januari: Debatt om asylpolitik.  

 26 januari ETC: Intervju om surrogatutredningen.  

 9 februari Feministiskt perspektiv: Intervju om asyl- och migrationspolitik. 

 15 juni SVT: Intervju, kommentar om surrogatmödraskap.   

 17 juni: Kondoleanser efter mordet på brittiske politikern Jo Cox.  

 21 juni i P4: Intervju om nya bestämmelser för svenska asyllagar.   

 13 augusti i P4: Intervju i samband med Aida Hadzialic avgång.  

 4 oktober i ETC: Intervju om varför SD inte är trovärdiga i jämställdhetsfrågor.  

 4 december i P4: Om hur kroppsspråk och språkbruk påverkar fotbollskulturen.  

 7 december i P1 Morgon: Om kriminalisering av sexköp utomlands.  

 8 december i Ekot: Debatt om kriminalisering av sexköp utomlands.  

 13 oktober i Ekot: Intervju om förbud mot sexistisk reklam.  

 17 oktober i P4: Intervju om pornografins skadliga verkningar.  

 15 december: Ny jämställdhetsmyndighet till Göteborg.  
 
 

  



47 
 

Debattartiklar  
S-kvinnors förbund, distrikt och kubbar har skrivit en mängd debattartiklar under året, både 
nationellt och lokalt. Artiklar har skrivits både själva och tillsammans med en rad andra 
organisationer, partiföreträdare, kvinnoförbund och nätverk. Bl.a.om föräldraförsäkringen 
tillsammans med Kommunal, om hederskulturer och om barnäktenskap med flera av landets 
kvinnoorganisationer och om utvecklingen i Polen med Europarådet. Förbundet har samskrivit 
debattartiklar tillsammans med lokala företrädare från distrikt och klubbar. Kvinnodistrikten och 
klubbarna har också själva skrivit debattartiklar, bland annat om villkoren för äldre kvinnor, om 
kvinnors hälsa, om abortfrågan, surrogatmödraskap och om kvinnors arbetsvillkor och löner.  
 
Nej till surrogatmödraskap  
I samband med att utredningen om Ofrivillig barnlöshet presenterades debatterades frågan om 
surrogatmödraskap som S-kvinnor enligt kongressbeslut säger nej till. I februari skrev S-kvinnor 
en debattartikel på SVT Debatt, flera distrikt och klubbar har skrivit artiklar om det.  
 
Avgiftsfria cellprover  
S-kvinnor har drivit att cellprovtagning mot livmoderhalscancer ska bli avgiftsfri i hela landet. I 
februari skrev vi en artikel med lokal vinkel som uppmanade landstingen att göra detta, artikeln 
publicerades i ett tiotal distrikt. Carina Ohlsson skrev en artikel om det i Arbetet i maj.  
 
Om avgiftsfri mammografi  
S-kvinnor har framgångsrikt drivit igenom krav på avgiftsfri mammografi 
för hela screeningprogrammet under 2016. S-kvinnor skrev flera repliker 
för att förtydliga att vi inte röstat igenom någon åldersgräns för 
mammografi. Socialstyrelsen reglerar åldrar som kallas till 
screeningsprogrammet, idag 40-74. S-kvinnor fortsätter driva kravet att all 
mammografi, även utanför screeningprogrammet ska vara avgiftsfri.  
 
Om kvinnors arbetsvillkor  
Om varför den svenska modellen är en feministisk modell och viktig för 
jämställdheten. I mars skrev S-kvinnor en krönika om detta i Feministiskt perspektiv, samt en 
debattartikel i Aktuellt i Politiken. Inför internationella kvinnodagen skrev S-kvinnors ordförande 
med distrikten en lokal artikel om en jämställd arbetsmarknad tillsammans med civilminister 
Ardalan Shekarabi, som publicerades i ett tiotal av S-kvinnors distrikt.  
 
Asyl och migration 
S-kvinnor har skrivit en rad artiklar om asyl och migrationspolitiken under året. I mars skrev ett 
tiotal kvinnoorganisationer en artikel i Aftonbladet med krav på att särskilt rikta hjälp och stöd till 
utsatta kvinnor samt att ge kvinnor makt och inflytande i fredsprocesser.  
 
