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S-KVINNORS KONGRESS 2019
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S-KVINNORS FÖRBUND 2018
Förbundsordföranden under året
Carina Ohlsson var ordförande för S-kvinnor under hela 2018, ett år med fokus på en intensiv
valrörelse, resor och aktiviteter både nationellt över hela landet och internationellt. Inte minst
en omfattande valturné genom hela Sverige, där S-kvinnors förbundsordförande och förbundssekreterare besökte alla S-kvinnors 26 distrikt.
Besök i distrikten
Utöver valturnén besökte Carina Ohlsson under året flera S-kvinnodistrikt. I januari besökte hon
S-kvinnor GOS, med seminarium om maktstrukturer och
feminism med Anna Mannheimer. I januari besökte hon
också klubbstyrelsedag för Östergötlands S-kvinnor, i mars
val-kickoff för Skånes S-kvinnor, i april Lundby S-kvinnors
90-årsfirande, i juli valupptakt med Lidköpings S-kvinnor,
i augusti valupptakt med S-kvinnor i Skaraborg med
Jämställdhetsminister Lena Hallengren och LO. Senare
i augusti besökte hon också S-kvinnor i Norberg och
Vikmanshyttan, i oktober Skaraborgs S-kvinnor för
seminarium om #metoo samt Stockholm för firandet av
Södra kvinnoklubben 125 år, i november S-kvinnor i
Fyrbodal samt Uddevalla om makt och representation
och i december firande av Lidköpings S-kvinnor 90 år.
Anna Mannheimer & Carina Ohlsson.

Seminarier
Carina Ohlsson har representerat S-kvinnor i flera seminarier, bland annat i februari på Arbetarrörelsens båt, med föredrag om S-kvinnors feministiska kamp och #metoo, tillsammans med
Susanne Andersson. I mars i debatt med Moderatkvinnorna samt seminarium med Fredrika
Bremerförbundet om bostäder på Bostadskongressen i
Borås. I juni under Järvaveckan, om extremism och
hedersrelaterade brott. Under Almedalsveckan i juli
deltog Carina Ohlsson i ett 10-tal seminarier (se
”Almedalen” under förbundets verksamhet). I augusti
på Europride i Stockholm om asylrätten. I oktober i
riksdagen om hur barn och unga möter våldsam
pornografi, tillsammans med Jämställdhetsminister
Lena Hallengren, samt om samma fråga på ABF med
Gail Daines, Katarina Wennstam m.fl. I oktober om
förbund mot kärnvapen med Palmecentret. I november
på ABF, om asylrätt och familjeåterförening tillsammans
med Palmecentret och Studiefrämjandet.
Olga Persson, Unizon, Katarina Wennstam,
författare och debattör & Carina Ohlsson.

