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Förord 

År 2020 var ett väldigt annorlunda år på grund av coronapandemin, Covid-19, som spreds snabbt 

och omfattande i Sverige och i världen. Med epidemin följde ökad social distansering, isolering 

och nedstängningar. 

Pandemin fick stora konsekvenser inom politiken. Under året ägnades regeringens arbete till stor 

del åt pandemin och de konsekvenser den fick för vården, omsorgen och ekonomin. Riksdagen 

beslutade att bara 55 ledamöter skulle vara på plats vid omröstningar i kammaren, även om alla 

ledamöter var i tjänst.  

Generella råd rekommenderade personer som kunde arbeta hemifrån att göra det. Ett nationellt 

förbud mot allmänna sammankomster med över 500 personer infördes i mars, för att senare 

skärpas till 50 personer och därefter 8 personer. Det ledde till att många fysiska aktiviteter och 

arrangemang ställdes in. 

Pandemins effekter på hela samhället påverkade förstås också S-kvinnors verksamhet. Som ett 

resultat av pandemin ökade digitala arbetsformer starkt. I stället för fysiska möten och 

seminarium hölls många digitala möten, kampanjer och webbinarium.  

Internationellt var läget lika ansträngt som i Sverige, med strikta restriktioner och tillfälliga 

nedstängningar av hela samhällen samt stängda gränser.  
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S-KVINNORS FÖRBUND 2020  
 
Förbundsordföranden under året 
I januari deltog Carina Ohlsson när S-kvinnor i Trollhättan firade 100 år och i februari vid  

S-kvinnor i Skövdes 100-årsjubileum och årsmöte. I mars besökte hon S-kvinnor i Östergötland 

och deltog på deras distriktskongress i Motala. 

På Internationella kvinnodagen besökte Carina Ohlsson S-kvinnor i Sandviken, där hon bland 

annat deltog i ett seminarium och talade om S-kvinnors förbund som fyller 100 år 2020. 

Den 14 februari uppmärksammades 

förbundets 100-årsjubileum med en stor 

fest där Carina Ohlsson förstås deltog 

och höll tal. 

I slutet av mars, när coronapandemin 

började sprida sig i Sverige, höll Carina 

Ohlsson ett facebook-tal och en ”digital 

fika” där hon pratade om vikten av ett 

solidariskt samhälle och hur vi 

tillsammans måste hjälpa varandra 

genom krisen. 

1 maj skulle Carina Ohlsson ha talat i 

Ljungby och Älmhult, men liksom alla 

fysiska första maj-firanden ställdes dessa  

in på grund av pandemin. I stället höll  

Carina Ohlsson sitt förstamaj-tal digitalt 

på Facebook. Talet handlade om det 

starka samhället utifrån välfärd, trygghet, jämlikhet, jämställdhet och miljö. Talet fick bra 

spridning och sågs av närmare 7 000 personer. 

I början av maj deltog Carina Ohlsson på ett webbinarium på temat ”Hur stoppar vi tortyrporr 

och sexhandel?” som arrangerades av socialdemokratiska riksdagsledamöter tillsammans med  

S-kvinnor i Dalarna och S-kvinnor i Västmanland. Medverkade gjorde också jämställdhets-

minister Åsa Lindhagen (MP), Sveriges ambassadör mot människohandel, Per-Anders Sunesson, 

Meghan Donevan från Talita och Olga Persson från Unizon. 

I maj släpptes boken ”Det feministiska löftet” som är en antologi om hur arbetarrörelsens 

jämställdhetsvisioner ska förverkligas och där Carina Ohlsson är en av författarna. 

I juni medverkade Carina Ohlsson på Sveriges Kvinnolobbys internationella webbinarium ”Hur 

stoppar vi den reproduktiva handeln med kvinnor och barn?” om surrogatmödraskap. Seminariet 

fokuserade framför allt på förhållandena för de drabbade i Ukraina och Indien.  

I september deltog Carina Ohlsson i ett webbinarium med Unizon och deras ungdomspanel om 

porr och sexuellt våld. 

I början av oktober besökte Carina Ohlsson Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg för att diskutera 

förlossningsvården med chefer och personal. 

Carina Ohlsson tillsammans med LO:s ordförande Karl-Petter 

Thorwaldsson och Kommunals ordförande Tobias Baudin på  

S-kvinnors 100-årsjubileum. 
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I mitten av oktober hade Carina Ohlsson möte med socialminister Lena Hallengren, 

justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg om situationen för 

gömda kvinnor, och deras barn, som lever med ständig rädsla för att utsättas för våld från tidigare 

partners. 

I november deltog Carina Ohlsson på ett webbinarium anordnat av S-kvinnor i riksdagen om hur 

vi kan bli en starkare motoffensiv mot de europeiska antifeministiska krafterna som hotar rätten 

till abort och kvinnors rättigheter. 

Under hösten deltog Carina Ohlsson också på flera digitala möten med S-kvinnors distrikt och 

klubbar, bland annat med S-kvinnor i Södra Älvsborg, Skövde, Trelleborg och Örebro. 

Internationellt  

I januari representerade Carina Ohlsson Sverige i möte med Europarådets nätverk ”Women Free 

from Violence” där våld mot kvinnor med funktionshinder diskuterades.  