Sexistisk reklam  
S-kvinnor har drivit kravet på att sexistisk reklam ska förbjudas. I valrörelsen 2014 drev både 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet frågan om att förbjuda sexistisk reklam. Därefter har 
regeringen istället uttryckt att frågan behöver utredas och diskuteras först och att branschen 
behöver ta eget ansvar. S-kvinnor uppmärksammade vändningen och anser inte att frågan 
behöver utredas mer – branschen tar inte ansvar och vi behöver gå vidare med ett förbud.  
 
Hedersrelaterat våld  
Frågan om hedersrelaterat våld har varit flitigt debatterat även under 2016 och S-kvinnor har 
skrivit artiklar för att lyfta frågan, tillsammans med andra kvinnoorganisationer och 
kvinnoförbund som driver samma krav.  
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Allmän värnplikt  
S-kvinnor stödjer återinförandet av allmän värnplikt och har skrivit om detta inför återinförandet 
som diskuterats. Förbundet förespråkar en allmän värnplikt för både män och kvinnor samt att 
värnplikten breddas och både kan vara militär och civil.  
 
Feministiskt Perspektiv  
Carina Ohlsson har under året varit återkommande krönikör i tidningen Feministiskt Perspektiv. 
Här har krönikor skrivits om en rad frågor, om kvinnors arbetsvillkor och välfärd, om kvinnors 
hälsa och jämställd vård, om jämställda festivaler, om krav på trossamfund att inte diskriminera 
HBTQ-personer för att få statliga bidrag, om skolan och genuspedagogiken.  
 

Pressmeddelanden  

 12 februari: Årliga lönekartläggningar igen!  
Regeringen återinför årliga lönekartläggningar, som S-kvinnor länge drivit.  

 24 februari: Nej till legalisering av surrogatmödraskap.  
Inför utredning om ofrivillig barnlöshet presenteras.  

 1 april: Polens brott mot mänskliga rättigheter.  
Uttalande från förbundsstyrelsen. 

 6 april: Ändringar av asyl- och migrationspolitik  
Om regeringens besked i migrationsfrågan.  

 6 april: Frankrike inför sexköpslag enligt svensk modell  

 8 april: S-kvinnors kongress kommer till Värmland.  

 19 april: Nytt förslag om samtycke  
Besked inför sexualbrottsutredningen.  

 28 april: Avgiftsfritt gynekologiskt cellprov krävs för jämställd vård.  

 4 maj: Taxi Stockholm kan göra sig skyldig till koppleri.  
Med anledning av granskning, med uppföljningsmöte med Taxi Stockholm.  

 20 maj: Pengarna ska nå kvinnojourerna.  
Regeringens omtag för fördelning av anslag till kvinnojourerna. 

 26 maj: Gratis Mammografi – tack alla S-kvinnor!  
S-kvinnors krav, Screeningprogrammet för mammografi blir gratis för hela landet  

 21 juni: Tillfälliga begränsningar av asylpolitiken.  

 31 juni: Nolltolerans mot våld mot kvinnor Med anledning av Kalla Faktas granskning av 
migrationsverkets brister på asylboenden.  

 15 augusti: S-kvinnor fördömer Turkiets brott mot mänskliga rättigheter.  
Angående Turkiets besked om sänkt ålder för sexuell myndighetsålder för barn.  

 23 augusti: Förbjuda tiggeri är ingen lösning.  
Uttalande från förbundsstyrelsen.  

 15 september: Äntligen en jämställdhetsmyndighet!  

 12 oktober: Sexköp ska alltid leda till fängelse  
S-kvinnors remissvar på Människohandelsutredningen.  

 28 oktober: Äntligen solarieförbud för barn  
S-kvinnor uppmärksammar ännu ett av förbundets krav som drivits igenom.  

 17 november: Stoppa kvinnohatet nu!  
Om sexistiska påhopp mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll från 
Moderaternas kansli. 
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Tidningen Morgonbris  
Under året publicerades 4 nummer av  
S-kvinnors medlemstidning Morgonbris som 
distribuerades till alla medlemmar, medier, 
prenumeranter, riksdagsledamöter och bibliotek 
bland annat, i ungefär 10 000 upplagor/ 
nummer.  
 
