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Lördagens förhandlingar den 24 augusti  

 
 
Mellan klockan 09.00 och 10.00 fanns det möjlighet för ombuden att diskutera inkomna motioner 
och förbundsstyrelsens förslag till politisk plattform för 2013-2015, med föredragande från 
förbundsstyrelsen.  
 
Lördagens förhandlingar inleddes klockan 10.05 med hälsningar till förbundsmötet. 
 

Välkommen till Stockholm och Riksdagen, hälsningar till förbundsmötet 
Moa Neuman, distriktsordförande i Stockholms stad, och Natalie Sial, distriktsordförande i 
Stockholms län hälsade S-kvinnor välkomna till Stockholm. De tyckte att det var roligt att alla 
äntligen var här för att bestämma hur S-kvinnor ska agera de närmaste åren. De tyckte också att 
det var roligt att förbundsmötet kunde hållas i riksdagen och fylla riksdagens andrakammarsal. 
För några av deltagarna var det första gången de var i huset, medan några har det som arbetsplats. 
De hoppades att det skulle bli fler S-kvinnor i riksdagen efter att Socialdemokraterna vunnit nästa 
val. 
 
De lyfte fram Kulturhuset vid Sergelstorg/Plattan och särskilt Rum för barn, ett barnbibliotek 
med sång, böcker och pyssel, skapat för barn och öppet för alla, som ett bra exempel på 
socialdemokratisk politik i Stockholm. 
 
I Stockholmsregionen finns 25 starka kommuner. Alla är ännu inte styrda av socialdemokrater, 
men Moa och Natalie lovade att de och deras medlemmar i regionen ska göra allt för att det ska 
bli fler, och att politiken ska präglas av feminism och mångfald. De kunde också stolt berätta att 
både Stockholms arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt leds av starka 
socialdemokratiska kvinnor, Veronica Palm i staden och Helene Hellmark Knutsson i ”lenet”.  
 
Därefter bjöd Hillevi Larsson, Skåne, på sång till eget gitarrackompanjemang. Hon sjöng Befrielsen är 
nära ur Jösses flickor och Fastän vi är kvinnor, och lockade många att sjunga med i refrängerna. 
 
Susanne Eberstein, S-kvinna och förste vice talman i riksdagen, hälsade alla välkomna till riksdagens 
andrakammarsal. Hon påminde om att andra kammaren den 24 maj 1919 fattade beslut om lika och 
allmän rösträtt för kvinnor vid val till riksdagens andra kammare. Förslaget kom från en liberal-
socialdemokratisk regering. Det var ett historiskt beslut, som enligt den dåvarande talmannen togs 
efter en ömklig debatt. 
 
Susanne betonade att det i ”världens mest jämställda land” fortfarande återstår mycket innan 
jämställdheten är uppnådd, och att S-kvinnor måste fortsätta att driva på för att minska 
skillnaderna i lön, sjuktal, makt och inflytande. Hon uppmanade S-kvinnor att ställa tydliga krav 
och våga vara obekväma. 
 
Ingela Edlund, andre vice ordförande i LO, tackade för att hon skulle få vara här tillsammans med 
övriga deltagare i två dagar. Hon tyckte att det var roligt att se så många kvinnor, något som var 
ovanligt i hennes vardag. Hon ingår i två exklusiva grupper: det finns bara tio kvinnor i ledningarna 
för LO-förbunden, och i LO-ledningen är hon ensam kvinna. Men LO-ledningen arbetar med 
jämställdhet i olika former, bland annat i ett projekt för full sysselsättning och mot de otrygga 
anställningar som drabbar många kvinnor. Ingela avslutade med att önska lycka till med 
förbundsmötet 
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Dagordningens punkt 1 
Mötets öppnande 
 
Inledningsanförande 
Förbundsordförande Lena Sommestad inledde förbundsmötet. Hon hälsade ombud och gäster från 
när och fjärran välkomna. Ett särskilt välkommen riktade hon till Lisbeth Palme, Anita Gradin, 
Ingegerd Sahlström och två tidigare förbundsordförande, Maj-Lis Lööw och Inger Segelström. 
Hon passade också på att tacka LO för gästfriheten i samband med fredagskvällens mingel i LO-
borgen. Hon framförde också ett tack till Ingela Edlund och Susanne Eberstein för deras 
hälsningar, till sponsorerna och till S-kvinnor i Stockholms stad och län som ställt upp med 
volontärer.   
 
Deltagarna sjön unisont Arbetets kvinnor 
 
I sitt inledningsanförande förklarade Lena Sommestad att en jämställd värd är möjlig, om vi har 
modet att kämpa för den. Hon förklarade att hon känner vrede över att välfärdssamhället är på väg 
att rämna med växande klyftor och ökad barnfattigdom. Idag hotas kvinnors frihet över hela 
världen, konstaterade hon. Överallt kämpar flickor för sin grundläggande rätt till utbildning och 
mot våld. Förtrycket fortgår i Palestina, i Nordafrika och i Västsahara. Hon påminde om förra 
förbundsmötet, då allas tankar gick till Utöya. Idag tänker vi på gasattacken i Syrien, förklarade 
hon.  
 
Här hemma möter S-kvinnor nya utmaningar i en ny tid. Vi måste våga göra skillnad, menade 
Lena. Det är dags att berätta varför ett samhälle som bygger på jämställdhet är bättre för alla än ett 
ojämställt samhälle. Feminism betyder inte längre för alla vad det en gång betydde, en vilja att 
ifrågasätta våra könsstereotypa normer. I dagens Sverige är skillnaderna i hälsa, lön och livsvillkor 
orättfärdigt stora. Nu är det nog, förklarade Lena. Vi måste bli bättre på att ifrågasätta och utmana. 
Därför ska förbundsmötet besluta om en politisk plattform som grund för en feministisk politik. I 
det kommande valet kommer den stora striden att handla om välfärden, förklarade hon. S-kvinnor 
vill prioritera välfärd framför sänkta skatter. Förbundsstyrelsen föreslår därför ett uttalande om 
skatterna. Uttalanden föreslås också om Syrien och Västsahara. 
 
Det här är min sista dag som S-kvinnors ordförande, konstaterade Lena. Det känns vemodigt, men 
vi är många starka kvinnor. Alla har något att bidra med, och när vi vinner valet kommer det att 
göra skillnad för Sveriges kvinnor. 
 

Parentation 
Detta S-kvinnors 40:e förbundsmöte fortsatte därefter med parentation. 
 
Lena Sommestad påminde om att det nu i september är 10 år sedan Anna Lindh mördades. En tyst 
minut hölls för att minnas henne och alla andra som kämpade före oss. 
 
Lena Sommestad förklarade därefter 2013 års förbundsmöte öppnat klockan 10.36. 
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Dagordningens punkt 2  
Beslut om mötets offentlighet 
 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  förbundsmötet ska vara offentligt. 
 

