VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

S-KVINNORS KONGRESS 2021

S-KVINNORS FÖRBUND 2019
Förbundsordföranden under året
Vid S-kvinnors kongress i Malmö i augusti 2019 omvaldes Carina Ohlsson enhälligt till
S-kvinnors förbundsordförande för ytterligare 2 år.
År 2019 var ett intensivt år, med stort fokus på Europaparlamentsvalet, resor i Sverige och
internationellt samt riksdagsarbete och nätverkande i jämställdhetsfrågor.
Besök i distrikt
Under året besökte Carina Ohlsson flera av S-kvinnors distrikt och klubbar. I februari besökte
hon den nystartade LO-fackens kvinnoklubb. I mars deltog hon vid både S-kvinnor i Varberg
och S-kvinnor i Solnas 100-årsjubileum liksom på S-kvinnor i Stockholm stads distriktskongress.
I april deltog hon på distriktskongresserna för S-kvinnor i Västernorrland och S-kvinnor i
Göteborg. I september besökte hon S-kvinnor i Vänersborg som firade 90 år och i november
S-kvinnor i Sala som fyllde 100 år.
Europaparlamentsval
Carina Ohlsson lanserades som
nr 7 på Socialdemokraternas lista
till Europaparlamentet. Inför
valet, den 26 maj, reste hon på
valturné och besökte bland annat
Borås, Falköping, Göteborg,
Götene, Herrljunga, Kalix,
Lidköping, Luleå, Mariestad,
Munkedal, Partille, Rinkeby,
Skövde, Stockholm, Trollhättan
och Vällingby.
Årets 1 majtal höll Carina
Ohlsson i Årjäng. Stora delar
av talet fokuserade hon på just EUCarina Ohlsson på ett arbetsplatsbesök på Integrationsnätverket i Göteborg under
valet men även på de högerEU-valrörelsen.
extremas hot mot demokratin och
vad som behöver göras för att öka människors trygghet.
Seminarium, möten och samarbeten
Året har kantats av många seminarier, möten och samarbeten med andra organisationer. I januari
deltog Carina Ohlsson i en politikerpanel på Fadimedagen i riksdagen för att stärka arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
I februari medverkade hon tillsammans med kvinnorättsaktivister från Balkan på ”Kvinna till
Kvinnas” seminariet ”EU – försvarare av kvinnors rättigheter eller en bas för kvinnofientliga
nationalister?”.
I mars föreläste hon på SSU Skaraborgs spetskurs om feminism och medverkade på ett
seminarium om hedersvåld med ”Varken Hora eller Kuvad”.
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I maj och september föreläste hon om ett feministiskt perspektiv på ledarskap på Viskadalens
folkhögskola.
Under politikerveckan i Almedalen, i början av juli, deltog Carina Ohlsson på många seminarier,
bland annat flera debatter om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Hon deltog också i
panelsamtal om kvinnojourernas utmaningar, arbetet mot människohandel och prostitution samt
hur integrationen ska förbättras samtidigt som hedersrelaterat våld och förtryck motverkas.
Under Stockholm Pride i slutet av juli diskuterade Carina Ohlsson migrationspolitik ur ett hbtqperspektiv på Pride House.
I början av oktober bjöd Carina Ohlsson tillsammans med Désirée Pethrus, KD, in till en hearing
i riksdagen om "Pornografi – hur rimmar det med sexköpslagen?". Senare i oktober medverkade
hon i ett seminarium anordnat av Sveriges Kvinnolobby, där rapporten "Föräldraledig? mer än en
köksbordsfråga" presenterades.
I november arrangerade S-kvinnor riksdagsseminariet ”Våldtäkt från anmälan till dom – vad gör
vi nu?” där Carina Ohlsson medverkade. Vid seminariet presenterade Brottsförebyggande rådet
(Brå) sin rapport ”Våldtäkt från anmälan till dom” från i våras.
Vid Progressive Alliance Convention och Olof Palmedagarna i Stockholm i november talade
Carina Ohlsson på temat ”Framgångar och bakslag för jämställdheten”.
I december träffades riksdagens tvärpolitiska nätverk mot mäns våld mot kvinnor för första
gången, på initiativ av Carina Ohlsson.
Internationellt
Carina Ohlsson har en aktiv roll i Europarådet, som ledamot av den svenska delegation, som
andre vice ordförande i kommitté för sociala rättigheter och som ledamot av det parlamentariska
nätverket ”Women free from violence”. Hon har under året deltagit i flera möten, bland annat
om Istanbulkonventionen och jämställdhet och om våld mot kvinnor.
Andra internationella möten som Carina Ohlsson deltagit på under året är exempelvis SAMAKs
(Nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté) årsmöte i Helsingfors i januari, där fackligpolitisk samverkan diskuterades.
I egenskap av ledamot i Europeiska socialdemokraters parti (PES) migrationsnätverk deltog hon i
september på ett seminarium om migration och integration på Malta.
I november diskuterade Carina Ohlsson ”Mäns våld mot kvinnor” i Moskva med både ryska och
svenska deltagare.
Carina Ohlsson har också tagit emot internationella besök i Sverige, bland annat en delegation
från Georgien i juni med diskussioner om jämställdhet och den svenska föräldraförsäkringen, en
delegation från Vitryssland i september och en delegation från Bosnien och Hercegovina i
november.
I december deltog Carina Ohlsson tillsammans med S-kvinnors förbundssekreterare Susanne
Andersson via Skype på en konferens om kvinnligt ledarskap, jämställdhet och organisering med
filippinska Akbayan Youth.
Övriga uppdrag/aktiviteter
Under året har Carina Ohlsson varit kommunfullmäktiges ordförande i hemkommunen
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Lidköping, ordförande för Somaya Kvinno- och tjejjour samt ledamot av Migrationsverkets
insynsråd. I juli utsågs hon även till ledamot i kommittén om den framtida svenska
migrationspolitiken.
Förbundssekreteraren under året
I likhet med förbundsordföranden omvaldes
S-kvinnors förbundssekreterare Susanne
Andersson enhälligt vid årets kongress, för
en mandatperiod av 2 år.
År 2019 har Susanne Andersson lagt ner mycket
tid och engagemang på att planera förbundets
arbete med valrörelsen inför Europaparlamentsvalet, samordna aktiviteter med anledning av
100-årsjubileet av den allmän och lika rösträttens
införande samt planera och genomföra
S-kvinnors kongress.
Besök och aktiviteter
Liksom tidigare år har Susanne Andersson
besökt många S-kvinnodistrikt och klubbar
för att diskutera S-kvinnors politik och
organisation samt inspirera till ökat lokalt
Förbundssekreterare Susanne Andersson och
engagemang och stärkt medlemsvärvning. I
förbundsordförande Carina Ohlsson efter omval
på kongressen.
februari medverkade hon på S-kvinnor i Västerås
Steg 1-utbildning. I mars besökte hon S-kvinnor i
Kronoberg på avslutningen av deras studiecirkel samt deltog på S-kvinnor i Norrbottens
distriktskongress. I april gästade hon S-kvinnor i Borås som firade 100 år samt besökte Marks
S-kvinnor för att tala om EU-valet. I juni besökte hon S-kvinnor i Boden och talade om
härskartekniker. I november deltog hon på S-kvinnor i Norrbottens höstmöte.
Årets förstamajtal höll Susanne Andersson i Skara, Vara och Karlsborg, där hon bland annat
pratade om EU-valet utifrån S-kvinnors paroll ”Fred, frihet och Feminism”.
För att stärka jämställdhetsfrågorna inom arbetarrörelsen har Susanne Andersson i sin roll som
förbundssekreterare under året besökt bland annat arbetarekommuner, sidoorganisationer och
studieförbund för att diskutera S-kvinnors politik och jämställdhetsfrågor. I juni besökte hon
Upplands Väsby Arbetarekommun. I augusti deltog hon vid en uppstartskonferens för
SSU-distriktet i Stockholms län. I september föreläste hon om härskartekniker för Salems
Arbetarekommun på Bommersvik samt besökte ABF i Borås. I oktober besökte hon
Socialdemokraterna i Härryda och i november Socialdemokraterna i Haparanda. I december
talade hon om jämställdhet på arbetsplatsen på Socialdemokratiska partistyrelsens kanslis
Jämställdhetsutbildning.
Övriga uppdrag/aktiviteter
Under 2019 var Susanne Andersson fortsatt förtroendevald för Socialdemokraterna i sin
hemkommun Kalix samt ordförande för Kalix kommunfullmäktige.
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Förbundsstyrelsen 1 jan-17 aug 2019 (t.o.m. kongressen)
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
En ledamot har avsagt sig uppdraget under 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
Anna Vikström, Stockholms län
Marlene Haara, Norrbotten
Chatarina Holmberg, Blekinge
Marlene Segerson, GOS
Inger Jarl Beck, Skåne
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Förbundsstyrelsen 17 aug-31 dec 2019 (fr.o.m. kongressen)
Förbundsordförande
Förbundssekreterare