Under året har Carina Ohlsson deltagit i flera internationella digitala möten, bland annat med 

Europarådets jämställdhetskommitté och PES Women om att motverka sexuell diskriminering 

och mäns våld mot kvinnor. 

Övriga uppdrag/aktiviteter 

Under året har Carina Ohlsson varit kommunfullmäktiges ordförande i hemkommunen 

Lidköping, ordförande för Somaya Kvinno- och tjejjour samt ledamot i den parlamentariska 

kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken, som i september lämnade sina förslag i 

betänkandet ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” SOU 2020.54.   
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Förbundssekreteraren under året  

Början av år 2020 ägnade Susanne Andersson åt planering och praktiskt arbete med S-kvinnors 

100-årsjubileum – en mycket lyckad 

tillställning som hölls i Socialdemo-

kraternas hus fredag den 14 februari. 

I februari besökte Susanne Andersson 

Vällingby S-kvinnor och Haninge  

S-kvinnor på deras årsmöten. I mars 

deltog hon på S-kvinnor Stockholm 

stads kongress och besökte S-kvinnor i 

Fyrbodal samt Bollnäs Arbetare-

kommuns årsmöte.  

1 maj skulle Susanne Andersson ha talat 

i Härnösand, men det fysiska firandet 

där ställdes in i likhet med övriga landet. 

Susanne Andersson spelade istället in  

ett digitalt appell-tal till S-kvinnor i 

Härnösand, som fick närmare 3 000 

visningar. Talet var också mycket 

uppskattat, med positiva reaktioner, kommentarer och delningar. 

I juni deltog Susanne Andersson digitalt på S-kvinnor i Västernorrlands distriktskongress och på 

S-kvinnor i Skaraborgs Steg 1-utbildning. 

Under hösten gav den ökade mängden digitala möten Susanne Andersson möjlighet att medverka 

på många regionala och lokala S-kvinnomöten. Hon deltog på möten med distrikten i Blekinge, 

Dalarna, Fyrbodal, GOS, Gävleborg, Göteborg, Halland, Jämtland, Jönköpings län, Kalmar län, 

Kronoberg, Norrbotten, Skaraborg, Skåne, Stockholms län, Södra Älvsborg, Sörmland, Uppsala 

län, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Hon 

deltog också på möten med S-kvinnoklubbar i Gislaved, Huddinge och Örebro.  

Under året har Susanne Andersson varit invald i Socialdemokraternas facklig-politiska kommitté, 

som utvecklar och verkställer partistyrelsens strategi på området. Kommittén, som arbetar fram 

till riksdagsvalet 2022, har haft flera möten under året där fokus varit på att förankra och utveckla 

det facklig-politiska arbetet regional och lokalt i partiorganisationen. 

Övriga uppdrag/aktiviteter  

Under 2020 var Susanne Andersson fortsatt förtroendevald för Socialdemokraterna i sin 

hemkommun Kalix samt ordförande för Kalix kommunfullmäktige. 

  

Susanne Andersson visar utställningen om S-kvinnors historia för stats-

minister Stefan Löfven och hans fru Ulla Löfven på S-kvinnors 100-

årsjubileum. 
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Förbundsstyrelsen 2020 
 
Förbundsordförande   Carina Ohlsson, Skaraborg (AU)  
Förbundssekreterare   Susanne Andersson, Norrbotten (AU) 
 
Styrelseledamöter, ordinarie  Anna Hedh, Kalmar län (vice ordförande, AU)  

Susanne Dufvenberg, Västerbotten 
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 2020 tio styrelsemöten. Ett fysiskt möte hölls på Sveavägen 68 i 
Stockholm i februari och ett fysiskt/digitalt möte i september. Övriga möten var telefonmöten 
eller digitala möten. 
 
Förbundsstyrelsen antog under året ett remissvar på Socialdemokraternas stadgeöversyn, där den 
framhöll att det är viktigt att sidoorganisationernas ordförande fortsatt är adjungerade till 
partistyrelsen och verkställande utskottet. 
 
Under året beslutades att förlänga förbundets internationella projekt med organisationen Ikhwesi 
i Sydafrika, med ett avtal för åren 2020–2024. Vidare fattades beslut om tillfällig ändring av 
stadgarna som möjliggjorde för distrikten att under 2020 senarelägga distriktskongresserna, med 
anledning av pandemin. Styrelsen fattade också beslut om att tillsätta ytterligare en tjänst, en 
digital kommunikatör, på förbundskansliet. 
 
Under året togs beslut om att S-kvinnors Kongress 2021 ska hållas 20–22 augusti i Borlänge. 
Samtidigt arbetade styrelsen i tematiska arbetsgrupper med att ta fram ett nytt politiskt program. 
Beslut togs om att texterna till programmet ska gå på remiss under början av 2021, för att 
därefter antas på S-kvinnors kongress. 
 
Styrelsen hade flera digitala möten med ministrar och intresseorganisationer, bland annat  
med justitieminister Morgan Johansson om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld,  
med socialminister Lena Hallengren om situationen i äldreomsorgen och Covid 19 samt med 
representanter för barnrättsorganisationen Bris och Unizon, som samlar tjej- och kvinnojourer.  
 