Dagordningens punkt 3  
Upprop 
 
Totalt 99 ombud hade registrerats. 6 ändringar kunde noteras gentemot den utsända ombuds- 
förteckningen, ett ombud saknades men anlände klockan 11.00 varvid röstlängden då fastställdes 
till 100 ombud. 

 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  efter anmälda förändringar godkänna ombudslistan.  
 

Dagordningens punkt 4  
Godkännande av kallelse 
 
Beslut 
Förbundsmötet beslutade: 
att  godkänna kallelsen.  
 

Dagordningens punkt 5  
Fastställande av dag- och arbetsordning 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade:  
att   fastställa dag- och arbetsordningen. 
 

Dagordningens punkt 6  
Val  
 
a) Tre mötesordförande 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Ylva Thörn, Laila Naraghi och Ingela Edlund till mötesordförande för förbundsmötet. 
 
b) Fyra mötessekreterare 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att   välja Lotta Visén Västernorrland, Lena Karlsson och Lisbeth Estrada Perez Stockholms stad, 

samt Eva Åhlström Stockholms län, till mötessekreterare för förbundsmötet. 
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c) Tre justerare 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Anne Tjernberg Västmanland, Inger Jarl Beck Skåne och Lena Nilsson Norrbotten till 

justerare för förbundsmötet. 
 
d) Fyra rösträknare 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  välja Marie Nordén Jämtland, Lena Hartwig Uppsala, Birgitta Mukkavaara Västerbotten och 

Carola Granell Bohuslän, till rösträknare för förbundsmötet. 
 
e) Redaktionsutskott 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att   välja Susanne Andersson, förbundssekreterare, Maria Granström, pressekreterare, Hillevi 

Larsson förbundsstyrelsen, Nina Unesi Stockholms län och Siv Palmgren Örebro län till 
redaktionsutskott.  

 
Lena Sommestad överlämnade ordet till presidiet och Ylva Thörn tackade för förtroendet att få 
leda förhandlingarna. Därefter gick hon igenom ordningsregler för dagarna. Hon och övriga 
mötesordförande presenterade sig.  
 
Nomineringstid val av valberedning 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att fastställda nomineringstiden för val av valberedning till den 24 augusti klockan 18.00  
att  revisorerna träder in som valberedning vid valet av valberedning. 
 

Hälsning från våra gäster 
Ylva Johansson (S) talesperson för arbetsmarknad, jämställdhet och integration. 
Hon berättade kort om sin bakgrund. Hon delade med sig av sina tankar kring jämställdhet och 
sina fem spaningar. 
Den första spaningen var att jämställdhet har blivit mesigt, eftersom det inte finns någon konflikt. 
Ingen säger att den är emot jämställdhet och frågan tappar skärpa eftersom alla är överens. 
Den andra spaningen var att vi nöjer oss med lite. Vill vi ha ett jämställt samhälle måste vi ta 
konflikt om jämställdheten. Inom politiken möts man av ¨det löser inte allt¨ men jämför med 
HBTQ-rörelsen där man varit mer framåt, varit ute och krävt förändring och sagt att vi inte kan 
vänta, det måste göras nu. 
Den tredje spaningen var att det skiljer 3,6 miljoner kronor i löneinkomst mellan kvinna och man 
under ett yrkesliv. Man kan konstatera att det ger män fruktansvärt mycket makt. Det handlar om 
att kvinnor inte har en heltidsinkomst, kvinnor ska ha samma rätt som män att försörja sig på 
heltid. Normen bör vara att kvinnor ska jobba heltid. Kvinnor som gör samma jobb som män 
diskrimineras. De tjänar mindre och det skiljer tusen kronor i månaden redan på första jobbet. 
Föräldraförsäkringen bör kvoteras och kvinnodominerade yrken bör uppgraderas.  
Den fjärde spaningen var att S-kvinnor måste driva frågor institutionellt. 
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Den femte spaningen handlade om hur kvinnor mår. Det är nödvändigt att förbättra folkhälsan 
bland kvinnor. Sämre hälsa beror på skillnader i makt, vi mår dåligt när vi inte har jämställt 
hemma. 
Hur gör vi det privata politiskt igen?  Man tänjer sig hemma och på jobbet för att räcka till. Vi 
måste prata mer om kvinnors, ja alla människors, villkor i jobbet och privat, förklarade Ylva 
Johansson. 
 
Kheira Boulani och Fatima el Mehdi, gäster från Västsahara 
Lena Sommerstad introducerade våra gäster och berättade om S-kvinnors samarbete med 
kvinnor i Västsahara. 
Margrethe Höglund från Stockholmsdistriktet tog över och berättade kort om Västsahara och 
dess inbördeskrig och ockupation från Marocko. Västsahara har vårt stöd från S-kvinnor och 
partiet. Palmecentret stöder yrkesutbildning för kvinnor i Västsahara. 
Kheira Boulani tackade för inbjudan. Hon sa att besöket inte bara är viktigt för oss 
socialdemokrater utan också för Västsaharas kvinnor som får ta del av detta. Hon tackade för allt 
politiskt stöd från partiet och från S-kvinnor. Speciellt tackade hon Palmecentret, som är väldigt 
känt i Västsahara, och särskilt bland kvinnor 
 
Peter Gustavsson, ABF 
Peter skickade en hälsning från ABFs förbundsordförande Helén Pettersson. Han talade om 
feministisk bildning med litteratur, cirkla m.m. och om att öppna dörrar med studiecirklar med 
föreläsare som breddar vår förståelse av jämställdhetsarbete. I juni 2012 firade ABF 100 år, S-
kvinnor bidrog med ett storslam med unga socialdemokratiska feminister. Peter riktade också ett 
tack till Lena Sommestad för gott samarbete under hennes tid som förbundsordförande. 
 
Fredrik Lundh Sammeli, förbundsorförande Unga Örnar 
En jämställd värld är möjlig och är en viktig förutsättning för utveckling, förklarade Fredrik. Han 
berättade om Unga Örnars betydelse, bland annat i Brasilien, där de arbetar tillsammans med sin 
systerorganisation i fattiga områden. Bra livsvillkor är en förutsättning för våra barn och Unga 
Örnar stöttar detta, sa Fredrik. Vår barnomsorg går inte i takt med livet, kvinnor med låga löner 
sliter ut sina kroppar. Utmaningen är att klara av det i sin helhet, det är förödande strukturer som 
leder åt fel håll. Barnfattigdomen växer och tvingas barn att avstå från saker. Vi hade aldrig blivit 
så stora om vi inte hade drivit på om barns rättigheter, menade Fredrik. För att komma tillrätta 
med barnfattigdomen måste vi ha ett samhälle med en fungerande välfärd. Varenda unge ska få 
ha möjlighet att bli det man drömmer om. Fredrik tackade Lena och Susanne för samarbetet och 
hoppades på fortsatt gott samarbete. 
 