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

Styrelseledamöter, ordinarie

Anna Hedh, Kalmar län (vice ordförande, AU)
Susanne Dufvenberg, Västerbotten (AU)
Lena Josefsson, Stockholm stad
Yvonne Karlén, Dalarna
Erika Storme Martinger, Södra Älvsborg
Nina Unesi, Stockholms län
Elin Gustafsson, Skåne
Sofia Skönnbrink, Värmland
Janette Olsson, GOS

Styrelseledamöter, ersättare

Anna Fernebro, Skåne
Maritha Meethz, Norrbotten
Tara Twana, Stockholm stad
Monica Fällström, Västernorrland
Malin Lauber, Kronoberg
Elisabet Fjellström, Jämtland
Johanna Kvist, Stockholms län
Vivianne Macdisi, Uppsala län
Shadiye Heydari, Göteborg

Revisorer, ordinarie

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

Revisorer, ersättare

Kerstin Hermansson Morén, Västerbotten
Birgitta Möller, Blekinge

Valberedning

Chatarina Holmberg, Blekinge (sammankallande)
Marlene Haara, Norrbotten
Marlene Segerson, GOS
Kaisa Karro, Östergötland
Desiré Törnqvist, Jönköpings län
Felicia Lundmark, Västerbotten
Norma Aranda De Guitèrrez, Stockholm stad
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Förbundsstyrelsens arbete under året
Förbundsstyrelsen hade under 2019 fem styrelsemöten på Sveavägen 68, två telefonmöten, ett
styrelsemöte i Malmö inför kongressen samt ett konstituerande styrelsemöte efter kongressen.
På kongressen valdes sex nya ledamöter in i förbundsstyrelsen.
Styrelsen tog under 2019 beslut bland annat om att förlänga det internationella projektet (via
Palmecentret) med Ikhwesi i Sydafrika för programperioden 2020–2024. Styrelsen beslutade även
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Nina Unesi, Monica Fällström och Maritha Meetzh för
att utvärdera S-kvinnors politiska program. Inför 100-årsjubileet av S-kvinnors förbund
kommande år beslutade styrelsen om ett firande och att en jubileumsskrift tas fram.
Styrelsen nominerade för 2019 Lena Josefsson till ordförande för KSAN, Maj-Inger Klingvall till
ordförande för UNICEF, Nina Unesi till ledamot av Palmecentrets styrelse samt Kerstin Engle
till Fistulasjukhusets styrelse.
Under året löpte arbetet med att planera firandet av 100-årsminnet av kvinnors rösträtt,
valrörelsen inför Europaparlamentsvalet samt förberedelserna inför S-kvinnors kongress med
exempelvis behandling av de 46 motionerna.
Under våren besöktes förbundsstyrelsen av Anneli Karlsson, som utsetts till Socialdemokraternas
nya gruppledare i riksdagen. Under hösten besökte socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
(S) förbundsstyrelsen och samtalade om sjukförsäkringssystemet.

Den nya förbundsstyrelsen samlad efter val vid kongressen i Malmö.
Övre raden fr. v: Anna Hedh, Elin Gustafsson, Shadiye Heydari, Lena Josefsson, Monica Fällström,
Yvonne Karlén, Vivianne Macdisi, Maritha Meethz, Sofia Skönnbrink, Malin Lauber och Anna Fernebro.
Nedre raden fr. v: Erika Storme Martinger, Johanna Kvist, Susanne Andersson, Carina Ohlsson,
Tara Twana, Susanne Dufvenberg och Nina Unesi.
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S-kvinnor i riksdagen
I riksdagen finns många aktiva S-kvinnor. Nätverket S-kvinnor i riksdagen, som arrangerar
återkommande möten och bevakar och driver S-kvinnor frågor gemensamt, är öppet för alla
riksdagsledamöter som är medlemmar i S-kvinnor.
Vid nätverkets möten har flera gäster deltagit, bland annat Matilda Ernkrans, minister för högre
utbildning och forskning, som berättade om #metoo i den akademiska världen, och EUnämndens ordförande Åsa Westlund som talade om behovet av feministiska reformer i Europa.
Under 2019 har S-kvinnor i riksdagen lagt motioner i flera av de frågor som det fattades beslut
om på S-kvinnors kongress, bland annat att tandvård ska likställas med övrig sjukvård och ingå i
samma försäkringssystem, att åldersgränsen för mammografiscreening ska ses över och höjas, att
en utredning tillsätts för att begränsa porrens skadeverkningar och öka folkhälsan samt att
internationella kvinnodagen utses som officiell helgdag.
Fram till S-kvinnors kongress i augusti var tre ledamöter från förbundsstyrelse invalda i riksdagen:
Carina Ohlsson (Skaraborg), Hillevi Larsson (Skåne) och Aylin Fazelian (Göteborgsområdets
Socialdemokrater). Efter val av ny förbundsstyrelse på kongressen var Carina Ohlsson
(Skaraborg) och Elin Gustafsson (Skåne) de två styrelseledamöter som även är riksdagsledamöter.
S-kvinnor i Europa
En ledamot från S-kvinnors förbundsstyrelse, Anna Hedh (Kalmar län) var fram till juli ledamot i
Europaparlamentet. Hon var bland annat ansvarig för rapporten ”Backlash för jämställdheten i
Europa” som de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet tog fram i mars. En ledamot,
Carina Ohlsson (Skaraborg) har ingått i Europarådets svenska delegation.
S-kvinnors distriktsordförande (DO) 2019
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
GOS
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten

Suzanne Svensson (ny 2019)
Ingalill Persson
Malin Johansson (ny 2019)
Marlene Segerson
Aino Friberg Hansson
Ingrid Amrén
Shadiye Heydari
Christel Eriksson
Elisabet Fjellström
Desiré Törnqvist
Anna Hedh
Eva Ballovarre (ny 2019)
Maritha Meethz (ny 2019)

Skaraborg
Skåne
Sthlm län
Sthlm stad
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg, Södra
Örebro län
Östergötland

Ida Ekeroth
Elin Gustafsson
Nina Unesi
Lena Josefsson
Sofia Amloh
Vivianne Macdisi (ny 2019)
Inga-Lill Röhr
Lilly Bäcklund (ny 2019)
Monica Fällström (ny 2019)
Alexandra Olsson
Erika Storme Martinger
Eva-Lena Jansson
Kaisa Karro