Tidningens redaktör var 2016 Ingela Hoatson. 
Tidningen innehöll politik, samhällsfrågor, 
intervjuer, kultur, information från förbundet, 
och debattartiklar.  
 
Första numret handlade bland annat om den ökade rapporteringen i media om sexuellt våld och 
trakasserier och varför vi inte får låta högerextrema och rasistiska krafter kidnappa feminismen 
och jämställdhetsfrågorna.  Carina Ohlsson skrev en ledare om detta och Carin Jämtin en krönika 
på samma tema – Inte i vårt namn. Intervjuer med bland annat utrikesminister Margot Wallström 
och Katarina Berggren, kommunsamordnare och biträdande partisekreterare (S).  
 
Andra numret tog bland annat upp migrationsfrågorna, internationellt arbete för kvinnors rätt, 
fackligt arbete för jämställdhet inom IF Metall och kvinnojourernas utmaningar. Intervju med 
Solange Olame Bayibsa, S-kvinna och ordförande i kommunfullmäktige i Upplands bro.  
 
Tredje numret innehöll intervju med nytillträdda EU-ministern Ann Linde, reportage om bland 
annat presidentvalet i USA och om våra krav och satsningar på kvinnors hälsa. Intervju med 
Simon Häggström, författare och polis om arbetat mot prostitution.  
 
Fjärde numret presenterade Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, en intervju 
med Katarina Wennstam med ny bok om våldtäkter och våld mot kvinnor. Reportage bland 
annat om ny jämställdhetsmyndighet, kamp mot kärnvapen och för ett fritt Västsahara.  
 

Lisas hus  
Lisas hus är S-kvinnors semesterhus på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän. Lisa Mattson var 
ordförande för S-kvinnor under åren 1964-1981 och hon lämnade sitt sommarhus i arv till S-
kvinnors förbund som idag förvaltar och hyr ut det till medlemmar.  
 
Huset ligger i ett barnvänligt och lugnt fritidshusområde på ön, med tio minuters gångväg till 
butik, restauranger och småbåtshamn. Under 2016 var huset uthyrt alla semesterveckor under 
juni-september, samt även delar av våren och hösten. 
 

Marta Stjernströms minnesfond  
Marta Stjernströms minnesfond är skapad för S-kvinnors förbund, genom arvet från Marta 
Stjernström. Målet med fonden är att främja lokalt arbete i förbundet, genom politisk skolning 
eller studieresor. Anslag delas ut till enskilda medlemmar, till klubbar eller distrikt.  
 
2016 år tilldelas anslag till två parter. Värmlands kvinnodistrikt beviljades ett anslag om 2000 kr 
för resa till Norge och träff/utbyte med Norska Arbeidepartiets kvinnonätverk. Susanne 
Pettersson-Graff beviljades 2000 kr för ledarskapsutbildning, med målet att värva fler S-kvinnor, 
motverka ojämställdhet och utveckla ledarskapet tillsammans med andra S-kvinnor. Anslagen 
beviljades under förutsättning att aktiviteterna blir av.  
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S-män för jämställdhet  
Män som sympatiserar med S-kvinnor kan stödja S-kvinnors verksamhet och organisation genom 
stödmedlemskap i det som tidigare hette Mansligan. Under förbundsmötet 2015 byttes namnet 
till ”S-män för jämställdhet” i samband med att förbundets stadgar reviderades.  
 
Medlemskapet syftar till att stödja S-kvinnors vision om ett samhälle där män och kvinnor är 
jämställda och verka som goda förebilder för jämställdhet. Medlemskapet kostar 250 kronor/år 
och medlemmar får medlemstidningen Morgonbris och förbundets medlemsbrev samt 
inbjudningar till distriktens aktiviteter.  
 

INTERNATIONELL VERKSAMHET 2016 
 
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN), 
samt Europeiska Socialdemokraternas partis kvinnoorganisation (PES Women). Under året stort 
fokus varit på europeiskt samarbete i migrationsfrågan.  
 