Kajsa Karro, SSUs feministiska ledare 
Kajsa tackade för inbjudan och underströk att sidoorganisationerna måste samlas och prata med 
varandra. Hon berättade om SSU-kongressen och om den separatistiska dagen de hade. SSU ser 
att kvinnor måste träffas och stötta varandra för att stärka varandra, förklarade hon. S-kvinnor 
och SSU har mer saker gemensamt än partiet, till exempel frågan om individuell 
föräldraförsäkring. SSU stöttar individuell föräldraförsäkring. Kajsa önskade ett fortsatt bra möte 
och ett fortsatt sammarbete mellan SSU och S-kvinnor. 
 
Sören Juvas, ordförande HBTs 
Drivkraften är något som HBT-rörelsen har lärt sig av kvinnorörelsen, frågor som rör 
minoriteten och normen, menade Sören. Kampen för kvinnors rättigheter och HBT-rättigheter 
har gått hand och hand. Idag går utvecklingen bakåt på en del håll, särskilt i Ryssland och 
grannländer som Ukraina. S-kvinnor är vitalt för HBTs och vi är tacksamma för att få komma hit 
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idag och önskar lycka till, förklarade Sören. HBTs vill utveckla samarbetet och fördjupa 
samverkan samt öka antalet medlemmar som är kvinnor.  
 
Peter Weiderud , ordförande Tro & Solidaritet 
Vi arbetar gemensamt för att kvinnor inte ska diskrimineras, betonade Peter. Vi har lyckats med 
varannan damernas. Idag finns diskriminering främst för judar och muslimer. Som 
sidoorganisationer har vi ansvar att lyfta fram det som inte syns, som barnfattigdom, asyl- och 
migrationsfrågor. Han förklarade att han var tacksam över samarbetet med Lena och såg fram 
emot att få fortsätta samarbetet med den kommande förbundsstyrelsen.  
 
S-kvinnors projekt i Sydafrika 
Förbundsmötet fick en hälsning genom en film om kvinnor som kämpar för sina mänskliga 
rättigheter och mot mäns våld mot kvinnor. 
 

Dagordningens punkt 7  
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för 2011 och 2012 
Uppföljning av bifallna motioner från förbundsmötet 2011 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  i övrigt lägga verksamhetsberättelserna 2011 och 2012 med godkännande till handlingarna.  
att  i övrigt lägga uppföljningen av bifallna motioner från förbundsmötet 2011 till handlingarna. 

 

Dagordningens punkt 8 
Ekonomiska berättelser för 2011 och 2012  

 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att godkänna de ekonomiska berättelserna 2011 och 2012 och lägga dem till handlingarna.  

 
Dagordningens punkt 9  
Revisionsberättelser för 2011 och 2012 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  lägga revisionsberättelserna för 2011 och 2012 till handlingarna.  

 
Dagordningens punkt 10 
Beslut om ansvarsfrihet 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2011 och 2012.  
 

Dagordningens punkt 11 
Förbundsstyrelsens skrivelser 
 
Förbundsstyrelsens skrivelse nr 1 – Medlemsavgift 
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Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att medlemsavgiften till förbundet är oförändrad 100 kronor för vardera 2014 och 2015. 
 
Förbundsstyrelsens skrivelse nr 2 – Dubbla medlemsavgifter till S-kvinnors förbund 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att bifalla förslaget att kvinnor som har medlemskap i flera S-kvinnoklubbar kan söka tillbaka 

förbundsavgiften (100 kronor) genom att en kopia på medlemsfakturan skickas till 
förbundssekreteraren för återbetalning. 

 
Enkel fråga till förbundsmötet – Dublinförordningen 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att S-kvinnor kräver att Dublinsamarbetet utvecklas och förbättras för att skydda familjers 

sammanhållning, garantera migranters rättssäkerhet och värna de mänskliga rättigheterna. 
att  S-kvinnor uttalar sitt stöd för det arbete som S-kvinnor i riksdagen och EU-parlamentet 

bedriver för att säkerställa en mer human asyl- och flyktingpolitik i Europa. 
att  förbundsstyrelsen beaktar asyl- och migrationspolitiken i arbetet med prioriteringar inför 

2014 års EU-parlamentsval. 
 

Dagordningens punkt 13 
Motionsbehandling, aktuella frågor och program 
 
1. ORGANISATION OCH UTVECKLING   

 

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

1.1 Angående att återgå till 
kongress  

Skåne  Besvarad 

1.2 Uppdrag och ersättning i 
stiftelser och organisationer  

Västerbotten  1 besvarad 

      2 avslagen 

      att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
inom ett år ta fram riktlinjer för vilka 
uppdrag för S-kvinnors räkning som 
ger rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  

 
 
 
 
2. INTERNATIONELLT ARBETE OCH INTEGRATION  

 

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 



 9 

2.1 Israel och Palestina  Norrbotten  1 besvarad 

      2 avslagen 

2.2 Erkänn Palestina  Stockholms län  1-2 bifallen 

      3 avslagen 

      att ge redaktionsutskottet i uppdrag 
att förbereda ett uttalande om 
Palestinafrågan,  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
arbeta vidare med Palestinafrågan. 

2.3 Internationell verksamhet hos 
S-kvinnor 

Västerbotten  1-2 avslagen 

      3 bifallen 

      4-5 avslagen 

2.4 Internationellt 
solidaritetsarbete 

Stockholms stad  Bifallen 

2.5 Västsahara  Stockholms stad  1 bifallen 

      2-3 bifallen 

      4 besvarad 

2.6 FN Administrationen  Dalarna  1 avslagen 

      2 bifallen 

2.7 Samverkan över 
landsgränserna  

Stockholms län  1 besvarad 

      2 avslagen 

2.8 De flesta analfabeter är 
kvinnor  

Uppsala  Bifallen 

2.9 Sätt invandrade mödrar i 
kunskapslyft 

Skåne 1-2 avslagen 

      3 besvarad 

2.10 Ge invandrade mödrar ett 
kunskapslyft  

Skåne 1-2 avslagen 

      3 besvarad 
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2.11 Tolktjänster Örebro Bifallen 

2.12 Stöd till verksamhet för 
asylsökande 

Örebro Bifallen 

 
3. FAMILJELIV OCH ARBETSLIV  

  

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

3.1 Föräldraförsäkringen - en 
nyckel till ökad jämställdhet 

Stockholms stad 1-2 bifallen 

      3 besvarad 

3.2 Föräldraförsäkring, ja tack! Gävleborg Bifallen 

3.3 Förlängd föräldraledighet Skaraborg Avslagen 

3.4 Föräldraförsäkringen Umeå Bifallen 

3.5 Barnomsorg på obekväm 
arbetstid 

Skåne 1-2 bifallen 

      att verka för att barnomsorg på 
obekväm tid blir en del av förskolan 
och att den ändringen görs i skollagen. 