För 2020 nominerades Nina Unesi till styrelsen för Olof Palmes internationella center och 
Monica Green till styrelsen för Fistulasjukhuset. Monica Green valdes i september till ordförande 
för Fistulasjukhusets styrelse. 
 

S-kvinnor i riksdagen  
Nätverket S-kvinnor i riksdagen är öppet för alla riksdagsledamöter som är medlemmar i  
S-kvinnor. Nätverket bevakar och driver S-kvinnor frågor gemensamt och arrangerar 
återkommande möten med inbjudna gäster.  
 
Under året arrangerades flera digitala möten, bland annat med civilminister Lena Micko och 
ministern för handel och nordiska frågor Anna Hallberg, som berättade om sina arbeten ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Ett seminarium har också anordnats för att lyfta riksdagsledamöternas 
roll i att stärka ett strategiskt arbete med jämställdhet i ett europeiskt perspektiv, inte minst för att 
försvara aborträtten. 
 
Under 2020 har S-kvinnor i riksdagen lagt motioner i flera av S-kvinnors prioriterade frågor som 
att kartlägga porrens skadeverkningar och begränsa spridningen av pornografi på nätet, att frånta 
våldsutövande föräldrar vårdnaden, om tillgången till jämlik mödra- och förlossningsvård i hela 
landet, om mer kunskap om diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med ett jämställdhets-
perspektiv samt instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen. 
 
Två ledamöter i förbundsstyrelse, Carina Ohlsson (Skaraborg) och Elin Gustafsson (Skåne), är 
riksdagsledamöter. 
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S-kvinnor i Europa 
S-kvinnors förbund har under året haft ett nära samarbete med Socialdemokraterna i Europa-
parlamentet, där alla tre kvinnliga ledamöterna är engagerade S-kvinnor. Tillsammans med 
Heléne Fritzon, gruppledare för de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet, har  
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson bland annat agerat mot mäns våld mot kvinnor och barn, 
som rapporteras ha ökat i flera EU-länder under Coronapandemin. 
 
Carina Ohlsson har också ingått i Europarådets svenska delegation. I sin roll som vice ordförande 
för delegationen skrev hon, tillsammans med ordförande, ett brev till Polens ambassadör om 
Sveriges syn på den oroande utvecklingen när det gäller kvinnors rättigheter, inte minst rätten till 
sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter, i Polen. 
 

S-kvinnors distriktsordförande (DO) 2020 

 

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. 

  

Blekinge Suzanne Svensson  

Dalarna Ingalill Persson   

Fyrbodal  Malin Johansson 

GOS  Marlene Segerson 

Gotland Aino Friberg Hansson  

Gävleborg  Ingrid Amrén 

Göteborg Shadiye Heydari  

Halland Christel Eriksson 

Jämtland Susanne Pettersson-Graff (ny 2020) 

Jönköpings län Desiré Törnqvist  

Kalmar län Anna Hedh  

Kronoberg Eva Ballovarre 

Norrbotten Maritha Meethz 

Skaraborg Ida Ekeroth 

Skåne Elin Gustafsson 

Sthlm län  Nina Unesi 

Sthlm stad  Annika Strandhäll (ny 2020) 

Sörmland Sofia Amloh 

Uppsala län Vivianne Macdisi  

Värmland Sofia Skönnbrink (ny 2020)  

Västerbotten Lilly Bäcklund 

Västernorrland  Monica Fällström 

Västmanland    Malin Kauranen (ny 2020) 

Älvsborg, Södra  Ann-Christin Ahlberg (ny 2020) 

Örebro län  Eva-Lena Jansson  

Östergötland      Camilla Egberth (ny 2020)  
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Medlemsstatistik 2020 
 

Distrikt   2020 

Blekinge   167 

Dalarna   309 

Fyrbodal   205 

GOS   184 

Gotland   64 

Gävleborg   252 

Göteborg   223 

Halland   194 

Jämtland   155 

Jönköpings län   251 

Kalmar län   166 

Kronoberg   139 

Norrbotten   484 

Skaraborg   304 

Skåne   734 

Stockholm stad   732 

Stockholms län   642 

Södra Älvsborg   106 

Sörmland   232 

Uppsala län   163 

Värmland   279 

Västerbotten   237 

Västernorrland   250 

Västmanland   116 

Örebro län   317 

Östergötland   340 

   7245 
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VERKSAMHET 2020 
 

Fadimedagarna 
S-kvinnor var även i år stödorganisation till Fadimedagarna som arrangeras i januari av organisa-
tionen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” (GAPF) för att sprida kunskap om och motverka heders-
relaterat våld och förtryck. S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog på den internationella 
konferensen i riksdagen och representanter från S-kvinnor deltog på Fadimegalan. 

 
S-kvinnor 100 år! 
År 1920 gick 120 kvinnoklubbar samman och bildade Sveriges Socialdemokratiska kvinno-
förbund (SSKF), så 2020 var det således dags för stort jubileum. 
  

Till jubileet lanserade S-kvinnor boken 
”100 år av kvinnokamp – 1920–2020”. 
Boken innehåller en historisk beskrivning 
samt information om de politiska frågor 
som S-kvinnor framgångsrikt drivit genom 
åren. I boken finns också reportage eller 
intervjuer med S-kvinnors alla ordför-
anden genom tiderna. 
 