S-män för jämställdhet
”S-män för jämställdhet” är en stödorganisation till S-kvinnor, för män som sympatiserar med
vår organisation och verksamhet. Medlemmarna ska verka som goda förebilder för jämställdhet
genom att stödja S-kvinnors vision och engagera sig i jämställdhetsfrågor. Medlemskapet kostar
250 kronor/år och medlemmar får medlemstidningen Morgonbris, förbundets medlemsbrev
samt inbjudningar till lokala aktiviteter i distrikten.
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Medlemsstatistik 2019
Distrikt
Blekinge
Dalarna
Fyrbodal
GOS
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm stad
Stockholms län
Södra Älvsborg
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland

2019
196
334
231
183
61
281
282
209
122
289
154
144
516
319
803
788
663
108
254
167
306
222
246
132
330
363
7703
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VERKSAMHET 2019
Fadimedagarna
S-kvinnor var stödorganisation till Fadimedagarna 2019, som liksom tidigare år arrangerades av
organisationen "Glöm aldrig Pela och Fadime" tillsammans med ett tvärpolitiskt nätverk. Den 16
januari arrangerades en internationell konferens på temat ”Från ord till handling” i riksdagen, där
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog i en politikerpanel. Den 21 januari deltog
representanter från S-kvinnor i Uppsala vid kransnedläggningen vid Fadimes grav.
8 mars: Internationella kvinnodagen #lönheladagen
S-kvinnor är medlemmar i #lönheladagen-rörelsen, ett nätverk bestående av politiska
kvinnoförbund, fackförbund och kvinnoorganisationer, som tillsammans uppmärksammar
löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
I samband med internationella
kvinnodagen, 8 mars, presenterades
för åttonde året i rad det klockslag
efter vilket kvinnor jobbar gratis i
för-hållande till män (beräknat på en
arbetsdag kl. 8-17). Årets klockslag
var 16.06, vilket innebär att kvinnor
arbetar gratis 54 minuter per dag. I
genomsnitt tjänar kvinnor 4 000
kronor mindre än män varje månad.
Inför lanseringen av klockslaget gjordes en årlig fotografering på Sergels Torg i Stockholm. I
samband med detta publicerades också en debattartikel med nätverkets krav för jämställda löner i
Aftonbladet.
På 8 mars genomfördes en digital manifestation i sociala medier med budskapet “Efter kl. 16:06
jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″
Socialdemokraternas partikongress

Partiordförande Stefan Löfven delar ut Morgonbris rösträttsnummer
tillsammans med Eva-Lena Jansson, Yvonne Karlén, Carina Ohlsson,
Susanne Andersson och Hillevi Larsson från förbundsstyrelsen.
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Den 22–24 mars hölls Socialdemokraternas partikongress i Örebro. Tema för
kongressen var utbildning, kompetensförsörjning och partiet som organisation.
S-kvinnor medverkade på kongressen
med en monter, där vi lanserade vår
valrörelse inför Europaparlamentsvalet,
fokuserade på att prata politik med ett
EU-perspektiv och dela ut vårt
informationsmaterial, som var väldigt
uppskattat. Vi knöt an valet till den
allmänna och lika rösträttens 100årsjubileum och manifesterade i
tidstypiska kläder för kvinnors
rättigheter, nu som då.