Möten och samarbeten
S-kvinnor samarbetar med en rad organisationer som Carina Ohlsson träffat under året:
återkommande samarbeten med Porrfri Barndom om att införa porrfilter för alla förskolor och
skolor, ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), om en kärnvapenfri värld,
tillsammans med Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och svenska läkare mot
kärnvapen. ICAN samlar 468 organisationer världen över mot kärnvapen och fick 2017 Nobels
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fredspris. Vidare har Carina Ohlsson träffat Kommunal om S-kvinnors besiktningsunderlag av
kommunernas jämställdhetsarbete samt Kvinna till Kvinna om kvinnor på flykt. Tillsammans
med Europarådet hölls möten om Ungas mentala hälsa, med Unizon, RFSL, RFSU m.fl. Hon
deltog under året även vid firandet av Viskadalens 90-årsjubileum samt ABF:s förbundsstämma.
Carina Ohlsson har också varit gästtalare/föreläsare, bland annat: i februari om #metoo och
sexuella trakasserier för ledande LO-kvinnor; i mars om S-kvinnors feministiska kamp för
valseger, tal inför riksdagsgruppen; i augusti om pensioner och villkor för äldre, tal inför
Socialdemokraterna i Skaraborg; i september om kvinnor i mansdominerade yrken inför
Nordplus Exchange Program i Lidköping samt om mäns våld mot kvinnor, för elever som läser
till Socialpedagoger och Fritidsledare på Axevalla folkhögskola.
Internationellt
Carina Ohlsson har under 2018 haft flera internationella uppdrag, där hon i alla sammanhang lyft
S-kvinnors frågor. Hon är vice ordförande i Europarådets svenska delegation och ledamot i det
parlamentariska nätverket ”Women free from violence”, samt vice ordförande i Europarådets
kommitté för sociala frågor, hälsa och hållbar utveckling. Under året har hon medverkat i att ta
fram rapport om att förbjuda barnäktenskap i hela Europa, som antogs enhälligt av Europarådet.
Hon är suppleant i OSSE-delegationen och ordförande för PES Socialdemokraterna i Europas
migrationspolitiska nätverk.
Övriga uppdrag
Carina Ohlsson är ordinarie riksdagsledamot (S) samt ledamot i Socialförsäkringsutskottet,
ledamot i Riksdagens valberedning samt talesperson för riksdagens partigrupp i migrationsfrågor.
Hon är kommunfullmäktiges ordförande i Lidköping och ledamot i migrationsverkets insynsråd.
Utöver politiska uppdrag är Carina Ohlsson ordförande för ABF Västra Götaland. Ordförande
för Lidköpings fotbollsklubb. Hon är också ordförande för Somaya kvinnoklubb, med fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck.
Samtliga uppdrag har inneburit möten, besök och samarbeten med organisationer, personer
och civilsamhället. Ofta överlappar uppdragen varandra och ger goda möjligheter att framföra
S-kvinnors prioriterade frågor samt till nätverkande och goda kontakter i en bredd av sektorer
och sammanhang.
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Förbundssekreteraren under året
Under 2018 hade S-kvinnors förbundssekreterare Susanne Andersson, ett intensivt valår med
fokus på att samordna valupptakter och valarbete i S-kvinnodistrikten, samordna kansliets arbete
samt underhålla kontakter och nätverk, både inom det egna partiet, arbetarrörelsen och extern.
Året har inneburit mycket resor, seminarier och aktiviteter, utöver den valturnén där samtliga
S-kvinnodistrikt besöktes tillsammans med Carina Ohlsson.
I februari ansvarade Susanne Andersson för samordning och projektledning av S-kvinnor
aktiviteter på Forum Jämställdhet tillsammans med S-kvinnor i Värmland. I juli gjorde hon
detsamma under Almedalsveckan i Visby, tillsammans med Gotlands S-kvinnor.
Besök i distrikten
Tillsammans med Carina Ohlsson genomfördes under 2018 en valturné där samtliga distrikt
besöktes. Utöver det besökte Susanne Andersson ett flertal distrikt också vid andra tillfällen.
I mars besökte hon Blekinge S-kvinnors årskongress och var även gästtalare hos Karlskrona
S-kvinnor. I april besökte hon årskongressen för Norrbottens S-kvinnor, Umeå S-kvinnor och
därefter valupptakt för Västerbottens S-kvinnor. I maj besökte hon S-kvinnor i Mariestad och
Skövde och i juni S-kvinnor i Helsingborg. Under hösten besöktes S-kvinnor i Skaraborg där hon
höll i en medlemsutbildning (steg 2) och i december S-kvinnor i Köping, där ett seminarium hölls
tillsammans med bland annat ABF och Veronica Palm.
Möten och samarbeten
Susanne Andersson representerade i
sin roll S-kvinnor i en rad möten och
sammanhang för att underhålla
S-kvinnors kontakter och nätverk
och stärka våra samarbeten både
inom arbetarrörelsen och med andra
organisationer och personer, bland
annat i februari på samverkansmöte
med Kommunal och Handelsanställdas förbund, samt på arbetarrörelsens båt tillsammans med Carina
Ohlsson med föredrag om feministisk
kamp i valrörelsen.

Tobias Baudin, Kommunal, Susanne Andersson & Susanne Gideonsson, Handels.

I mars hölls seminarium om
#metoo på Historiska Museet, föredrag inför Kommunal om S-kvinnors valfrågor, samt tal på
Jämställdhetskonferens på Metalskolan i Jörlunda. I april medverkade hon vid ABF:s årsstämma.
I augusti besökte hon Noliamässan och talade om feministisk kamp.
Övriga uppdrag
Susanne Andersson är Kommunfullmäktiges ordförande i Kalix, även detta ett forum där
S-kvinnors frågor ges utrymme och som innebär samarbeten och kontakter. Bland annat tog
hon emot besök i Kalix från Leif Nordin och Lena Nilsson från Kommunal, som samarbetar
med både Socialdemokraterna och S-kvinnor. I augusti invigningstalade hon på friskvårdsdagarna
tillsammans med Ulla Granström, ordförande PRO Kalix och Kristina Tallberg, förbundsordförande PRO.
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Förbundsstyrelsen 2018
Förbundsordförande
Förbundssekreterare

Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)
Susanne Andersson, Norrbotten (AU)

Styrelseledamöter, ordinarie

Hillevi Larsson, Skåne (vice ordförande, AU)
Susanne Dufvenberg, Västerbotten (AU)
Liselott Vahermägi, Stockholms län
Anna Hedh, Kalmar län
Aylin Fazelian, Göteborg
Eva-Lena Jansson, Örebro län
Lena Josefsson, Stockholm stad
Yvonne Karlén, Dalarna
Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg

Styrelseledamöter, ersättare

Nina Unesi, Stockholms län
Anna Fernebro, Skåne
Maritha Meethz, Norrbotten
Tara Twana, Stockholm stad
Monica Fällström, Västernorrland
Malin Lauber, Kronoberg
My Lilja, Uppsala
Elisabet Fjellström, Jämtland
Ann-Marie Palm, Göteborg