På alla hjärtans dag, fredag den 14 
februari, hölls en stor jubileumsfest i 
Socialdemokraternas hus i Stockholm.  
S-kvinnor från hela landet deltog i 
firandet liksom många ministrar, riksdags-
ledamöter, fackförbundsordföranden  
och representanter för samarbets-
organisationer.  
 
Partiordförande Stefan Löfven höll ett 
uppskattat tal om S-kvinnors betydelse, 
lika så gjorde S-kvinnors ordförande 
Carina Ohlsson och flera tidigare  
S-kvinnoordföranden som var på plats. 
 
Det var en välbesökt och mycket lyckad 

tillställning som bjöd på mingel, seminarier och en utställning om S-kvinnors historia. 

 
8 mars: Internationella kvinnodagen  
På internationella kvinnodagen agerade S-kvinnor på temat ”Fly för livet” om kvinnors flykt över 
landsgränser, kommungränser och från mäns våld. Ett flygblad togs fram och i sociala medier 
delades filmer där inrikesminister Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, justitieminister 
Morgon Johansson och Palmecentrets generalsekreterare Anna Sundström diskuterade dessa 
frågor. 
 
S-kvinnor är också medlemmar i #lönheladagen-rörelsen, ett nätverk bestående av politiska 
kvinnoförbund, fackförbund och kvinnoorganisationer, som tillsammans uppmärksammar 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 
 

Bra uppslutning och god stämning på S-kvinnors 100-årsjubileum. 
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I samband med internationella kvinnodagen presenterades för nionde året i rad det klockslag 
efter vilket kvinnor jobbar gratis i förhållande 
till män (beräknat på en arbetsdag kl. 8-17). 
Årets klockslag var 16.09, vilket innebär att 
kvinnor arbetar gratis 51 minuter per dag. 
 
Inför lanseringen av klockslaget gjordes en 
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. 16:09 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!″ 
 

Feministisk miljö- och klimatbesiktning 
I slutet av mars arrangerades kampanjveckor med fokus på feministisk miljö- och 
klimatbesiktning på lokal och regional nivå. Förbundet tog fram besiktningsunderlag och manual 
som distribuerades till distrikt och klubbar, så att de kunde granska sin kommun och region och 
utifrån resultatet driva på för en mer progressiv feministisk miljö- och klimatpolitik. 
 

Remissvar om sjukförsäkringen 
Under våren var betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” 
SOU 2020:6 på remiss. S-kvinnor valde att lämna ett remissvar på utredningen i vilket vi 
konstaterade att en väl fungerande sjukförsäkring är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom 
kvinnor har ett högre ohälsotal än män och är sjukskrivna i mycket större omfattning. Vi 
framhöll att vi är positiva till många av förslagen som utredningen presenterar för att göra 
sjukförsäkringen tryggare och mer mänsklig. 

 
Initiativ mot mäns våld mot kvinnor 
På grund av ökade social distansering och isoleringen blev många våldsutsatta kvinnor fast i 
hemmet med våldsamma män i samband med coronapandemin. Inte minst kvinnojourerna 
rapporterade om en ökning av mäns våld mot kvinnor och barn under pandemin.  
 
I april vände sig S-kvinnors ordförande direkt till alla Sveriges kommuner, som har det yttersta 
ansvaret för att förebygga våldet och skydda offren. I ett brev till socialdemokratiska 
kommunalråd och oppositionsråd uppmuntrades kommunerna att se över den aktuella 
situationen för drabbade kvinnor och barn. Brevet innehöll praktiska tips och viktiga frågor för 
kommunerna att följa upp under denna svåra situation. 

 
1 maj 
Första maj ställdes inte in, men det ställdes om. För att minska smittspridningen av cororaviruset 
genomfördes inga fysiska tal eller demonstrationer, istället fokuserades firandet på digitala 
manifestationer.  
 
Socialdemokraternas förstamajparoll var ”Ett starkare samhälle”. Tillsammans med parollen 
”Nycklar till trygghet” var det grunden för S-kvinnors aktiviteter. 
 
Veckan inför 1 maj delade vi information på Facebook och Instagram om S-kvinnors krav utifrån 
fyra teman:  

Kvinnor jobbar gratis efter kl. 16.09 varje dag, dvs. 

51 minuter per dag. 
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• Jämställd hälsa 

• Jämställt föräldraskap 

• Ekonomisk självständighet 

• Jämställd pension 
 

Informationen fick bra spridning och nådde mellan 4 000–11 500 personer. 
 
Både S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson höll 
digitala förstamajtal som också fick bra spridning och mycket uppskattning. 
 
Den digitala kampanjen var också en medlemsvärvarkampanj där nuvarande medlemmar 
uppmuntrades att värva en vän. 
 

Remissvar om LAS 
Under hösten var betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” SOU 2020:30 på remiss. I ett 
remissvar framförde S-kvinnor skarp kritik mot flera av förslagen, som vi anser är en ned-
montering av arbetsrätten. Förslagen rubbar också balansen på arbetsmarknaden eftersom de inte 
tillvaratar arbetstagares intressen, utan enbart arbetsgivares. Vi framhöll också att en försvagad 
arbetsrätt kommer slå hårdast mot de som redan har det svårast på arbetsmarknaden, framför allt 
äldre personer och kvinnor. 
 

