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FÖRORD
En jämställd värld är möjlig! Detta är den övertygelse som bär oss som socialdemokratiska 
feminister. S-kvinnors mål är att undanröja kvinnors underordnade ställning i familj, arbetsliv 
och samhälle.

I denna verksamhetsberättelse, för åren 2011-2012, redovisar vi hur S-kvinnor under denna 
period har arbetat för att förverkliga förbundets mål. Som ny förbundsledning vill vi tacka för 
förtroendet att leda organisationen under huvuddelen av verksamhetsperioden. Det har varit 
ett inspirerande och spännande uppdrag, inte minst tack vare de stora och konstruktiva insats-
er som S-kvinnor på alla nivåer i förbundet har svarat för – från förbundsstyrelse till distrikt 
och klubbar. 

S-kvinnors verksamhet under åren 2011-2012 har präglats av både inre utvecklingsarbete för 
förbundet och av en ambition att driva utåtriktad politisk kampanj och debatt. S-kvinnor har 
nationellt och lokalt utmanat borgerlighetens politik och bidragit till att lyfta jämställdheten.

Periodens höjdpunkt var förbundsmötet, som hölls i Luleå den 27-28 augusti 2011. Ombuden 
var aktiva i talarstolen då de 74 motionerna behandlades. Som gäst och talare deltog Social- 
demokratiska partiets ordförande Håkan Juholt och Kommunals ordförande Annelie Nord-
ström. S-kvinnor i Norrbotten svarade för ett i alla stycken väl organiserat och minnesvärt 
förbundsmöte.

I samband med förbundsmötet lämnade Nalin Pekgul posten som förbundsordförande efter 
åtta framgångsrika år. Vi vill tacka Nalin Pekgul för hennes insatser.

Efter förbundsmötet i Luleå inleddes ett inre utvecklingsarbete i förbundet, dels i form av den 
nya styrelsens arbete men också arbetet på förbundsexpeditionen.

Under åren har ledningen prioriterat besök i distrikt 
och klubbar, från norr till söder och öst till väst. Res-
or som känts oerhört stimulerande och inspirerande, 
att få möta engagemanget från alla S-kvinnor i landet 
har gjort att vårt arbete har känts betydelsefullt. 

Det politiska arbetet har inriktats på sex centrala 
politikområden: familj och arbetsliv, facklig-politisk 
samverkan, bostadspolitik, kvinnofrid och barnfrid, 
fred och säkerhet, samt miljö och hållbar utveckling. 
Integrationsperspektiv ska beaktas inom alla relev-
anta områden. Mer om arbetet inom dessa priorit-
erade områden samt övrig verksamhet presenteras 
på följande sidor.

Nu fortsätter arbetet att tillsammans med er alla 
s-kvinnor, att utveckla organisationen, att bli fler 
medlemmar och att vinna valen 2014.

Lena Sommestad och Susanne Andersson
Förbundsordförande och Förbundssekreterare

3



S-KVINNORS POLITIK 2011

Ordföranden under året
År 2011 bytte S-kvinnor ordförande i samband med förbundsmöte i Luleå den 26-28 aug-
usti. Fram till förbundsmötet var Nalin Pekgul ordförande. Vid förbundsmötet valdes Lena 
Sommestad till ordförande.

Under våren 2011 besökte Nalin Pekgul flera S-kvinnodistrikt, bland annat Göteborg, Norra 
Älvsborg, Södra Älvsborg och Västernorrland.

Den 8 februari diskuterade Nalin Pekgul vårdvalsreformer och privatiseringar inom vården 
utifrån S-kvinnors nypublicerade rapport ”Mer vård för pengarna och mer pengar till vård” 
på ett seminarium tillsammans med Dan Andersson, tidigare chefsekonom på LO; Anna-
Karin Eklund, Vårdförbundet; Marie Wedin, Läkarförbundet, och Magnus Nilsson, ordför-
ande S-studenter.