3.6 Vem hämtar barnen? Skåne 1-2 bifallen 

3.7 Barnomsorgen Täby 1 besvarad 

      2 bifallen 

3.8 Slopa 15-timmarsregeln för 
förskolebarn 

Kristinehamn 1 bifallen 

      2 besvarad 

3.9 Genuspedagogik i förskola 
och skola 

Skurup 1-2 bifallen 

3.10 Skolan Täby 1-2 besvarad 

 
 
Dagordningens punkt 12 
Val 
 
a) Förbundsordförande  
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Beslut – förbundsordförande, två år (fyllnadsval) 
Förbundsmötet beslutade enhälligt: 
att välja Carina Ohlsson, Skaraborgs län, till förbundsordförande för en period av två år.  
 
Carina Ohlsson tackade för förtroendet.  
 
Anförande av Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare  
Stefan Löfven inledde med att berätta att hans mamma var S-kvinna i Boteå och att hon ofta hade 
styrelsemöten hemma. Kvinnoklubben gav ett stort stöd till den SSU-föreningen han var medlem i. 
 
Han fortsatte med att rikta ett stort tack till Lena Sommestad för det samarbete som varit, med ett 
pragmatiskt tänkande som fört politiken framåt, och förklarade att han ser fram emot ett fortsatt 
samarbete i många andra lägen. Därefter gratulerade han Carina Ohlsson och tog speciellt upp 
hennes breda erfarenhet från S-kvinnor, riksdagen och den internationella politiken.  
 
”Jag läste i Morgonbris att du nyligen höll ett anförande för FN:s 57:e konferens för kvinnors 
rättigheter, i New York. Du Carina har också som ordförande för SKR sett mycket av våldet i 
Sverige. Och om bara några veckor får vi ytterligare en påminnelse av våldets verkningar. Då har 
det gått 10 år sedan Anna Lindh mördades. Hon pekade ofta på klyftan mellan rika och fattiga 
länder. Hon arbetade för att den skulle slutas. Och hon bidrog till att Alexandriainstitutet 
upprättades och satsade på fördjupad dialog med muslimska kvinnor och kvinnoorganisationer. 
Men i stället för samtal fylls nu sjukhusen och bårhusen i Kairo med skadade, lemlästade och 
dödade. I stället för utveckling hörs nu röster för vedergällning och hämnd. I stället för försoning 
blir grannar till fiender, torg blir slagfält, hopp förvänds till hat. Egypten måste återgå till ett 
demokratiskt civilt styre. Militärens maktövertagande kan inte fortsätta. Vårt moraliska ansvar är att 
se till att den demokratiska utvecklingen inte byts mot ekonomisk vinning.  
 
Från Syrien hör vi om gasattacker. Samtidigt lamslår säkerhetsrådet FN:s arbete. Palmecentret 
bidrar till bildandet av Syrian Women Network.  
 
Vi för Anna Lindhs minne vidare på olika sätt. 
 
Vi ska uppmärksamma våldet som finns på nära håll i Sverige, som beskrivs i Maria Svelands bok, 
Hatet, om antifeminismen i Sverige. Män som försöker kuva kvinnor, gör mig förbannad och 
frustrerad. Det är socialdemokratins uppgift att stå emot manschauvinismen. Våra förslag ska 
testas utifrån jämställdhetsperspektiv. Det går inte att stoppa feminismen genom hat och våld. Vi 
har en tydlig könsmaktsordning. Att kvinnor är mer utbildade syns inte i lönekuvertet och på de 
högre posterna i myndigheter och näringsliv.  
 
Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa 2020. Det kräver investering i 
utbildning, det är dags att sluta attackera de arbetslösa. I stället ska vi attackera arbetslösheten. 
Ungdomsarbetslösheten avskaffas med 90-dagarsgarantin. Ungas arbete gör oss rika, unga ska 
plugga eller jobba, aldrig fastna i långtidsarbetslöshet.  
 
Arbetsmiljöarbetet ska återupptas. Sverige behöver arbetsplatser som inte krossar utan förverkligar 
drömmar. Inom vården går många på vikariat. 
 
Vi vill med en feministisk analys göra upp med ofrivilliga deltider, sätta stopp för obetalda timmar 
och ge parterna bättre möjligheter till lönekartläggning och översyn av lönesystem.  
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Vi vill investera i och upprusta vår välfärd. Ungefär 100 000 personer går ner i arbetstid för att ta 
hand om de äldre. Vi vill stärka äldrevården, bygga ut förskolan och se till att samhället inte sviker 
den som är sjuk eller arbetslös.  
 
Vi vill arbeta för ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten. Vi är ense om behov och riktning 
och kan diskutera medlen.  
 
Vi vill stärka dem som arbetar i den offentliga sektorn. Vi förbereder en stor reform för att skapa 
ordning och reda i välfärden. Vi lägger ett förslag som kraftigt minskar vinsterna i välfärden och 
utesluter oseriösa aktörer från svensk välfärd. 
 
Jobbskatteavdraget ska bort för dem som tjänar mer än 60 000 kronor/månad. Det finns många 
sätt att finansiera vår välfärd. Vi väljer jobb utbildning och välfärd i stället för en ny skattesänkning.  
 
Det är skarpt läge nu inför valet. Vi ska vinna val! Vi har ett tufft motstånd så vi måste bestämma 
oss. Vad gör jag för att stärka socialdemokraterna? Vi har en regering som flyr sitt ansvar. De 
förminskar tron på demokratin, politiken är bara kronor och ören, men vi tycker att politik är 
mycket mer. Skolan går att ändra. Klimatomställning skall göras. Vi tillsammans styr Sveriges 
utveckling. 
 
Samhället går att förändra, en jämställd värld är möjlig!” 
 
Carina Ohlsson tackade för ett fantastiskt tal. 

 
Dagordningens punkt 12, fortsatt behandling 
Val 
 
b) Förbundsstyrelse och ersättare 
 
Beslut – ordinarie ledamöter, fyra år (omval) 
Förbundsmötet beslutade efter sluten omröstning: 
att välja Hillevi Larsson Skåne och Linnéa Björnstam Stockholms stad, till ordinarie 
ledamöter av förbundsstyrelsen för en period av fyra år (omval). 
 
Beslut – ordinarie ledamöter, fyra år (nyval) 
Förbundsmötet beslutade efter sluten omröstning: 
att välja Nivin Yosef Stockholms stad och Birgitta Ahlqvis, Norrbotten till ordinarie 
ledamöter av förbundsstyrelsen för en period av fyra år (nyval). 
 