Feministisk #Metoo-besiktning 
I november och december arrangerades åter lokala och regionala kampanjveckor, denna gång 
med utgångspunkt från #Metoo. Förbundet tog också denna gång fram besiktningsunderlag och 
manual som distribuerades till distrikt och klubbar och uppmuntrade dem att följa upp vad som 
gjorts i den egna kommunen för att säkra kvinnors rätt till sin kropp och motverka sexuella 
trakasserier och sexism. 
 

Studier och möten  

• 18–19 januari: Steg 2-utbildning för medlemmar från Dalarna arrangerad i Borlänge.  
Cirka 20 personer deltog. 

• 15 februari: Distriktsordförandeträff i Stockholm med fokus på organisatoriska frågor. 

• 14 maj: Digital studieledarträff via Zoom. 

• 19 september: Digital distriktsordförandeträff. Medverkan av Europaparlamentariker  
Jytte Guteland (S), som talade om Europas gröna omställning och Gunilla Svantorp (S), 
ordförande i riksdagens utbildningsutskott, som pratade om jämställd och jämlik 
utbildning. 

• 20–22 november: Digital ledarskapsutbildning, del 1, med drygt 20 deltagare. 

• 22 december: Digital julfika med S-kvinnor från hela landet, där drygt 60 personer deltog. 
 
Ett studieunderlag har tagits fram till boken ”100 år av Kvinnokamp”, för att kunna användas i 
lokala studiecirklar. Underlaget skickas till alla som beställer boken.  
 

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.  
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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 2020 och 
stugan var uthyrd hela sommaren samt även helger under våren och hösten.  
 

Marta Stjernströms minnesfond  
S-kvinnors stipendiefond – Marta Stjernströms minnesfond – är till för att stödja politisk 
skolning som inte omfattas av förbundets studieplan eller studieresa för medlemmar i S-kvinnor. 
Under 2020 betalades medel från minnesfonden ut för en studieresa och ett arbete om kvinnor i 
Malmberget under gruvstrejken 1969–1970. 

 
S-KVINNOR I MEDIA  
 
Ordföranden i media 2020 
I mars intervjuades Carina Ohlsson av Tidningen Syre om den akuta situationen för flyktingar 
som är fast i Grekland. Hon framhöll att flyktingarna inte får bli en bricka i EU:s politiska spel 
utan att det krävs förhandlingar med andra EU-länder för att hjälp dem att ta sig vidare.  
 
I maj medverkade Carina Ohlsson i P4 och talade om sexköp och att S-kvinnor anser att det är 
ett allvarligt brott som ska leda till fängelse. 
 
I november uppmärksammas S-kvinnor och Carina Ohlsson i en ledarkrönika i Norrländska 
Socialdemokraten (NSD) på temat ”S-kvinnor har förändrat Sverige”. 
 

Pressmeddelanden 
200228 Äntligen! Porren ska bort från skolmiljön! 

200427 Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor! 

201002 S-kvinnors krav för Sexköpslagen 2.0 

 

Debattartiklar 
En stor fråga under våren 2020, i samband med Coronapandemins snabba spridning, var 
bristerna inom svensk äldreomsorg och hur de påverkar både kvinnors arbetsvillkor och de äldres 
situation. Under våren och sommaren väcktes en het debatt om den svenska sexköpslagen och 
hur den behöver utvecklas i samband med att en känd TV-profil greps för sexköp. En annan stor 
fråga under året handlade om porrindustrin och hur nätporren skadar våra barn och vad som 
krävs för att motverka denna utveckling. 
 
Lokala debattartiklar  
S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson har tillsammans med distriktens ordförande 
skrivit debattartiklar 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 februari skrevs en lokal debattartikel om S-kvinnors förbunds 100-åriga feministiska kamp och 
att självklarheter som gärna tas för givet grundar sig i åratal av kamp. Artikeln publicerades i 17 
tidningar. 
 
I mars, i samband med internationella kvinnodagen, publicerades en debattartikel om kvinnors 
flykt för livet och krav på krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Artikeln publicerades i drygt 10 
tidningar.  
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I november, i samband med internationella dagen mot våld mot kvinnor, skrevs en artikel om att 
det är en mänsklig rättighet att leva fritt från våld och att S-kvinnor fortsätter att ta kampen mot 
mäns våld mot kvinnor. Artikeln publicerades i 5 tidningar. 
 
Utöver dessa har S-kvinnor skrivit och medverkat i flera debattartiklar, däribland:  
 
200130 Feministiskt Perspektiv. 100 år av kvinnokamp – vi kommer aldrig stanna upp. 
Om S-kvinnors förbunds 100-årsjubileum, vad vi uppnått och framtida visioner. 
 

200303 Aftonbladet. Det måste kosta att lönediskriminera. 
Om löneskillnader mellan kvinnor och män och vad som krävs för att bryta dem.  
Gemensam debattartikel med nätverket ”Lön hela dagen” inför internationella kvinnodagen. 
 

200321 Sydsvenskan. Morgan, pornografin behöver utredas! 
Om behovet av att utreda rättsläget och lagstiftningen när det gäller våldspornografi samt att 
kartlägga det sexuella våldet. Gemensam debattartikel med företrädarna för kvinnoorganisa-
tionerna i januariavtalets samarbetspartier. 
 