(t.o.m. april 2018)
Revisorer, ordinarie

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

Revisorer, ersättare

Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten
Irma Pelo Hallqvist, Dalarna

Valberedning

Siv Palmgren, Örebro län (sammankallande)
Veronica Lindholm, Västerbotten
Ann Vikström, Stockholms län
Marlene Haara, Norrbotten
Chatarina Holmberg, Blekinge
Marlene Segerson, GOS
Inger Jarl Beck, Skåne
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Förbundsstyrelsen under året
Förbundsstyrelsen hade under 2018 haft sju styrelsemöten på Sveavägen 68 samt telefonmöten.
Under årets togs beslut om valturné med besök i samtliga S-kvinnodistrikt, om förberedelser för
firandet av 100-årsdagen för kvinnors rösträtt, om planering för att ta fram förslag till enhetlig
avgiftskonstruktion för S-kvinnor och en översyn av förbundssekreterarens arbetssituation i
samband med kortade mandatperioder.
Förbundsstyrelsen beslutade också om medlemskap för 2018 för RFSU och ”Hela Sverige ska
leva”. Barbro Mellberg anlitades för arbete med ledarskapsprofilering.
Styrelsen antog för 2018 verksamhetsplanen utifrån tre ledord: trygghet, självständighet
och frihet. Utifrån ledorden antogs berättelsen ”Den feministiska kampen tar vi tillsammans,
framtiden formar vi gemensamt. Som kvinna ska du känna dig trygg i hemmet, i samhället och
i arbetslivet för att du ska kunna leva ett självständigt liv i frihet.” med underrubriker: Välfärd,
arbetsliv och rätten till din kropp.
S-kvinnor i riksdagen
Tre ledamöter från S-kvinnors förbundsstyrelse valdes i valet 2018 in som ledamöter i riksdagen:
Carina Ohlsson (Skaraborg), Hillevi Larsson (Skåne) och Aylin Fazelian, (GOS).
S-kvinnor i riksdagen är ett öppet nätverk för alla riksdagsledamöter som är medlemmar i
S-kvinnor. Gäster på möten under 2018 var bland annat Malmö Kvinnojour, Ann-Christin
Ahlberg (S) ansvarig för riksdagens arbetsmarknadsutskott, Gunilla Svantorp, Socialdemokraternas representant i talmannens arbetsgrupp för jämställdhet, EU- och handelsminister
Ann Linde samt Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon.
S-kvinnor i riksdagen har återkommande möten och bevakar och driver gemensamt S-kvinnor
frågor i riksdagen, genom internt arbete, debatter, interpellationer och motioner. Under 2018
har motioner lagts i S-kvinnors frågor gällande bland annat tidsplan för individualiserad
föräldraförsäkring, geriatrik på hälsocentraler, kvinnors arbetsvillkor, bank-ID för tillgång till
porrsidor, porrfilter i skolor och förskolor samt nej till homofob, rasistisk och sexistisk reklam.
Relevant information vidareförmedlas också till S-kvinnors förbundsexpedition.
I maj representerade Carina Ohlsson och Susanne Andersson svenska S-kvinnor i riksdagen, vid
Jämställdhetsforumet Talk Town i Köpenhamn. Ett möte mellan svenska och danska systernätverken Helgas, som samlar socialdemokratiska kvinnliga riksdagsledamöter. I december deltog
S-kvinnor i riksdagens firande av 100 år av kvinnlig rösträtt.
S-kvinnor i Europa
En ledamot från S-kvinnors förbundsstyrelse var 2018 ledamot i Europaparlamentet, Anna
Hedh, Kalmar län. Hon har löpande återrapporterat till förbundet hur det jämställdhetspolitiska
arbetet fortskridit på EU-nivå, samt bevakat S-kvinnors frågor i Europaparlamentet. S-kvinnors
ordförande Carina Ohlsson ingår också i Europarådets svenska delegation.
S-män för jämställdhet
Den som identifierar sig som kvinna kan vara medlem i S-kvinnor. Män som sympatiserar med
och vill stödja S-kvinnors verksamhet kan bli stödmedlem i S-män för Jämställdhet. Medlemsskapet kostar 250 kronor/år och medlemmar får medlemstidningen Morgonbris och förbundets
medlemsbrev samt inbjudningar till distriktens aktiviteter.
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Medlemsstatistik 2018
Distrikt

2018

Blekinge
Dalarna
GOS
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköpings lön
Kalmar län
Kronoberg
Fyrbodal
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm stad
Stockholms län
Södra Älvsborg
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland
Totalt

205
324
175
61
284
288
208
136
303
146
136
220
529
317
813
796
637
104
265
177
323
218
253
141
338
373
7770

S-kvinnors distriktsordförande (DO) 2018
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
GOS
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten

Chatarina Holmberg
Ingalill Persson (ny 2018)
Paula Holmqvist
Marlene Segerson
Aino Friberg Hansson (ny 2018)
Ingrid Amrén (ny 2018)
Shadiye Heydari (ny 2018)
Christel Eriksson
Elisabet Fjellström
Desiré Törnqvist
Anna Hedh
Henrietta Serrate
Birgitta Ahlqvist
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Skaraborg
Skåne
Stockholms län
Stockholm stad
Södra Älvsborg
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland

Ida Ekeroth
Elin Gustafsson
Nina Unesi (ny 2018)
Lena Josefsson
Erika Storme Martinger
Sofia Amloh (ny 2018)
Lena Hartwig
Inga-Lill Röhr
Susanne Dufvenberg
Elisabeth Strömquist
Alexandra Olsson (ny 2018)
Eva-Lena Jansson
Kaisa Karro

FÖRBUNDETS VERKSAMHET 2018
21 januari: Minneskonferens för Fadime
År 2018 var det 16 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Temat för årets konferens,
arrangerad i riksdagen av föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), var ”Jämställdhet
och könsapartheid”. Politiker, organisationer och internationella gäster samlas årligen för att
hedra och uppmärksamma Fadimes minne och lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck.
S-kvinnor medverkade i konferensen och arrangemang för att lyfta frågan på flera platser i landet.
S-kvinnor driver kraven att inga barnäktenskap ska erkännas i Sverige, att inga bidrag ska ges till
föreningar eller religiösa samfund som inte respekterar jämställdhet eller HBTQ-personers rättigheter, samt att en nationell kartläggning görs av hedersproblematiken för att kunna ta fram
konkreta handlingsplaner.
31 januari–3 februari: Forum Jämställdhet
Sveriges största jämställdhetskonferens hölls i år i
Karlstad. Forumet samlar varje år förtroendevalda,
chefer och experter från privat och offentlig sektor.
Forumet arrangerades av Sveriges Kvinnolobby.
S-kvinnors förbund deltog tillsammans med Värmlands
kvinnodistrikt. Även i år var vår monter välbesökt,
med samtal, debatter, möten och värvning av nya
medlemmar.

Carina Ohlsson, Susanne Andersson,
Gunilla Svantorp & Christina Wahrolin.