Remissvar på kärnvapenutredning
Tillsammans med Palmecenter, SSU, S-studenter, Socialdemokrater för tro och solidaritet och
HBT-socialdemokrater skickade S-kvinnor in ett remissvar på regeringens utredning av
konsekvenserna av ett svenskt undertecknande av FN-konventionen om förbud mot kärnvapen.
Vi framhöll kritik mot utredning som vi på flera punkter anser är bristfällig. Vi motsa oss skarpt
utredningens rekommendation att Sverige inte ska underteckna kärnvapenförbudet. I stället bör
regeringen hedra den långa svenska tradition av tydligt internationellt ställningstagande i frågor
som rör fred och avrustning.
1 maj
Socialdemokraternas första maj-paroll var ”Trygghet, demokrati och sammanhållning”. S-kvinnor
deltog i förstamajfiranden över hela landet. Ett plakat med texten ”Fred, frihet, feminism –
Kryssa en S-kvinna” togs fram till demonstrationerna, som sammanföll med EU-valrörelsen.
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade i Årjäng, medan förbundssekreterare Susanne
Andersson talade i Skara, Vara och Karlsborg.
Kommunals kongress
Den 21–24 maj medverkade S-kvinnor på fackförbundets Kommunals kongress med en monter,
där vi framför allt delade ut material inför Europaparlamentsvalet och diskuterade vår politik med
ombuden och besökare.
100 år av kvinnlig rösträtt
Den 24 maj 2019 var det exakt 100 års sedan riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt,
vilket innebar införandet av kvinnlig rösträtt. För att fira denna milstolpe uppmärksammades
rösträttsjubileet under hela våren, bland annat med historiska reportage i Morgonbris och filmer
på sociala medier. En kampanjsida på Facebook, @Skvinnor100, togs fram för att sprida
information och material om rösträtten, om S-kvinnors roll i den historiska kampen och om
firandet. Kampanjsidan gav också S-kvinnors distrikt och klubbar möjlighet att tipsa varandra om
lokala firanden och därmed ta den feministiska kampen vidare.
Val till Europaparlamentet – Fred, frihet och feminism
Den 26 maj hölls EU-val i Sverige, för att välja de 20 svenska ledamöterna till
Europaparlamentet. S-kvinnors tema var ”Fred, frihet och Feminism” där vi
bland annat prioriterade en kraftfull klimatpolitik, en jämställd EU-budget och
kvinnors rätt till sin kropp.
Till valrörelsen togs vykort, flyer och en EU-pin fram. Material var gratis för
S-kvinnors distrikt och klubbar och var mycket uppskattat.
S-kvinnors ordförande
Carina Ohlsson stod på
plats nr 7 på Socialdemokraternas vallista.
Hon diskuterade S-kvinnors politik på en
valturné till flera orter. I sociala medier
lanserades hon som #feministfarmor, med
en aktiv närvaro på framför allt Facebook
och Instagram. På Youtube delades en serie
filmer där Carina Ohlsson och andra
S-kvinnor berättade om de viktigaste
feministiska frågorna och varför de röstar
i EU-valet. S fick 5 mandat i valet.
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Almedalsveckan
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson var på plats under Almedalsveckan, som ägde rum 30
juni–7 juli, och deltog i en mängd seminarier, debatter och aktiviteter.
I utbildningsfrågor deltog hon i ett rundabordssamtal arrangerat av Sveriges Kvinnolobby med
diskussioner om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan samt Talitas seminarium om
porrkritiska samtal med barn och unga.
I arbetslivs- och familjelivsfrågor diskuterade Carina Ohlsson hur Sverige kan bli bäst på
arbetskraftsinvandring (tillsammans med Företagarna), hur sjukskrivningarna kan minska
(tillsammans med Praktikertjänst), vem som ansvarar för framtidens arbetsmarknadspolitik
(tillsammans med Malmö stad) samt vem som betalar priset för det obetalda omsorgs- och
vårdarbetet (tillsammans med Region Värmland och Anhörigas Riksförbund).
I frågor om kvinnofrid deltog Carina Ohlsson på Unizons seminarium om hur upphandling av
kvinnojourerna riskerar att bli deras död, på Frälsningsarméns seminarium om förbättrat arbete
mot människohandel, på Varken hora eller kuvads seminarium om arbetet mot hedersrelaterat
våld och brottslighet samt Glöm Aldrig Pela & Fadimes seminarium om hur hederskulturen
hindrar kvinnors integration.
Tillsammans med S-kvinnor Gotland och andra S-kvinnor på plats i Visby deltog Carina Ohlsson
också på RFSL:s mångfaldsparad, för alla människors lika rättigheter och värde.
S-kvinnors kongress
S-kvinnor kongress 2019 hölls i Malmö den 16–18 augusti och värd för kongressen var S-kvinnor
i Skåne tillsammans med förbundsstyrelsen.
Kongressen, som är S-kvinnors högsta beslutande
organ, behandlade 46 motioner och tre aktuella frågor
inom bland annat politikområdena arbetsliv, hälsa och
sjukvård, omsorg, våld mot kvinnor och internationell
solidaritet.
På kongressen valdes en ny styrelse. Förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare
Susanne Andersson omvaldes för en mandatperiod på
2 år.
Tre uttalanden antogs på kongressen: om en
kärnvapenfri värld, om att tandvård inte ska vara en
klassfråga och om att inför en äldreomsorgslag.
Gäster på mötet var socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), utbildningsminister Anna