200326 Feministiskt Perspektiv. Många insikter kommer med krisen. 
Om solidaritet under Covid-19-pandemin och tron på det starka samhället. 
 

200327 Göteborgs-Posten. Män som dömts för sexköp borde få fängelsestraff och utredas för våldtäkt. 
Om åtgärder för att skydda de som säljer sex och att lagföra och sätta sexköpare i fängelse. 
Gemensam debattartikel av S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson och Janette Olsson, 
ledamot i förbundsstyrelsen. 
 

200423 Feministiskt Perspektiv. Nycklar till trygghet är avgörande för jämställdheten. 
Om det starka samhällets revansch – om välfärd, jämlikhet, jämställdhet och trygghet. 
 

200427 Göteborgs-Posten. Utnyttja inte Coronakrisen för att legalisera handeln med barn. 
Om surrogatföretag som utnyttjar Coronakrisen för att få tillstånd en legalisering av 
surrogatmödraskap. Gemensam debattartikel tillsammans med 20-talet företrädare för politiska 
kvinnoförbund, kvinno- och intresseorganisationer samt kvinnojourer. 
 

200504 Europaportalen. Oacceptabel utveckling i Polen och Ungern. 
Om hur Coronakrisen förvärrar den negativa utvecklingen för demokratin och rättsstatens 
principer i Polen och Ungern. Gemensam debattartikel med socialdemokratiska ledamöter i EU-
parlamentet, EU-nämnden och Europarådet. 
 

200505 Göteborgs-Posten. Replik: Extremt att vilja tillåta kommersiellt surrogatmödraskap. 
Replik till riksdagsledamöter och debattörer som svarat på den tidigare debattartikeln i GP om 
surrogatmödraskap. 
 

200506 OmVärlden. Kvinnor står i frontlinjen mot coronaviruset. 
Om att världens länder måste ta sig an den 25 år gamla Bejingplattformen för jämställdhet. 
Gemensam debattartikel med representanter för UN Women Sverige, S-kvinnor, Centerkvinnor, 
Liberala kvinnor och Miljöpartiet. 
 

200508 Aftonbladet. Sluta med vansinnet i vår äldreomsorg. 
Om vikten av att politiker och tjänstemän i landets kommuner tar ansvar för arbetsvillkoren och 
arbetsmiljön i äldreomsorgen i samband med Coronapandemin. Gemensam debattartikel med  
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson 
(S). 
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200512 Aftonbladet. Blunda för problemet löser ingenting, SKR 
Replik till Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, om situationen 
i äldreomsorgen under Coronapandemin. Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande 
Carina Ohlsson och Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S). 
 

200512 Aftonbladet. Sätt män som köper sex i fängelse. 
Om S-kvinnors krav för att få stopp på mäns utnyttjande av kvinnor i människohandel och 
prostitution. Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Heléne 
Fritzon, EU-parlamentariker (S) och Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S). 
 

200520 Feministiskt Perspektiv. Ett sexköp som skakat Sverige. 
Om behovet av fortsatt arbete mot sexköp med anledning av att en känd tv-profil gripits för 
brottet. 
 

200612 Arbetet. Vi välkomnar en LO-ledning med starkt kvinnoperspektiv. 
Om valet av en ny LO-ledning, där valberedningen föreslagit kvinnor till de högsta posterna. 
 

200618 Feministiskt Perspektiv. Kvinnor ska inte vara samhällets krockkudde.  
Om att sjukförsäkringen behöver reformeras, så den bli trygg och jämställd. 
 

200713 Expressen. Pappor som köper sex ska anmälas till socialtjänsten. 
Om att en orosanmälan alltid ska göras till socialtjänsten när män som döms för sexköp är 
vårdnadshavare för barn. 
 

200820 Feministiskt Perspektiv. En jämställd och jämlik skola kräver fortsatt kamp. 
Om skolans förutsättningar i samband med skolstarten. 
 

200828 Expressen. Se upp kvinnor – KD vill ta er tillbaka till 50-talet. 
Om att det är socialdemokratiska – inte Kristdemokratiska – reformer som gjort Sverige jämställt. 
 

200904 Aftonbladet. Vi måste skydda våra barn från nätporren. 
Om behovet av insatser mot pornografins skadeverkningar, för att skydda barn. Gemensam 
debattartikel med företrädare för kvinnoförbunden och jämställdhetspolitiska talespersoner för S, 
MP, L, C och KD. 
 

200925 Dagens Arena. Skriv under kärnvapenförbudet! 
Om att Sverige måste underteckna FN:s kärnvapenförbud. Gemensam debattartikel S-kvinnor, 
Olof Palmes Internationella Center, SSU, Socialdemokrater för tro och solidaritet, S-studenter 
och HBTs. 
 

200928 Skaraborgs Allehanda. Permanenta de höga nivåerna i A-kassan. 
Om att de högre nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, som infördes i samband med Corona-
pandemin, blir permanenta. Gemensam debattartikel med LO-distriktet i Västsverige och 
Socialdemokraterna i Skaraborg.  
 

201015 Feministiskt Perspektiv. Försvagad arbetsrätt ökar risken för sexuella trakasserier. 
Om vad som har gjorts för att stoppa sexuella trakasserier, tre år efter #Metoo, och vad som 
fortsatt behöver göras. 
 