1 februari: Ny verksamhetsassistent
2018 utökades S-kvinnors kansli med en ny verksamhetsassisten/administratör. Den 1 februari
tillträdde Maria Eklund tjänsten. Hon kommer närmast från tjänst på Socialdemokraterna och har
också arbetat tidigare med S-kvinnor, inte minst som del i presidiet under S-kvinnors kongress.
8 mars: Internationella kvinnodagen
S-kvinnor är medlemmar i nätverket #lönheladagen som samlar flera kvinnoorganisationer och
fackförbund för att uppmärksamma löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 2018 var kvinnors
lön 12 procent längre än mäns, omräknat i tid jobbar kvinnor gratis efter 16.02 (medan män får
betalt hela dagen, beräknat på en arbetsdag från kl. 8–17). 2018 samlades nätverket under namnet
16.02-rörelsen, med 4 gemensamma krav:
1. Att kvinnor och män får
samma rätt till heltid och
trygga anställningsformer.
2. Att strukturella löneskillnader
synliggörs och åtgärdas.
3. Att tillsynen skärps för
lönekartläggningar och
bestämmelser om aktiva
åtgärder.
4. Att säkerställa ett mer jämställt
uttag av föräldraförsäkringen.
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En fotografering av klockslaget gjordes traditionsenligt på Sergels Torg i Stockholm inför
kampanjens lansering. På internationella kvinnodagen spreds kampanjen i sociala medier och en
debattartikel publicerades i Göteborgsposten. Nätverket arrangerade också en partiledardebatt
om jämställda löner, på Kulturhuset i Stockholm tillsammans med Forum Debatt.
Första maj: Arbetarrörelsens dag
Årets paroll för Socialdemokraterna
på första maj var ”Tillsammans för
trygghet”.
S-kvinnor deltog i demonstrationer och
aktiviteter över hela landet. S-kvinnors
ordförande Carina Ohlsson första majtalade i år med Skånes Socialdemokrater
i Ystad. Även i år gjorde S-kvinnors
plakata avtryck i första maj-tågen runt
om i landet.
Porrfilter i skolan
Under våren 2018 genomförde S-kvinnor en omfattande undersökning där alla Sveriges
kommuner deltog i en enkät, angående om de har porrfilter för kommunens förskolor och
skolor. Artiklar om detta publicerades i Feministiskt Perspektiv och tidningen Morgonbris.
Pressmeddelanden gick även ut nationellt vilket uppmärksammades av flera lokala tidningar,
bland annat Barometern som granskade Kalmar, som efter granskningen ändrade sina beslut
och införde porrfilter för sina skolor.
9–13 juni: Järvaveckan
S-kvinnors Stockholmsdistrikt hade tillsammans med partidistriktet monter och aktiviteter i
samband med politikerveckan på Järva, som arrangeras årligen på Järvafältet i norra Stockholm.
Förbundet deltog också, under Socialdemokraternas dag medverkade Carina Ohlsson i
seminarium om extremism och våld mot kvinnor tillsammans med bland annat Kvinnors
Rätt. Hon deltog därefter i en direktsänd diskussion i TV4 om samma frågor tillsammans med
samhällsdebattören och författaren Kurdo Baksi.
1–8 juli Almedalen
S-kvinnor fanns på plats i Almedalen 1–8 juli. Representanter från både förbundet och flera
distrikt fanns på plats. Förbundet deltog i ett flertal seminarier, bland annat med Tiden om
framtidens jämställdhetsarbete, med Sveriges Kvinnolobby om jämställda pensioner och om
utrikes födda kvinnors arbete, med VHEK m.fl. om utrikes födda kvinnors arbete och om
religionsfrihet och den sekulära staten, med tidningen Dagen m.fl. om religionsfrihet, med
Skanska om #metoo, samt med Sverigedemokraterna om jämställdhet och deras prioriteringar.
S-kvinnor deltog även i Mångfaldsparaden tillsammans med Socialdemokraterna och övriga
sidoorganisationer. S-kvinnor arrangerade också tre egna seminarier utifrån våra valfrågor:
”Friskt vårdat, allt vunnet”
Om jämställd sjukvård, om utmaningar för både patienter och anställda, om kvinnors hälsa och
förlossningsvården. Med Erika Ullberg (S) oppositionslandstingsråd Stockholms län, Lena
Segerberg (S) Landstingsråd Kalmar län, Torbjörn Dahlin från Kommunal och Ragnhild
Karlsson från Vårdförbundet.
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”Jobba jämställt – Ett rättvisare arbetsliv”
Om ojämställdhet på arbetsmarknaden, deltid, delade turer, visstider och löneskillnader samt hur
vi stärker utlandsfödda kvinnors självförsörjande och deltagande på arbetsmarknaden. Med
Tobias Baudin och Torbjörn Dahlin från Kommunal, Carina Nilsson från SKL samt Susanne
Andersson för S-kvinnor.
”Rätt till din kropp – Exploateringsstopp”
Om rätt till din kropp, #metoo, att bryta tystnadskulturer, om hur vi stoppar exploatering och
objektifiering av kvinnor i kvinnofientlig pornografi och sexistisk reklam, samt uppnår
nolltolerans gällande mäns våld mot kvinnor. Med Olga Persson från Unizon, Anna Hedh (S)
ledamot Europaparlamentet och Maria Bergström från RFSU.
Under torsdagen hölls Socialdemokraternas dag i Almedalen, med aktiviteter i parken inför
Stefan Löfvens tal. Gotlands S-kvinnor fanns på plats tillsammans med förbundet för försäljning,
utdelning av ballonger och för att möta väljare och intresserade.
22 augusti–8 september: Valturné
Förbundsordförande Carina Ohlsson och
förbundssekreterare Susanne Andersson startade
valturnén i Haparanda och körde därifrån
S-kvinnors inlånade kampanjbil genom alla
26 S-kvinnodistrikt.
I varje distrikt möttes de upp av S-kvinnor lokalt
som arrangerade olika aktiviteter, torgmöten,
verksamhetsbesök, tal, dörrknackningar och
kampanjarbete. Totalt besöktes 51 kommuner.
S-kvinnors fokus i valrörelsen var kvinnors trygghet,
självständighet och frihet, med utgångspunkten i tre
områden: Välfärd, jämställt arbetsliv och rätten till din
kropp. Vi lyfte också upp de framgångar vi haft under
mandatperioden och vilka feministiska utmaningar vi
har framåt.
Checklista
Under mandatperioden har många viktiga beslut fattats som ökar jämställdheten och förbättrar
kvinnors situation. För att stärka S-kvinnors argument i debatter, som underlag för medlemsvärvning samt inför arbetet i valrörelsen, kompletterades vår checklista (som togs fram 2017)
över feministiska framgångar under Sveriges första feministiska regering, 2014–2018.
Bland framgångarna listas bland annat inrättandet av en jämställdhetsmyndighet, en ny sexualbrottslag, en tredje vikt månad i föräldraförsäkringen, återinförande av årliga lönekartläggningar,
gratis mammografi- och livmoderhalsscreening i hela landet, samt beslut att göra barnkonventionen till svensk lag. Listan distribuerades till alla distrikt.
Studier och möten
• 2–4 mars: S-kvinnors ledarskapsutbildning del 1. Gäst: Barbro Mellberg, organisationskonsult, och Paula Ternström, ledarutvecklingscoach.
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•
•
•
•
•
•

18–20 maj: S-kvinnors ledarskapsutbildning del 2. Gäst: Veronica Lindholm och Maria
Strömkvist, riksdagsledamöter (S), Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden, och Joakim
Spångberg, kommunikatör Socialdemokraterna.
25–26 maj: DO-träff + förbundsstyrelse. Gäst: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
och Migrationsminister Heléne Fritzon.
15 september: DO-träff.
29–30 september: Studieledarträff.
24 november: S-kvinnors internationella kontaktpersoner. Gäst: EU- och handelsminister
Ann Linde, Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström samt Sveriges ambassadör
mot människohandel Per-Anders Sunesson.
8–9 december: S-kvinnors studieutskott deltar i partiets studiekonferens på Bommersvik.