Ekström (S), utrikeshandelsminister Ann Linde (S), europaparlamentariker Heléne Fritzon (S),
Kommunals ordförande Tobias Baudin, PRO:s ordförande Christina Tallberg, kommunstyrelseordförande i Malmö Stad Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), vice ordförande i Malmö Arbetarekommun Carina Svensson (S), kommunfullmäktigeordförande i Malmö Stad Carina Nilsson (S)
och Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Anneli Karlsson.
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Studier och möten
• 19 januari: Steg 2-utbildning för medlemmar från S-kvinnor Stockholms län som gått
Steg 1 lokalt. Totalt deltog 18 kvinnor.
• 2–3 februari: Steg 2-utbildning för medlemmar från hela landet som gått Steg 1 i
distrikten. Totalt deltog 19 kvinnor.
• 23 mars: Distriktsordförandeträff i samband med S-kongressen i Örebro. Gäster var
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Socialdemokraternas toppkandidat till
Europaparlamentet Heléne Fritzon.
• 26 oktober: Steg 2-utbildning för medlemmar från S-kvinnor Stockholms län som gått
Steg 1 lokalt. Totalt deltog 27 kvinnor.
• 9–10 november: Steg 2-utbildning för S-kvinnor från hela landet, som gått Steg 1 i
distrikten. Totalt deltog 33 kvinnor.
• 30 november–1 december: Studieledarträff för distriktens studieansvariga. Två
studieledare från varje distrikt bjöds in. Totalt deltog 26 studieledare. 18 av 26 distrikt var
representerade.
Lisas hus
Lisas Hus är S-kvinnors egen semesterstuga på Bohus-Malmön i Bohusläns skärgård. Huset
testamenterades till S-kvinnors förbund av tidigare förbundsordförande Lisa Mattson och hyrs nu
ut till medlemmar under vår, sommar och höst.
Huset ligger i ett barnvänligt och lugnt fritidshusområde på ön, med tio minuters gångväg till
butik, restauranger och småbåtshamn. Intresset för att hyra Lisas hus var stort under 2019 och
stugan var uthyrd hela sommaren samt även helger under våren och hösten.
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S-KVINNOR I MEDIA
Ordföranden i media 2019
I januari intervjuades Carina Ohlsson av Feministiskt Perspektiv om januariöverenskommelsen.
Hon sa att den ger regeringen en möjlighet att satsa på välfärd och klimat, samtidigt som
rasistiska partier hålls borta från makt och inflytande. Hon framhöll också att S-kvinnor kommer
att fortsätta att jobba aktivt för att regeringen tar nödvändiga steg och gå från ord till handling i
den feministiska kampen.
Den 18 januari medverkade Carina Ohlsson i SR P1 Morgon om den historiska omröstning i
riksdagen där Stefan Löfven väntades väljas till statsminister efter fyra stormiga månader i
politiken.
I april medverkade Carina Ohlsson i SR P4 i en intervju om hur vi bekämpar mäns våld mot
kvinnor. I maj medverkade hon i samma kanal i en intervju om Europaparlamentsvalet och
visionen om ett mer jämställt Europa.
I augusti medverkade Carina Ohlsson i programmet ”Efter fem” på TV 4 i en debatt om
surrogatmödraskap mot Camilla Waltersson Grönvall (M), där hon framhöll S-kvinnors
ställningstagande om att surrogatmödraskap inte bör tillåtas.
Senare i augusti intervjuades Carina Ohlsson i tidningen Aktuellt i Politiken om aborträtten, i
samband med att en moderatpolitiker sagt att abort bör kallas för att döda ofödda barn. Carina
Ohlsson framhöll att det är fruktansvärt att beskriva abort som mord och att hoten mot
aborträtten och skuldbeläggandet av kvinnor som begår abort är oroväckande.
I november medverkade Carina Ohlsson i Lilla Aktuellt och talade om migrationspolitiken.
Pressmeddelanden
190211 Fred, frihet och feminism – S-kvinnors prioriteringar i EU-valet.
190627 S-kvinnors valberedning föreslår nya ledamöter till förbundsstyrelsen.
190814 S-kvinnors kongress 2019.
190817 Uttalande från S-kvinnors kongress: En kärnvapenfri värld.
190818 Uttalande från S-kvinnors kongress: Tandvård ska inte vara en klassfråga.
190818 Uttalande från S-kvinnors kongress: Inför en äldreomsorgslag nu!
190818 Ny förbundsstyrelse för S-kvinnor.
191007 Skydda barnen, det är dags att agera.
191213 Sugardejting är prostitution.
Debattartiklar
Under början av 2019 diskuterades framför allt frågor om regeringsbildningen, som tog historiskt
lång tid innan den ledde fram till januariavtalet och en ny Socialdemokratiskt ledd regering. Under
våren var fokus på Europaparlamentsvalet och de politiska frågor S-kvinnor gick till val på. Flera
debattartiklar publicerades i både lokala och nationella tidningar. Under året skrevs också flera
debattartiklar tillsammans med Palmecentret, övriga sidoorganisationer och andra S-riksdagsledamöter, om att Sverige måste undertecknar och ratificerar FN-konventionen mot kärnvapen.
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Lokala debattartiklar
S-kvinnors distrikt och klubbar har skrivit egna lokala debattartiklar under året. Förbundet har
utöver detta skrivit debattartiklar som undertecknats av förbundsordförande Carina Ohlsson
tillsammans med distriktens ordförande, som publicerats i lokala och regionala tidningar. Många
distrikt har medverkat på dessa lokala debattartiklar, vilket gjort att de fått stor spridning och bra
genomslag.
•
•