201015 Aftonbladet. Den uråldriga sexismen på jobbet måste bort. 
Om erfarenheterna efter #Metoo och vad som måste göras för att garantera arbetarkvinnors 
trygghet. Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Lina Stenberg, 
redaktör ”Det feministiska löftet” och Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S). 
 

201019 ETC. Här är kraven som förbättrar sexköpslagen. 
Om S-kvinnors krav för att utveckla sexköpslagen för samtidens behov. 
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201102 Expressen. Straffa svenska torskar som köper sex utomlands. 
Om att kriminalisera sexköp utomlands. Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande 
Carina Ohlsson och S-riksdagsledamöterna Elin Gustafsson, Annika Strandhäll och Maria 
Strömkvist. 
 

201106 Göteborgs-Posten. Oacceptabelt att KD vill att mammografi ska kosta pengar. 
Om att KD vill avgiftsbelägga mammografin och därmed motverkar jämlik hälsa. 
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Annika Strandhäll, 
jämställdhetspolitisk talesperson (S), Vivianne Macdisi, regionråd Uppsala samt Janette Olsson, 
regionråd Västra Götalandsregionen. 
 

201112 Feministiskt Perspektiv. Organiserat abortmotstånd kräver kraftfull moteld. 
Om kampen för aborträtten, nationellt och internationellt. 
 

201117 Aftonbladet. Regionerna styr vården – det vet även ni i KD. 
Replik till Kristdemokraterna om att regionerna, inte regeringen, styr sjukvården i Sverige. 
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Annika Strandhäll, 
jämställdhetspolitisk talesperson (S). 
 

201126 Kommunalarbetaren. Stoppa utförsäkringarna! 
Om behovet av en lagändring i sjukförsäkringen så att sjuka inte utförsäkras efter 180 dagar.  
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och Christine Marttila,  
LO-distriktet Västsverige. 
 

201130 Svenska Dagbladet. Pappor måste ges hälften av dagarna 
Om att Socialdemokraterna måste anta en tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring 
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och S-studenters 
ordförande Malin Malm. 
 

201208 Svenska Dagbladet. Varför ska staten bidra till ojämställdhet? 
Replik till Kristdemokraterna om behovet av att individualisera föräldraförsäkringen 
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och S-studenters 
ordförande Malin Malm. 
 

201010 Feministiskt Perspektiv. Inget annat land har en så ologisk skolmodell. 
Om hur vinstintresset i skolorna, skolpengen och religiösa friskolor skapar en ojämlik skola. 
 

201211 i Göteborgs Tidning. Kvinnor och barn under hot måste få julfrid. 
Om behovet av sociala kontrakt för att kvinnor ska kunna få bostad när de flyr för livet. 
Gemensam debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Marlene Segerson, 
distriktsordförande S-kvinnor Göteborg och Janette Olsson, regionråd Västra 
Götalandsregionen. 
 

201215 Dagens Nyheter. Tvinga porrsajter att kolla besökares ålder med bank-id. 
Om att införa bank-id på porrsajter för att skydda barn och unga från porr. Gemensam 
debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Philip Botström, ordförande SSU, 
Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S) och Maria Strömkvist, riksdagsledamot 
(S). 
 

201221 Dagens Nyheter. Vårt förslag är ett första steg mot att reglera porrindustrin. 
Replik till Centerpartiets ungdomsförbund om att skydda barn och unga mot porr. Gemensam 
debattartikel med S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Philip Botström, ordförande SSU, 
Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S) och Maria Strömkvist, riksdagsledamot 
(S). 
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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 året cirka 1600 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. Under året satsade förbundet 
framför allt på en ökad närvaro på Facebook och Instagram. 
 
Instagram 
Vi har ökat i följare på Instagram och i slutet av året hade vi 1700 följare. Satsningen på att få ut 
vårt varumärke till en bredare målgrupp har lyckats i och med att vi gjort flera Instagram live i 
olika frågor och med olika personer.  
 

Instagram live: 
- Pensionerna med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 
- Internationella demokratidagen med Anna Sundström, generalsekreterare 

Palmecenter. 
- Kvinnohälsa med regionpolitiker som är S-kvinnor. Janette Olsson, Vivianne 

Macdisi och Kaisa Karro. 
- Amerikansk politik med Nina Unesi från S-kvinnors förbundsstyrelse. 
- Sjukförsäkringen med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 
- Inför internationella mansdagen med Anna Lööf Hedh från S-kvinnors 

förbundsstyrelse. 
- Världens bästa förlossningsvård med Cecilia Dalman Eek, regionpolitiker och 

S-kvinna. 
- Facklig-politisk samverkan med Susanne Dufvenberg och Anna Fernebro från 

S-kvinnors förbundsstyrelse. 
 

Vi har satsat på filmer som fått mycket exponering och uppskattning internt och externt. Bland 
annat pensionsfrågan med riksdagsledamot Teresa Carvalho, Orange day ”Det är nog nu” om 
mäns våld mot kvinnor, pensioner och fika med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, 
bröstcancerdagen med S-kvinnan Agna Beslija samt videon Ebba Busch ”Är du låtsasfeminist”.  
 
Instagram Stories har skapat mycket engagemang och reaktioner. 
 