Material
Inför valet 2018 togs material fram för S-kvinnors aktiviteter inför bland annat Almedalen,
Jämställdhetsdagarna, Pridefestivaler och inte minst valarbete och valturné. I maj lanserades
också en nyutgåva av S-kvinnors Makthandbok som S-kvinnor använt i flera decennier. I
samband med lanseringen skickades ett pressmeddelande ut, med lästips riktade till Svenska
Akademien, efter deras maktstrider och skandaler i samband med #metoo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makthandbok (Design Maria Holmér)
Anteckningsblock (Design Maria Holmér)
Vykort: Välfärd (Design Maria Holmér)
Vykort: Arbetsliv (Design Maria Holmér)
Vykort: Rätt till din kropp (Design Maria Holmér)
Medlemsfolder med valfrågor (Design Maria Holmér)
Nya vykort Pride ”Befria kärleken”
Funktionströja
Folder #metoo

Lisas hus
Lisas Hus är ett sommarhus på Bohus-Malmön i Bohusläns skärgård, som testamenterades till
S-kvinnors förbund av tidigare förbundsordförande Lisa Mattson. Idag förvaltas huset av
S-kvinnors förbund som hyr ut sommarhuset till medlemmar.
Huset ligger i ett barnvänligt och lugnt fritidshusområde på ön, med tio minuters gångväg till
butik, restauranger och småbåtshamn. Intresset för att hyra sommarhuset har varit stort, under
2018 var huset uthyrt alla sommarveckor samt stora delar av våren och hösten.
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S-KVINNOR I MEDIA
År 2018 dominerades av valrörelse inför de allmänna valen i september och efterföljande
parlamentariska läge och förhandlingar om regeringsbildning, som löpte över årsskiftet.
Under året har S-kvinnor skrivit debattartiklar och pressmeddelanden. Carina Ohlsson har
också deltagit i framträdanden och gjort flera intervjuer, bland annat:
I samband med #metoo och #imaktenskorridorer intervjuades Carina Ohlsson bland annat av
tysk media i april om de svenska uppropen.
I april deltog hon i en intervju
i tidningen Framtidsanalys, om
S-kvinnor prioriterade frågor i
valet.
I juli, under Järvaveckan, deltog
hon i panelsamtal och livedebatt
om extremism i TV4 med
författaren Kurdo Baksi.
I augusti, under S-kvinnors
pågående valturné, gjordes flera
intervjuer om valturnén och
S-kvinnors prioriterade frågor, bland annat i Feministiskt Perspektiv, i Östgöta Corren och i
Norrköpings Tidningar.
Pressmeddelande
Under 2017 polisanmälde S-kvinnor två hemsidor för så kallad ”sugardejting” för koppleri och
anstiftan till prostitution. Under 2018 valde åklagaren att lägga ner förundersökningen. I samband
med det publicerade S-kvinnor ett pressmeddelande (2018-04-25) om att vi förhöll oss starkt
kritiska till detta.
I samband med att S-kvinnor lanserade förbundets nya uppdaterade makthandbok publicerades
ett pressmeddelande (2018-05-07). Boken presenterades även som ett lästips för Svenska
Akademiens ledamöter, då Makthandbokens publicering kom strax efter skandalerna inom
Svenska Akademien, kopplat till avslöjanden i samband med #metoo.
I ett uttalande den 20 juni ”USA bryter mot allt barnkonventionen står för” fördömde S-kvinnor
president Donald Trumps nolltoleransreform som splittrar familjer som tar sig in i USA från
Mexico och låser in barn i fängelse eller i stora burar.
I samband med S-kvinnors valturné, 22 augusti till 9 september, besöktes 52 kommuner. Vid
mottagandet i respektive distrikt skickades lokala pressmeddelanden ut till varje distrikt om
valturnén, vilka kommuner i distriktet som skulle besökas, lokala aktiviteter och om S-kvinnors
valfrågor.
I oktober tog förbundsstyrelsen formellt beslutet att nästa kongress ska hållas i Malmö, 16–18
augusti 2019. Informationen lanserades via pressmeddelande (2018-10-24) ”S-kvinnors kongress
kommer till Malmö”.
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Hemsida och sociala medier
S-kvinnors hemsida och sociala medier administreras av S-kvinnors kansli och uppdateras
löpande med nyheter och information som är relevant för förbundet. Nästan alla S-kvinnodistrikt
och klubbar har även lokala kontaktsidor, främst på Facebook.
Förbundets konton:
Facebook: facebook.com/skvinnor
Twitter: @Skvinnor
Instagram: @s-kvinnor_morgonbris
Debattartikel
Årets debattartiklar dominerades av frågor kopplat till valrörelsen och valet i september. Inför
detta skrevs bland annat artiklar om vinster i välfärden, förbyggande av våld mot kvinnor samt
fler artiklar om hur M, KD och SD motverkar jämställdheten i flera sammanhang. Under
efterföljande regeringsbildning skrevs bland annat artiklar om samma partiers försök att lägga
ner Jämställdhetsmyndigheten.
Under 2018 blev äntligen förslaget om en stärkt sexualbrottslagstiftning verklighet. Förslaget
som bland annat innebar nya krav på samtycke, nya oaktsamhetsbrott samt skärpta straff, antogs
enhälligt av Sveriges riksdag. Inför omröstningen skrev S-kvinnor en debattartikel som fick bred
uppslutning och undertecknades av fem politiska kvinnoförbund och åtta kvinnorättsorganisationer. Artikeln fick stor uppmärksamhet och spridning.
Lokala debattartiklar
Utöver egna lokala debattartiklar som S-kvinnors distrikt och klubbar skrivit under året, har
förbundet också skrivit flera artiklar som publicerats lokalt, undertecknade av förbundsordförande Carina Ohlsson tillsammans med distriktens ordförande. Dessa har publicerats i
lokala versioner i flera lokala och regionala tidningar och fått stort genomslag. Många distrikt
har valt att delta i dessa.
•
•