Kvinnor på flykt i Europa  
3 mars arrangerade Europaparlamentet konferens i 
Bryssel, ”Women refugees and asylum seekers in EU”. 
Bland annat handlade det om våld mot kvinnor på flykt, 
hälso och vårdfrågor och integration för kvinnor. Från S-
kvinnor deltog förbundsordförande Carina Ohlsson, 
Annelie Karlsson och Anna Vikström som talade om 
”Gender and healthcare: the situation for refugees and 
asylum seekers”. Europaparlamentariker Anna Hedh, som 
också sitter i S-kvinnors förbundsstyrelse, deltog också i 
konferensen.  
 
26-28 augusti samlas representanter från hela Europa i 
Kroatien tillsammans med CEE Networks for gender 
issues, nätverk och tankesmedja för jämställdhet i Europa, 
för en tre dagars konferens under namnet ”Progressive 
Men and women on the move for gender equality”.   
 

Sydafrika  
S-kvinnor har haft flera samarbeten med Sydafrika med internationella projekt i Östra Kap-
provinsen för kvinnors rättigheter. 2016 beslutade förbundet att förlänga avtalet med Ikhwesi 
Women support center till 2019 och sträva efter långsiktighet i projektet som finanserias av La 
Luna-fonden.  
 
9 februari besökte Carina Ohlsson Pretoria i Sydafrika tillsammans med Palmecentret, genom 
vilka S-kvinnor bedriver samarbeten och projekt med kvinnoorganisationer i Sydafrika. 31 mars 
kom representanter från ANC Stockholm och besökte Palmecentret och S-kvinnor för samtal om 
bland annat kvinnlig organisering, jämställdhet och Sveriges feministiska regering. 
 
I september gjorde S-kvinnor ett andra besök i Sydafrika där vår samarbetspartner i Sydafrika 
hade bjudit in flera organisationer som alla arbetar med mäns våld mot kvinnor i Östra kap-
provinsen. Ordförande Carina Ohlsson, förbundssekreterare Susanne Andersson och Liselott 
Vahermägi från S-kvinnors studieutskott deltog. Temat för utbildningen var ” Jämställdhet 
gynnar alla” och där vi tog upp begreppen feminism och jämställdhet och skillnaderna mellan det.  

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/international-women-day.html;jsessionid=8F3D167AA98E8A29C8D470FD7D3E1431.node1
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Island  
12-13 oktober besökte Susanne Andersson Reykjavik på Island, för konferens om digitaliseringen 
av samhället och hur det påverkar jämställdheten. Hur påverkas män respektive kvinnor av 
digitaliseringen? Hur gör vi för att öka jämställdheten på internet? Kvinnoförbund från hela 
norden var representerade och deltog i seminarierna och rundabordssamtal. 
 

Freja Forum  
Freja forum är en internationell mötesplats för jämlikhet, demokrati, mångfald och dialog som 
arrangerats årligen i olika städer i Europa. 2016 arrangerades Freja Forum i Uppsala i november, 
med samtal och debatter om hur vi stöttar och utvecklar civilsamhällets organisationer. Carina 
Ohlsson representerade S-kvinnor, var gästtalare och deltog i paneler om kvinnlig representation 
och internationell solidaritet.  
 

Fistulastiftelsen  
Stiftelsen bildades 1988 av de politiska partiernas kvinnoorganisationer, däribland S-kvinnor som 
sedan dess har sedan dess har haft en representant i styrelsen. Stiftelsens ändamål är att med 
insamlade medel från privatpersoner och organisationer stödja Fistulasjukhuset i Etiopien och 
dess arbete med förlossningsskadade kvinnor. Verksamheten i Etiopien vilar på tre fundament: 
behandling, rehabilitering och förebyggande arbete. Under åren har verksamheten utvidgats med 
Hamlin College of Midwifes och 5 sjukhusfilialer i landet. Tusentals kvinnor har tack vare 
stiftelsen fått möjligheten att återgå till ett värdigt liv.  
 
Fistulastyrelsen är en ideell organisation med begränsade möjligheter till marknadsföring, därför 
är kvinnoorganisationernas medlemmar deras viktigaste ambassadörer. Hemsidan, 
www.fistulasjukhuset.org, är deras viktigaste informationskanal och stiftelsen besöker gärna 
medlemsmöten i klubbar och distrikt för att berätta mer om verksamheten. Under 2016 samlades 
393 000 kronor in, stiftelsen tackar alla S-kvinnor som bidragit.  
  

http://www.fistulasjukhuset.org/
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