Beslut – ordinarie ledamot, två år (fyllnadsval) 
Förbundsmötet beslutade: 
att välja Anna Hedh Kalmar, till ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen för en period 
av två år (fyllnadsval). 
 
(Susanne Andersson Norrbotten, Maria Augustsson Göteborg, Inga-Lill Röhr Värmland, Eva-
Lena Jansson Örebro län och Liselott Vahermägi Stockholms län är sedan tidigare valda till 2015.)  
 
Beslut – ersättare (omval) 
Förbundsmötet beslutade: 
att  efter sluten omröstning välja Anna-Lena Näslund Västernorrland (96 röster), Ann-
Christine Furustrand Stockholms län (64 röster), Gudrun Hansson Jämtland (97 röster), Elinborg 
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Kristinsdottir Karlsson Kronoberg (97 röster), Annette Kalnak Halland (97 röster), Åsa 
Lindestam Gävleborg (97 röster), Laila Olsen Skåne (97 röster), Yvonne Karlén Dalarna (97 
röster), till ersättare i förbundsstyrelsen för en period av två år. 
 
Beslut – ersättare (nyval) 
Förbundsmötet beslutade: 
att efter sluten omröstning välja Sara Karlsson Sörmland, (91 röster), till ersättare i 
förbundsstyrelsen för en period av två år 
 
c) Revisorer och revisorsersättare 
 
Beslut – revisorer och revisorsersättare  
Förbundsmötet beslutade: 
att   välja Marianne Carlström Göteborg (sammankallande), Monica Green Skaraborg och 
Lisbeth Björklund Örebro län till revisorer. 
att  välja Mai Andersson Södra Älvsborg och Annica Gustafson Jönköpings län till 
revisorsersättare. 
 

Dagordningens punkt 13, fortsatt behandling 
Motionsbehandling, aktuella frågor och program 
 
Förhandlingarna återupptogs 16.51  med votering på 3.11 och 3.12 
 

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

3.11 Den dagliga arbetstiden ska 
vara 6 timmar 

Skåne Besvarad efter votering med rösterna 
53-41 

3.12 6 timmars arbetsdag Umeå Besvarad  

 Reservation motion 3.12 
från Birgitta Mukkavaara, 
Västerbotten 

 Jag reserverar mig mot 
förbundsmötets beslut att anse 
motionen besvarad. Jag anser att 
motionen skulle ha bifallits. 6-timmars 
arbetsdag kan och skall drivas i 
kombination med krav på full 
sysselsättning, uppvärdering av 
kvinnors löner, generell välfärd av hög 
kvalitet och miljömässig hållbar 
samhällsutveckling. Kravet på 6-
timmars arbetsdag är ett uttryck för 
en progressiv samhällsvision som 
prioriterar en hållbar 
samhällsekonomi och människors 
livskvalitet framför ojämlikhet, 
gränslös marknadskonkurrens och 
ständigt ökad materiell konsumtion. 

3.13 Ledighet ingen vill ha Sörmland Besvarad 

3.14 Lagstadga 
jämställdhetsredovisning i 

Skåne  1-3 Bifallen 
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årsredovisningar  

3.15 Se över och anpassa lagen 
om arbetsskadeersättning  

Stockholms län 1 bifallen 

      2-4 besvarad 

3.16 Kvinnors pensioner  Kristinehamn  1 besvarad 

      2 bifallen 

      3 avslag 

3.17 Äldreomsorg och boende  Täby 1-2 bifallen 

      3-4 besvarad 

3.18 Se över och anpassa 
nuvarande 
äldreomsorgslagstiftning  

Stockholms län  1-4 besvarad 

3.19 Färdtjänstregler  Örebro  Besvarad 

3.20 Se över och anpassa lagen 
om underhållsstöd  

Stockholms län  1 bifallen 

      2 avslagen 

      3 bifallen 

3.21 En arbetslinje för män i 
hem och familj  

Skåne  Besvarad 

3.22 Vårt gemensamma 
sjukförsäkringssystem  

Skaraborg  1-3 besvarad 

      4-5 avslagen 

3.23 En ny socialpolitik  Örebro  Bifallen 

3.24 Kvinno- och barnfattigdom Skurup  Bifallen 

     
 
 
 

4. FACKLIG POLITISK SAMVERKAN     

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 
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4.1 Underlätta för kvinnor att 
vara fackligt aktiva  

Gävleborg  1-2 besvarad 

4.2 Rätt att vara ledig för 
politiska och fackliga 
förtroendeuppdrag  

Norrbotten  Besvarad 

     

5. KVINNOFRID/BARNFRID     

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

5.1 Barnkonventionen  Norrbotten  Bifallen 

5.2 Gör FNs barnkonvention till 
svensk lag  

Skåne  Besvarad 

5.3 Mänskliga rättigheter  Skurup  Besvarad 

5.4 Utlänningslagen  Norrbotten  Besvarad 

5.5 Barns rättigheter (våld i 
nära relationer) 

Halmstad  Bifallen 

5.6 Vräkning av familjer med 
barn  

Kristinehamn 1-2 bifallen 

5.7 Stärk stödet för 
våldsutsatta kvinnor  

Skurup  1-2 bifallen 

5.8 Mäns våld mot kvinnor är 
ett allvarligt 
samhällsproblem  

Stockholms Län  1 bifallen 

      2 besvarad 

      3 bifallen 

5.9 Rätt till kvarboende för 
kvinnor i utsatta 
hemmiljöer  

Skåne  1-2 bifallen 

5.10 Allmän rättshjälp vid 
bodelning  

Västernorrland  Bifallen 

      att S-kvinnor arbetar för att 
möjligheten att söka rättshjälp vid 
bodelning ses över och utökas. 

5.11 Kvinnor och barn som 
tvingas fly sina hem  

Skåne  Besvarad 

5.12 Finansiering av 
kvinnojourer  

Kristinehamn 1-3 besvarad 

5.13 Stöd till kvinnojourer  Östergötland  1-2 bifallen 
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      att s-kvinnor i riksdagsgruppen ges i 
uppdrag att motionera om en 
utredning om hur stat, kommun och 
andra aktörer ska säkra 
kvinnojourernas verksamhet 
långsiktigt. 

5.14 Se över och anpassa två-
årsregeln 

Stockholms Län  1 besvarad 

    2 bifallen 

      3 avslagen 

      att S-kvinnor verkar för att utländska 
kvinnor som gifter sig eller ingår i en 
samborelation med svenska män, 
underrättas om sina juridiska 
rättigheter vid ankomsten till Sverige 
och i kontakten med polisen och 
migrationsverket. 