•
•

I början av mars publicerades en lokal debattartikel som lanserade S-kvinnors tre ledord
inför Europaparlamentsvalet ”Fred, frihet och feminism” och debatterade hoten från
nationalister och populister. Artikeln publicerades i ca 15 tidningar.
I slutet av april, inför 1 maj och Europaparlamentsvalet, utvecklades de prioriterade
frågorna ”Fred, frihet och feminism” i en debattartikel av S-kvinnors distriktsordförande,
förbundsordförande Carina Ohlsson och socialdemokratiska ministern Annika Strandhäll.
Artikeln publicerades i Aftonbladet och i cirka 10 lokala tidningar.
I maj, inför 100-årsdagen av kvinnlig rösträtt och Europaparlamentsvalet, skrevs en lokal
debattartikel om att den som vill stå på rätt sida av historien röstar som kvinnor gör.
Artikeln publicerades i drygt 20 tidningar.
I september uppmärksammades mäns våld mot kvinnor i förhållande till det samhällsengagemang och de resurser som läggs på gängkriminalitet. Artikeln publicerades i cirka
10 tidningarna.

Utöver dessa har S-kvinnor skrivit och medverkat i flera debattartiklar, däribland:
190110 Feministiskt Perspektiv. Självklart behövs Jämställdhetsmyndigheten.
Om behovet av ett blocköverskridande samarbete och en S-ledd regering.
190124 Arbetet. Vi fortsätter ta strid för jämställdheten.
Om den nytillträdda S-ledda regeringen och det fortsatta arbetet för feministiska framsteg.
190128 Aftonbladet. Vi måste skriva under avtalet mot kärnvapen.
Om vikten av att Sverige, som föregångsland, undertecknar och ratificerar FN-konventionen mot
kärnvapen. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson tillsammans med nio S-riksdagsledamöter.
190207 Feministiskt Perspektiv. Samtycke är livsviktigt.
Om den nya sexualbrottslagstiftningen och det fortsatta arbetet för att skapa en samtyckeskultur.
190213 Aftonbladet. Kvinnor får inte betalt efter 16.06.
Om att kvinnor, 100 år efter beslutet att införa rösträtt för kvinnor, fortfarande tjänar igenomsnitt 4 000 kronor mindre än män varje månad. Tillsammans med nätverket #Lönheladagen.
190227 Altinget. Jämställdhet är inte en kvinnofråga.
Om vikten av jämställd representation av kvinnor och män på toppositioner.
190307 Feministiskt Perspektiv. Jämställdhet och jämlikhet måste få en starkare röst i EU.
Om barns rättigheter och Barnkonventionen som ska bli svensk lag i januari 2020.
190308 Aftonbladet. Du argumenterar som SD, Ebba Busch Thor.
Svar till Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor om feminism.
190322 Blekinge Läns Tidning. Populistiskt att splittra och polarisera.
Slutreplik KD/KDU om trygghetsfrågor och jämställdhet.
190403 Expressen. Ska vi ha porrtidningar i skolbiblioteket också?
Om behovet av porrfilter i förskolor och skolor.
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190404 Feministiskt Perspektiv. Största faran är de konservativa krafterna.
Om S-kvinnors prioriterade frågor ”Fred, frihet och feminism” inför Europaparlamentsvalet.
190425 Aftonbladet. Sverige måste skriva på mot kärnvapen.
Om att Sverige ska underteckna FN:s förbud mot kärnvapen (TPNW). Tillsammans med
Palmecenter, SSU, S-Studenter, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och HBT-S.
190521 Dagens Samhälle. Stoppa kvinnoförtrycket i EU.
Om att rösta för europaparlamentariker som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans med Nätverket Bred feministisk plattform.
190529 Feministiskt Perspektiv. Alla partier borde omvärdera sina politiska prioriteringar.
Om att frågor om kvinnors rättigheter haft stor betydelse i EU-valet.
190627 Feministiskt Perspektiv. Skärp sexköpslagen!
Om att stärka och utveckla sexköpslagen.
190829 Feministiskt Perspektiv. Mycket kvar att kämpa för.
Om engagemang och beslut på S-kvinnors kongress.
190906 Arbetet. Rätt till heltid viktigare än 30-timmarsvecka.
Om en jämställd arbetsmarknad utifrån frågor som diskuterades på S-kvinnors kongress.
190923 Upsala Nya Tidning. Skriv under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen.
Om att tillträdande utrikesminister Ann Linde ska öppna upp för att skriva under TPNW.
Tillsammans med Palmecenter, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, S-Studenter, SSU och
HBT-S.
190927 Feministiskt Perspektiv. #rättslösa: Vi ser er.
Om att större uppmärksamhet måste riktas mot mäns våld mot kvinnor.
191009 Svenska Dagbladet. Täpp till kryphålen som surrogatföretag utnyttjar.
Om behovet av att skydda kvinnor från sexuell och reproduktiv handel.
Företrädare för 17 organisationer skriver tillsammans.
191017 Dagens Nyheter. Nu måste M gå från ord till handling om jämställdhet.
Replik till Moderatkvinnorna om deras jämställdhetsbokslut.
191024 Feministiskt Perspektiv. Dags att punktera högerns populistiska luftslott.
Om det konservativa högerblockets antifeministiska politik.
191107 Dagens Samhälle. Kändisar viktigare för Busch Thor än kvinnors vård.
Om att Kristdemokraterna vill införa avgifter för mammografi.
191119 ETC. Så får vi ett mer jämställt Sverige.
Om mäns engagemang i jämställdhetsfrågor.
Tillsammans med fackförbunden Målarna och Elektrikerna.
191219 Feministiskt Perspektiv. Julrevolten är här, och den är här för att stanna!.
Om hur julstressen skapar en känslomässig utbrändhet och otillräcklighet hos många kvinnor.
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Hemsida och sociala medier