Facebook 
Även Facebook har fått ett uppsving i hur vi delar saker och presenterar våra inlägg. I och med 
att vi skrivit debattartiklar med många externa organisationer och personer har vi också kunnat 
tagga in och själva bli intaggade i inlägg och utökat vår exponering. Även på Facebook har vi ökat 
i antalet följare och i slutet av december uppgick antalet till 7000. Facebook har varit mer en 
informationskanal än Instagram. 
 
Förbundets konton:  
Facebook: facebook.com/skvinnor  
Twitter: @Skvinnor  
Instagram: @s-kvinnor_morgonbris  
Youtube: @Skvinnor 
 
 

http://www.s-kvinnor.se/
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Populära inlägg: 
 

s 

 
 
 
S-kvinnor i regeringen 
För att visa S-kvinnors bredd i socialdemokratin presenterade vi att alla kvinnor i regeringen är  
S-kvinnor. Detta fick mycket bra exponering och spridning. 
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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.  
 
I första numret intervjuades sex manliga S-ministrar om deras politik för ökad jämställdhet med 
anledning av internationella kvinnodagen. Elise Lindqvist, kallad ängeln på Malmskillnadsgatan, 
berättade om sitt arbete för prostituerade i Stockholm. Boende på Elfinggården talade om livet i 
Sveriges största och äldsta kollektivhus för kvinnor. Tidningen innehöll också artiklar om 
förlossningsdepression, feministiska nyord och rörelsesatsningar i skolan.  
 
I andra numret rapporterades från S-kvinnors 100-årsjubileum. Civilminister Lena Micko (S) 
intervjuades om kommunernas utmaningar att tillhandahålla välfärd. Anställda i hemtjänsten 
berättade om sitt arbete och om yrkesstolthet. LO Ung gav tips för ett tryggt sommarjobb. 
Producenten Anastasia Mikova berättade om filmen ”Woman” som ser världen genom kvinnors 
ögon.  
 
Tredje numret var ett temanummer om hållbarhet och varför jämställdhet behövs för att möta 
klimatkrisen. Tidningen innehöll intervjuer med politiker, aktivister och unga S-kvinnor om deras 
syn på framtiden. I ett reportage från Nya Zeeland beskrevs hur det traditionella BNP-måttet 
ersatts av ett mått som mäter hur invånarna mår och hur klimatarbetet ser ut. 
 
Fjärde numret var ett temanummer om välfärd – från vaggan till graven. Numret innehöll 
reportage om hur Sverige kan få världens bästa förlossningsvård, om kvinnosjukdomar som 
välfärden glömt och en pensionsskola. LO:s nya ordförande Susanna Gideonsson intervjuades 
om attraktiva villkor för välfärdsjobben och utredningen om en ny socialtjänstlag presenterades. 
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2020 

 
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 kvinnoorganisationen inom Europeiska Socialdemokraters parti (PES Women).  
 

Internationellt projekt  
Sedan 2015 samarbetar S-kvinnor med Ikhwezi Women’s Support Centre, en kvinnoorganisation 

i Östra Kapprovinsen i Sydafrika. Det är en region där sexuellt våld och våld inom familjen är 

vanligt förekommande. Ikhwezis arbete fokuserar på rådgivning till kvinnor som utsatts för våld i 

hemmet samt utbildningar och kurser om detta för bland andra offentliganställda, poliser, 

religiösa ledare och volontärer. 

På grund av pandemin har de internationella aktiviteter som var planerade för 2020 inte kunnat 

genomföras. Bland annat ställdes ett besök till Ikhwezi in. Kontakten med dem har varit 

begränsad till mejl där vi återkommande frågat om deras välmående. De har förmedlade hur 

allvarligt tillståndet i landet är, men att de mår förhållandevis bra.  

Fistulastiftelsen  
Stiftelsen Fistulasjukuset bildades 1988 av de politiska partiernas kvinnoorganisationer, däribland 
S-kvinnor. Under 2020 valdes Monica Green, från S-kvinnor, till ny ordförande. 
 
Stiftelsens syfte är att stödja Fistulasjukuset i Addis Abeba i Etiopien, som behandlar 
förlossningsskadade kvinnor, utför forskning om fistulaskador och behandlingsmetoder av dessa. 
Sjukhuset har under senare år utvecklat sin verksamhet och tar även emot kvinnor med andra 
förlossningsskador. Målet är att kunna erbjuda så många som möjligt en god mödravård.  
  
Varje år utbildas ett 20-tal barnmorskor via Hamlin College of Midwives, som sedan arbetar 
förebyggande med att besöka gravida kvinnor på flera håll i Etiopien. Förutom huvudsjukhuset i 
Addis Abeba finns även fem lokala sjukhus, spridda i olika delar av landet.  
 
Det gångna året med Covid-19 och oroligheter i Tigray-provinsen har gjort utmaningarna med till 
exempel brist på mediciner och medicinsk utrustning, sviktande vattenförsörjning, bristande 
internetuppkoppling och säkerhetsproblem mer påtagliga. Stöd till Fistulasjukhuset är därför 
viktigare än någonsin. Vid årsskiftet hade stiftelsen 2,5 miljoner kronor som ska förmedlas vidare 
till verksamheten i Etiopien i etapper framåt. 
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