5.15 Barn och ungdomar i arrest 
och häkte  

Örebro  1-2 bifallen 

 

Ajournering 
Förhandlingarna ajournerades 18.05 
 
 

 

 

 

Söndagens förhandlingar den 28 augusti  

Förhandlingarna återupptogs 08.17 
Dagens insamling gick till Västsahara 
 

 
Permission 
Presidiet beviljade följande permissioner: 
08.30-10.00 Ulrica Jeansson, Östergötland 
08.30-13.30 Moa Neuman, Stockholms stad 
13.30 Birgitta Ahlqvist, Norrbotten,  
14.30 Elisabeth Persson Holmdén Norrbotten, Lena Nilsson Norrbotten, Maritha Meethz, 
Norrbotten,  
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Dagordningens punkt 13, fortsatt behandling 
Motionsbehandling, aktuella frågor till förbundsstyrelsen och program 
 

6. KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET    

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

6.1 Nerdragning av 
vapenexporten 

Skåne  Besvarad 

6.2 Sverige ska inte vara i krig  Stockholms stad  1-5 besvarad 

6.3 Kärnkraftverken i norra 
Europa  

Norrbotten  Besvarad 

6.4 Krisplanering och beredskap 
vid en kärnkraftsolycka  

Enskild Besvarad 

    

7. KVINNORS MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING   

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

7.1 Program för miljö, hållbar 
utveckling och jordens 
överlevnad 

Örebro 1-2 bifallen 

7.2 Strategi för vindkraft Örebro 1 besvarad 

      2 avslagen 

7.3 Elcertifikat och elskatter  Gävleborg  1-2 avslagen 

7.4 Beskattning av elen  Skåne  1-3 avslagen 

7.5 Enhetliga elpriser i Sverige  Skåne  Bifallen 

7.6 Elbolagen gör oss livegna  Enskild 1 avslagen 

      2 besvarad 

      3-4 avslagen 

  
 
 
 

 

 

8. KVINNOR OCH BOSTÄDER    

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 
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8.1 Öka tillgången på 
kollektivhus i Stockholm  

Stockholms län  1-2 besvarad 

     

9. KVINNOR OCH HÄLSA    

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

9.1 Förändra livsmedelsskatter  Gävleborg  1 avslagen 

9.24 Skatt på läsk och godis  Enskild 1 avslagen 

9.25 Hälsorevolution genom att 
sänka svenskarnas 
blodsocker  

Enskild 1 avslagen 

9.2 Oläsbara texter på 
förpackningar  

Norrbotten  1 besvarad 

      2 bifallen 

9.3 Fyra av tio matvaror brister i 
märkning  

Norrbotten  1-2 besvarad 

9.4 Vad innehåller skolmaten  Skaraborg  1-2 avslagen 

9.5 Läkarintyg vid sjukpenning  Skurup  1-2 besvarad 

9.6 Särskilt tandvårsstöd  Skurup  Bifallen 

9.7 Gratis mammografi Trelleborg  Bifallen 

      att uppdra till S-kvinnor aktiva i 
landstings-politiken att ta initiativ till att 
avgiften tas bort. 

9.8 Lagstifta om att alla 
receptbelagda mediciner 
ska vara försäkrade  

Östergötland  1-2 bifallen 

9.9 Etablera kunskapscentra för 
att stödja kvinnor i 
övergångsåldern 

Östergötland  1 besvarad 

      2 bifallen 

      3 avslagen 

9.10 Exponeringsförbud för 
tobaksvaror  

Östergötland  
Bifallen 

9.11 Får vi tillgång till rätt 
rehabilitering 

Uppsala  1-2 besvarad 
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9.12 Sverige, farligt för 
invandrares hälsa  

Stockholms län  1-2 besvarad 

      att S-kvinnor tar initiativ till att ett 
studiematerial tas fram om de frågor 
som beskrivs i motionen (med särskilt 
fokus på kvinnors situation). 

9.13 Användning av solarium 
gällande barn och 
ungdomar  

Skåne 1-2 bifallen 

 

Ajournering  
Förbundsmötet ajournerades för kaffepaus klockan 10.00–10.15. 

 

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 

9.14 Avveckla livsmedelsverket Enskild 
1-4 avslagen 

9.15 Hälsorevolution  Enskild 
1-5 avslagen 

9.16 Gardacil vaccinering  Enskild 
1-3 avslagen 

9.17 Hälsosam mat på våra 
sjukhus  

Enskild 
1-6 besvarad 

9.18 Inför kost som läkemedel  Enskild 
1-7 avslagen 

9.19 Kost som recept  Enskild 
1-5 besvarad 

9.21 Oberoende kostforskning  Enskild 1-3 besvarad 

9.20 Livsstilscoach  Enskild 1-3 avslagen 

9.22 Gällande opastöriserad 
mjölk  

Enskild 
1-3 avslagen 

9.23 Personligt ombud vid 
läkarbesök  

Enskild 
Avslagen 

9.26 Ökad valfrihet gällande 
skolmaten, reformera 
skolmaten 

Enskild 
1-3 avslagen 

9.27 Alternativa behandlingar 
inom vården  

Enskild 
1-8 avslag 

   
 
 
 

  

 

10. ÖVRIGA    

  MOTION KLUBB/DISTRIKT FÖRBUNDSMÖTETS BESLUT 



 20 

10.1 Räddningstjänst och 
stadsbidrag  

Gävleborg Besvarad 

      att motionen skickas till S-kvinnor i 
riksdagen så att de kan verka för att 
förändra statsbidragens fördelning till 
räddningstjänsten i motionens anda. 

10.2 SMS-lånen  Gävleborg Besvarad 

10.3 Yrkestrafik som utnyttjar 
svenska vägar  

Norrbotten Bifallen 

10.4 Stärkt arbete mot 
internationell skatteflykt 

Norrbotten 1-6 besvarad 

10.5 Verksamheter som 
skattar utomlands  

Norrbotten 1 bifallen 

      2 besvarad 

10.6 Nej till vinster i välfärden  Skåne  Besvarad 

      att S-kvinnor verkar för att 
skattefinansierad välfärd ska drivas utan 
vinstmotiv 

  Reservation motion 10.6 
från Birgitta Mukkavaara, 
Västerbotten 

  Jag reserverar mig mot förbundsmötets 
beslut att anse motionen besvarad. 
Motionen skulle ha tillstyrkts. Motiv: våra 
skattemedel ska ograverat gå till 
finansiering av vård skola och omsorg. 

10.7 Styrmodeller i offentligt 
driven välfärd 

Stockholms stad 1 besvarad 

      2 bifallen 

10.8 Se över, förändra och 
tids-begränsa nuvarande 
ROT-avdrag 

Stockholms län  1-2 bifallen 

      3 avslagen 

      att S-kvinnor verkar för att ROT-avdraget 
även ska gälla för upprustning 
avhyresrätter. 