I samband med internationella kvinnodagen 8 mars skrevs lokala debattartiklar om
sjukvård och vårdköerna, samt vårdpersonalens arbetsvillkor, som publicerades i ca 15
tidningar.
I december skrevs lokala debattartiklar om införandet av kvinnlig rösträtt, kampen mot
det borgerliga motståndet och den roll S-kvinnor spelat i detta, som publicerades i ca 10
tidningar.

”Hundra år med kvinnlig rösträtt”,

bild från Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt
(LKPR) 1921, till lokal artikel
i Hela Hälsingland.
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Debattartiklar under året:
180110 Aftonbladet: Medeltida arvsregler – en skam för Sverige. 8 företrädare för S och S-kvinnor.
180115 SvD: Stockholm har raserat en världsledande behandling. 30 företrädare, bland andra politiker,
författare, läkare, psykoterapeuter och företrädare för frivilligorganisationer.
180118 Feministiskt Perspektiv: Att möta motstånd är en del av den feministiska kampen.
180215 Metro: Fem kvinnoförbund går samman för samtycke 5 politiska kvinnoförbund och
7 kvinnoorganisationer.
180216 Feministiskt Perspektiv: Avgörande för framtiden att investera i barnen.
180307 Expressen: Stoppa bidragen till antidemokraterna. Med företrädare för V, L, MP, M, C, KD
180308 GP: Dags att ge kvinnor lön hela dagen. Nätverket #lönheladagen
180315 Feministiskt Perspektiv: Satsningar på vården feministiskt nödvändiga.
180420 Feministiskt Perspektiv: Trygghet, självständighet, frihet.
180308 Expressen: Stoppa bidragen till antidemokraterna. Med övriga demokratiska riksdagspartier.
180315 Feministiskt Perspektiv: Satsningar på vården feministiskt nödvändiga.
180410 Altingt: Kvotering hotar inte män med rätt kompetens.
180412 Feministiskt Perspektiv: Trygghet, frihet och självständighet.
180509 Feministiskt Perspektiv: Våga vara jobbig.
180511 Dagens Samhälle: Är jakt viktigare för M än att stärka kvinnors rättigheter?
180522 Dagens Arena: Kamp för kvinnor är en kamp för demokratin. Bred Feministisk Plattform
(S-kvinnor, C-kvinnor, L-kvinnor, Gröna kvinnor, Grupp 8, Sveriges Kvinnolobby m.fl.)
180525 Dagens Samhälle: Vi skyller inte ifrån oss, tvärtom tar vi ansvar. Slutreplik till Moderatkvinnorna.
180607 Feministiskt perspektiv: Oseriös polarisering av frågan om vinsttak för välfärdsföretag.
180626 SvD: Vart har jämställdheten tagit vägen i valrörelsen? Bred feministisk plattform.
180705 Feministiskt perspektiv: Knappt hälften av kommunerna har porrfilter i skolors nätverk.
180725 Smålänningen: Vi ser väldigt olika på vad jämställdhet innebär. Slutreplik till SD.
180823 Dalademokraten: Efter #metoo, arbetet emot sexuella trakasserier och övergrepp fortsätter.
Med S-kvinnor i Falun.
180830 Feministiskt Perspektiv: Vi står inför ett avgörande val för jämställdhet och jämlikhet.
180927 Feministiskt Perspektiv: Alliansen borde pressas om jämställdhetskompromisser.
181013 Aftonbladet: Inför åldersgräns på internetporr. Med C-kvinnor, MP, Porrfri Barndom,
FATTA, Talita, Unizon, MÄN, Huskurage, m.fl.
181025 Feministiskt Perspektiv: Sverige påverkar världen och världen påverkar oss. Till FN-dagen.
181119 Aftonbladet: Vi måste motverka den sunda machokulturen. Med Philip Botström ordf. SSU.
181122 Feministiskt Perspektiv: Våldet mot kvinnor är grovt, upprepat och oacceptabelt.
181219 ETC: Oacceptabelt att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten. Carina Ohlsson & Shadiye Heydari,
ordförande S-kvinnor Göteborg.
181220 SVT Opinion: Myndigheten behövs för ett tryggare Sverige. Carina Ohlsson & Anna Johansson
(S) ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott.
181231 SvD: Lyssna på folket – underteckna förbud mot kärnvapen. Med Olof Palmes Internationella
Centret, SSU, Socialdemokrater för tro och solidaritet, S-studenter, HBTs och Unga Örnar.