S-kvinnors hemsida www.s-kvinnor.se uppdateras löpande med aktuella nyheter, debattartiklar
och pressmeddelanden. På hemsidan finns också information om vår politik, vår organisation och
information till medlemmar. Hemsidan är en viktig kanal för både intern och extern information
och hade under 2019 cirka 1800 besökare/månad.
S-kvinnor är även aktiva i flera sociala medier, där vi delar aktuell information från förbundet,
allmän information i jämställdhetsfrågor samt bilder och filmer.
Förbundets konton:
Facebook: facebook.com/skvinnor
Twitter: @Skvinnor
Instagram: @s-kvinnor_morgonbris
Youtube: @Skvinnor
Tidningen Morgonbris
S-kvinnors medlemstidning Morgonbris utkom med fyra nummer i en upplaga om 10 000
exemplar/nummer. Tidningen distribuerades till alla medlemmar, prenumeranter och en
friexemplarslista bestående av medier och bibliotek.
Första numret handlade om de kvinnliga ministrarna i den nytillträdda Socialdemokratiskt ledda
regeringen. I tidningen uppmärksammades också de antifeministiska krafternas frammarsch i
Europa, den snabba utvecklingen av digital sjukvård samt intervjuades Kaj Fölster, dotter till Alva
och Gunnar Myrdal.
Andra numret fokuserade på Europaparlamentsvalet med intervjuer av S-kvinnors
toppkandidater på Socialdemokraternas vallista. Numret innehöll också reportage om
ekoturismen, om hushållsnära tjänster samt en intervju med Ulrica Stigberg, präst på Fryshuset,
som arbetar för att hjälpa unga som far illa av porr.
Tredje numret sammanfattade S-kvinnors kongress i Malmö och presenterade bland annat den
nya förbundsstyrelsen. Tidningen innehöll även en intervju med Socialförsäkringsminister Annika
Strandhäll om pensionerna, en intervju med Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström
om kärnvapenfrågan samt ett reportage om S-regeringarna i Norden.
Fjärde numret handlade om våld mot kvinnor – om kvinnojourernas verksamhet samt en intervju
med journalisterna Kristina Edblom och Kerstin Weigl som skrivit boken ”I händelse av min
död” om kvinnor som mördats av dåvarande eller före detta partners. Tidningen innehöll också
en intervju med finansminister Magdalena Andersson om jämställdhet och kvinnors frihet samt
ett reportage om fenomenet dickpics som framför allt drabbar unga tjejer.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2019
S-kvinnor samarbetar på internationell nivå med kvinnoorganisationer, nätverk och politiker i
länder över hela världen. S-kvinnor är en del av Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN),
samt Europeiska Socialdemokraternas partis kvinnoorganisation (PES Women).
Fistulastiftelsen
Stiftelsen bildades 1988 av de politiska partiernas kvinnoorganisationer, däribland S-kvinnor som
sedan dess haft en representant i styrelsen. Stiftelsens ändamål är att med insamlade medel från
privatpersoner och organisationer stödja Fistulasjukhuset i Etiopien. Sjukhuset behandlar
förlossningsskadade kvinnor, forskar om fistulaskador och behandlingsmetoder. Sjukhuset
ansvarar även för Hamlin College of Midwives, som utbildar barnmorskor. Utbildningen är
fyraårig och ett 20-tal barnmorskor utexamineras varje år. Förutom huvudsjukhuset i Addis
Abeba har även uppförts fem lokala sjukhus, spridda i olika delar av landet. Tusentals kvinnor har
tack vare stiftelsen fått möjligheten att återgå till ett värdigt liv. Under 2019 samlades 338 723
kronor in och stiftelsen tackar alla S-kvinnor som bidragit.
Internationella besök
Under året har representanter från förbundsstyrelsen gjort flera internationella besök.
Besök i Sydafrika, 25–27 april
Nina Unesi representerade S-kvinnor vid ett nätverksmöte i Broederstroom, Sydafrika, 25–27
februari, på inbjudan av Olof Palmes Internationella Center (OPC) för att träffa andra
organisationer som också har projekt i Sydafrika.
Besök i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet
I slutet av oktober besökte Elin Gustafsson, ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse och
riksdagsledamot, de västsahariska flyktinglägren i södra Algeriet tillsammans med en delegation
från riksdagen. Under resan besöktes bland annat den skola för kvinnor som S-kvinnor
tillsammans med Olof Palmes Internationella Center var med och startade för 30 år sedan. Resan
innebar också möten med kvinnor som är eller har varit aktiva i the women union inom Polisario
och i Afrikanska Unionens styrelse.
Under resan framförde Elin Gustafsson att S-kvinnor fortsätter kampen för ett fritt Västsahara
och för det västsahariska folkets rättigheter. Återkommande vid alla möten var uttryck för starka
positiva band till S-kvinnor som organisation, våra konkreta förslag för ökad jämställdhet och att
vi så länge stötta det västsahariska folket.
Besök i Sydafrika, 7–13 november
I november besökte Nina Unesi, Sofia Skönnbrink och Malin Lauber från förbundsstyrelsen
S-kvinnors partnerorganisation i Sydafrika, Ikhwezi. De rapporterade att Ikhwezi blivit en viktig
aktör för positiv förändring, som blir lyssnad på och respekterad av andra organisationer i
regionen. Deras nätverkande har nått ända till landets president som avsatt 1,5 miljarder rand
(knappt 1 miljon SEK) i kommande budget till att bekämpa våld mot kvinnor. Under resan
arrangerades en konferensdag, där det planerades för framtiden i projektet.
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