10.9 Avskaffa RUT-avdraget i 
dess nuvarande form  

Stockholms län  1-3 bifallen 

      4 besvarad 

10.10 ROT och RUT Umeå 1 avslagen  

      
2 bifallen 

10.11 Förbud mot att teckna 
bindande avtal på telefon  

Stockholms län  Besvarad 
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10.12 Polis och 
åklagarverksamheten 

Örebro 1-2 bifallen 

10.13 Hela Sverige ska leva - vi 
måste stoppa de 
odemokratiska krafterna!  

Stockholms län  1-2 besvarad 

 
Dagordningens punkt 12, fortsatt behandling  
Val 
 
e) Valberedning 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  dela ut revisorernas förslag till valberedningen till ombuden  
att bordlägga frågan till efter lunchuppehållet.  
 

Mötet ajournerades för lunch kl 12.25 - 13.30 
 

§ 12 Val, fortsatt behandling 
 
e) Valberedning 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade:  
att   utöka antalet ledamöter i valberedningen till sju personer 
att   efter sluten omröstning välja Marlene Segersson Bohuslän (85 röster), Inger Jarl Beck Skåne 

(84 röster), Zakia Mirza Stockholms län (83 röster), Agneta Andersson Bäck Dalarna (79 
röster), Gudrun Hjalmarsson Norrbotten (78 röster), Siv Palmgren Örebro (50 röster) och 
Marie Nordén Jämtland (46 röster) (efter lottning mot Ann-Louise Kron Östergötland (46 
röster) ) 

att   utse Gudrun Hjalmarsson Norrbotten, till sammankallande i valberedningen. 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i samråd med distrikten utarbeta riktlinjer och principer 

för valberedningens arbete. 
 
96 ombud röstade, 4 ombud var frånvarande, 11 röstsedlar var ogiltiga. 

 
 
Dagordningens punkt 13, fortsatt behandling 
Motionsbehandling, aktuella frågor till förbundsstyrelsen och program 
 
Vid dialogborden diskuterades den politiska plattformen En jämställd värld är möjlig. En del av de 
synpunker som framkom arbetades in i den reviderade version som därefter blev grundförslag till 

mötets förhandling.  
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  fastställa den politiska plattformen med följande ändringar: 
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Sida Rad Text  

2 9 Stryk första meningen, ersätt med ”S-kvinnors 
mål är ett samhälle som är både jämställt och 
jämlikt”. 

2 16 ”Kvinnofråga” byts ut mot ”viktig fråga för 
kvinnor”. 

2 21-23 Stryk sista meningen, ”Brister i offentlig sektor 
ska inte kompenseras genom kvinnors obetalda 
arbete”. Ersätt med: ”Kvinnors obetalda arbete, 
att ta hand om anhöriga, ska aldrig 
kompensera brister i offentlig sektor”. 

4 8 Det är svårt för kvinnor att nå ”högre 
chefpositioner på arbetsmarknaden inom både 
privat och offentlig sektor”. 

5 12 - 14 Tillägg: ”På sikt ska förskolan vara avgiftsfri”. 

9 19 Ändra rubriken till ”Rätten till abort i EU”. 

12 8 Ändra rubriken till ”Satsa på hållbara 
samhällen och en levande landsbygd”. 

12 9 ”Städer” stryks och byts ut mot ”hållbara och 
trygga samhällen och en levande landsbygd”. 

12 11-12 Meningen ändras till: ”En bra infrastruktur, 
gångvägar, cykelvägar och en hållbar 
kollektivtrafik i hela landet ska öka kvinnors 
och barns räckvidd och rörlighet”. 

 
Uttalanden 
 
Beslut  
Förbundsmötet beslutade: 
att  anta följande uttalanden: 
 

S-KVINNOR KRÄVER STOPP FÖR SKATTESÄNKARPOLITIKEN  

En väl finansierad välfärd är grunden för ett jämställt samhälle. När välfärden inte fungerar är det 
kvinnorna som får ta ett ännu större ansvar för samhällets obetalda arbete, som vård av barn och 
anhöriga. Ju högre vi prioriterar den gemensamma välfärden, desto bättre villkor kan vi ge lärare 
och förskollärare, bibliotekarier, vårdbiträden och socialarbetare. För den majoritet av kvinnor 
som jobbar i offentlig sektor är skattepolitiken än mer betydelsefull. 
              
Efter sju år av borgerlig skattesänkarpolitik är nu den svenska välfärden i djup kris. 
Larmrapporterna duggar tätt, från skolor, sjukhus och vårdhem. Fattigdomen ökar bland både 
kvinnor och barn. Den svenska, jämställda välfärdsmodellen är på väg att rämna.  
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Det är dags att tydligt göra klart att den gemensamma, skattefinansierade välfärden behövs och 
måste få kosta. Det är en förutsättning om vi vill bygga ett solidariskt samhälle och en stark 
samhällsekonomi, och ge kvinnor i alla samhällsklasser chans till jobb, fritid och ekonomisk 
självständighet.  
 
S-kvinnor kräver stopp för fler skattesänkningar och att välfärden prioriteras!  

 

S-KVINNOR STÖDJER THE SYRIAN WOMEN NETWORK 

Syrien förblöder i väntan på hjälp. Bland Syriens kvinnor är lidandet ofattbart. Palmecentret 
startades i våras nätverket The Syrian Women Network, som arbetar för fred jämställdhet och 
demokrati. Målet är att öka kvinnors inflytande i fredsprocessen. S-kvinnor stödjer initiativet och 
uppmanar våra medlemmar i hela landet att delta i insamlingen för Syriens kvinnor. Gåvor sätts 
in på postgiro 570-2, märkt ”Syriens kvinnor”.  
  
Efter två år av krig är den humanitära situationen i Syrien katastrofal. Över 100 000 människor 
har redan dödats i Syrien. Civila dödas och skadas varje dag, och miljontals har tvingats fly från 
sina hem. Sedan i juli 2012 bedöms våldsamheterna i landet som inbördeskrig. I dagarna har vi 
mötts av fasanfulla bilder på döda barn och vuxna, med rapporter om kemiska attacker.  
 
FN:s säkerhetsråd har varit blockerat och handlingsförlamat. Men i dagarna har en FN-ledd 
inspektion påbörjat sitt arbete med att förhandla om tillträde till platser i Syrien i syfte att utreda 
huruvida kemiska vapen har använts mot civilbefolkningen. Denna och fler oberoende 
utredningar av situationen i Syrien är nödvändiga i syfte att utreda vad som faktiskt händer i 
landet. Detta kan i sin tur påverka FN:s säkerhetsråd att agera.  
 
S-kvinnor kräver att våldet i Syrien upphör!  