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Tidningen Morgonbris
S-kvinnors medlemstidning Morgonbris kommer ut med fyra nummer per år och distribueras till
alla medlemmar samt medier, prenumeranter, riksdagsledamöter och bibliotek i ungefär 10 000
exemplar/nummer.
Första numret uppmärksammade första maj och internationella kvinnodagen 8 mars. Sju
fackförbundsordföranden svarade på vilka frågor de tyckte var viktigast inför valet. Längre
intervjuer med Lena Ag chef för Jämställdhetsmyndigheten, Josephine Appelqvist och Anna
Sandler grundare av Talita och Veronica Palm om hennes nya bok om systerskap.
Andra numret uppmärksammade bland annat sociala medier och Viralgranskarnas arbete,
Botkyrka Kommun som toppar SKL:s Heltidsbarometer, integration i Västra Götaland och
skillnaden mellan S och M i jämställdhetsfrågor. Samtliga distriktsordförande svarar på vilka deras
viktigaste frågor är i valrörelsen. Intervju med Carina Ohlsson om föregående mandatperiod, med
jämställdhetsminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson.
Tredje numret lyfte S-kvinnors aktiviteter under Almedalsvecka, valanalyser, porrfilter i skolor
och ”varannan damernas”. Intervjuer med bland annat, Anders Österberg på Unga Örnar, Fanna
Ndow Norrby programledare och skribent, serietecknaren Nanna Johansson, Burcu Sahin poet
och lärare, samt komikern Emma Knyckare som tog initiativet till festivalen Statement.
Fjärde numret innehöll artiklar om så kallad ”Sugardejting” och prostitution, historiskt om
kvinnlig rösträtt och arbetet för utsatta flickor och kvinnor i Namibia. Intervjuer med bland annat
Åsa Lindestam första vice talman, Johanna Mårtensson nationell samordnare ABF, Gail Dines,
professor i sociologi och aktivist mot porrindustrin.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2018
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med politiker, organisationer och nätverk över hela
världen. Under året har förbundet gjort, och tagit emot, flera internationella besök. S-kvinnor är
en del av Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN), samt Europeiska Socialdemokraters partis
kvinnoorganisation (PES Women).
Sydafrika
S-kvinnor har sedan många år tillbaka samarbetat med kvinnorättsorganisationer i Sydafrika. De
senaste åren Ikwesi Women´s Support
Center, som arbetar med stöd åt
kvinnor, skyddat boende samt HIV
och AIDS-prevention.
De 17 maj representerade Aylin
Fazelian och Nina Unesi, från
förbundsstyrelsen, S-kvinnor vid
nätverksmöte i Pretoria i Sydafrika.
Tillsammans med ett 30-tal afrikanska
organisationer arrangerades en
konferens på temat ”Winds of
change”, av Olof Palmes
Internationella Center.
Den 25–29 november representanter
Nina Unesi och Malin Lauber från
förbundsstyrelsen
S-kvinnor på besöker Sydafrika. Med på resan var även Zinaida Kajevic, S-kvinnor Skåne,
som vann den plats på resan som lottades ut bland S-kvinnors medlemmar. Under besöket
arrangerades workshop om jämställdhetsfrågor, barn, äldre samt om ledarskap.
Botswana
I oktober tog Carina Ohlsson emot Daisy Bathusi från Botswana Congress Party women’s league.
På mötet diskuterades bland annat bristen på kvinnliga parlamentsledamöter i Botswana och hur
kvinnors representation kan öka.
Fistulastiftelsen
Fistulastiftelsen är en ideell organisation som bildades 1988 av de politiska partiernas
kvinnoorganisationer, däribland S-kvinnor. Stiftelsens mål 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. Verksamheten har med åren 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.
S-kvinnors representant i styrelsen, Kerstin Engle, var under 2018 ordförande för
Fistulastiftelsen.
Under året samlades in 385 578 kronor in och stiftelsen tackar alla S-kvinnor runt om i landet
som gör en värdefull insats för sina systrar i Etiopien.
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