S-KVINNOR KRÄVER ATT VÄSTSAHARA ERKÄNNS SOM 
SJÄLVSTÄNDIG STAT  
  
Västsahara ockuperas sedan 1975 till stora delar av Marocko. Innan dess ockuperades området av 
Spanien. Inledningsvis försvarade sig det västsahariska folket mot sina ockupanter. 1991 ingrep 
FN med löfte om folkomröstning om Västsaharas framtid, och då lade västsaharierna ner vapnen 
och har jobbat fredligt sedan dess. Men den utlovade folkomröstningen förhalas av Marocko. 
 
Inget land har fullt ut erkänt Marockos rätt till Västsahara, men Marocko får politiskt stöd av 
bland annat USA, Spanien och Frankrike. Marocko får också stort ekonomiskt stöd av EU, och 
har även fiskeavtal med EU för Västsahariska vatten, vilket bryter mot internationell rätt.  
 
S-kvinnor har länge verkat för att stödja ett fritt Västsahara, och lyft frågan i riksdagen. I 
december 2012 tog riksdagen ett historiskt viktigt beslut om att Sverige ska erkänna Västsahara 
som stat. Men den borgerliga regeringen är emot erkännandet, och hänvisar till kriterier för 
erkännande av stat. Västsaharas självständighet måste prioriteras, och lidandet för det 
västsahariska folket måste ta slut.  
 
S-kvinnor fördömer starkt den marockanska ockupationen av Västsahara, och kräver att 
Sverige erkänner Västsahara som stat.  
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S-KVINNOR FÖRDÖMER OCKUPATIONEN AV PALESTINA  
 
Israels ockupation av Palestina har länge kostat människoliv och raserat samhällen. Den israeliska 
ockupationen är illegal enligt FN och folkrätten. 
 
Den Socialdemokratiska kongressen 2013 beslutade att inga vapen ska exporteras till diktaturer 
och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Export och import av 
krigsmateriel till Israel är inte förenligt med reglerna för svensk vapenexport. EU bör inte ha 
något militärt samarbeten med Israel så länge Israel ockuperar palestinska områden.  
 
S-kvinnor kräver att Sverige erkänner staten Palestina enligt 1967 års gränser.  

EU och Sverige betraktar de israeliska bosättningarna på ockuperad mark som brott mot 
internationell rätt och hinder för freden. Ändå importerar EU varor från bosättningarna för mer 
än två miljarder kronor per år, vilket bidrar till att finansiera bosättningspolitiken.  
 
Varor från ockuperade områden märks ofta falskt med ”Made in Israel”.  Det gör det omöjligt 
för konsumenterna att veta ursprungsland. Storbritannien och Danmark har utvecklat systemet 
”Märk ockupationen” för att märka bosättarprodukter, så att konsumenterna ska kunna ta ställning 
till omman vill bojkotta varorna. Sverige bör göra detsamma! 
 
S-kvinnor fördömer starkt ockupationen och stödjer initiativet ”Märk ockupationen”  
 

Dagordningens punkt 14  
Avslutning 
 
Avtackningar 
Lena Sommestad framförde ett varmt tack till Ann Ludvigsson Östergötland, Carina Hägg 
Jönköpings län, Kerstin Engle Skåne, och Ann-Louise Kron Östergötland, för deras insatser i 
förbundsstyrelsen. 
 
Hon tackade också S-kvinnors personal för allt arbete med att förbereda och genomföra 
förbundsmötet och presidiet som lett förhandlingarna. 
 
Carina Ohlsson framförde sitt och förbundsmötets tack till Lena Sommestad för hennes insatser 
som förbundsordförande och lovade att fortsätta Lenas arbete för ett hållbart samhälle.  
 
Lena Sommestad förklarade att hon alltid kommer att finnas för S-kvinnor, även om hon nu avgått 
som förbundsordförande. Hon tackade distrikt och klubbar för gott samarbete och förklarade att 
hon är övertygad om att samhället går att förändra och att en jämställd värld är möjlig. 
 
 
Carina Ohlssons tackade för förtroendet och framhöll i ett kort avslutningstal att det gäller för 
henne och alla andra S-kvinnor att tänka på orden i den politiska plattformen, att en jämställd värld 
är möjlig, och att arbeta för att förverkliga detta.   
 
Hon underströk att S-kvinnor är framåtsyftande feminister som arbetar för frihet och jämställdhet. 
Frihet att kunna försörja sig och leva på en god välfärd bland annat med jämställda löner, 
förklarade hon och citerade Ylva Johanssons uppmaning att sätta tydliga mål och lyfta debatten om 
jämställdhet. Hon var glad för att S-kvinnor har SSU och LO med sig i kampen för jämställdhet. 
Carina tog också upp frågorna om barnfrid och kvinnofrid, som hon har arbetat med i 10 år. Hon 
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betonade också S-kvinnors ansvar för den internationella arenan. Det är en grundförutsättning för 
fredsförhandlingar och demokratisk utveckling att kvinnor är med hela vägen, sa hon och 
uppmanade alla att se Anna Lindh som en förebild, inte bara när det gäller hennes personliga 
egenskaper utan också hennes förmåga att skapa nätverk. Att vinna valet nästa år är en 
förutsättning för att vi ska få igenom våra krav på jämställdhet, framhöll Carina. Det går aldrig om 
den borgerliga regeringen får sitta kvar. 
 
Carina avslutade med att läsa en dikt från Kvinnorörelsen på 70-talet av Ingrid Sjöstrand: 
 
I den gamla trasiga världen 
är allting märkt med poäng: 
Genialt! Betydande! Berömvärt! 
Acceptabelt! Obetydligt! Uselt! 
Geniala 
är bara genier De är döda 
för säkerhets skull 
Vad som är betydande 
avgör de betydande 
De betydande klappar de berömvärda 
på axeln 
De acceptabla 
får lov att acceptera 
de acceptabla 
De obetydliga 
ser ingen 
De usla får man spotta på 
Systrar 
när vi skapar världen 
låt var och en av oss 
vara genial i något 
betydande 
för någon 
berömvärd för sin strävan 
acceptabel i sitt resultat 
 
Lena Sommestad avslutade därefter förbundsmötet med att tacka Susanne Andersson och 
förbundsstyrelsen och att önska Carina Ohlsson lycka till i sin nya roll som förbundsordförande. 
 

Insamlingen till Sydafrika inbringade 2 543 kronor och 2 euro 
Insamlingen till Västsahara inbringade 2 584 kronor och 20 Euro 
 

2013 års förbundsmöte förklarades avslutat 16.00. 
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Vid protokollet: 
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Lotta Visén    Eva Åhlström  
  
 
 
……………………………………….  ………………………………………… 
Lena Karlsson    Lisbeth Estrada Perez  
    
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Anne Tjernberg    Inger Jarl Beck  
 
 
……………………………………….. 
Lena Nilsson  

 