Den 8 mars firade Nalin Pekgul och S-kvinnors förbund internationella kvinnodagen på 
ABF-huset i Stockholm med en avtackning av Mona Sahlin för hennes insats som Social-
demokraternas första kvinnliga partiledare. På seminariet samtalades det även om den 
ökande fattigdomen bland kvinnor och barn i dagens Sverige.

Den 25-27 mars deltog Nalin Pekgul vid socialdemokraternas extra partikongress i Stock-
holm, där Håkan Juholt valdes till ny partiordförande.
 
1 maj deltog Nalin Pekgul traditionsenligt i demonstrationståget från Humlegården till 
Norra Bantorget i Stockholm.

Under våren deltog Nalin Pekgul också på demokratimöten på Tensta torg med inbjudna 
gäster, bland andra medverkade s-kvinnan och riksdagens vice talman Susanne Eberstein.

Den 28 augusti valdes Lena Sommestad till ordförande för S-kvinnor. Under hösten besökte 
hon flera distrikt och klubbar, bland annat S-kvinnors distrikt i Östergötland, Halland, Gäv-
leborg, Stockholms län och klubbar i Enköping, Nyköping, Örebro, Sollentuna, Nacka/Boo 
socialdemokratiska förening, Örnsköldsvik, Malmö och Lund. S-kvinnor i Västernorrland 
besökte S-kvinnor i Stockholm. 
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Den 22 juli slog våldet grymt 
och i ofattbar omfattning till 
mot regeringskvarteren i Oslo 
och mot AUF-ungdomar på 
Utøya. För att hedra offren från 
terrorattentaten i Norge och visa 
att S-kvinnor står upp för det 
öppna och demokratiska sam-
hället deltog Nalin Pekgul vid 
en minnesstund i Norska kyrkan 
i Stockholm och vid minnes-
stunden i Oslo den 29 juli.
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Lena Sommestad besökte även Socialdemokraterna i Täby, Stockholm (Onsdagsklubben), 
Sandviken, Socialdemokraterna och LO i Örnsköldsvik, samt IF Metall Gävleborg.  

Lena Sommestad deltog vid flera seminarier, bland annat en rad seminarier på ABF-huset i 
Stockholm som ”Hur ser en modern politik för full sysselsättning ut?”, ”Känslan för det all-
männa”, ”Klimatpolitik som ger jobb” och ”Krisen som slukar välfärden och skakar euron”.

Den 18 oktober medverkade Lena Sommestad i seminariet ”Rösträtten 90 år” på Kvinno-
kaféet i Jönköping, i arrangemang av Socialdemokraterna i Jönköping. Den 26 september 
deltog Lena Sommestad på seminariet Klimatpolitik och full sysselsättning i Stockholm, i 
arrangemang av Institutet för Framtidsstudier och Arbetets museum. Den 3 november del-
tog Lena Sommestad på seminariet ”Grön tillväxt - på vilket sätt byggs en hållbar välfärd?” 
på Linköpings universitet.

Palmedagen 2011 hölls på Uppsala universitet den 12 november med temat EU:s globala 
roll. Lena Sommestad medverkade i ett panelsamtal om EU:s utmaningar.

Den 17 november presenterade TCO ett nytt jämställdhetspolitiskt program och Lena 
Sommestad deltog i den efterföljande debatten om jämställdhetspolitik.

Socialistiskt Forum arrangerades den 19 november 2011, med en heldag med seminarier, 
debatter och workshops. S-kvinnor arrangerade tillsammans med Unga S-kvinnor Rebella 
och S-kvinnor Stockholms stad, ett idésamtal om demokrati, ”Vad händer med demokratin 
i valfrihetens spår?”, där Lena Sommestad deltog. Lena Sommestad medverkade även på 
seminariet ”Har vi tid att tänka” i arrangemang av Tiden, Arbetarrörelsens tankesmedja 
och ABF, samt S-studenters seminarium ”Hållbarhet: Vad krävs av våra samhällen?”.

Den 21 november medverkade Lena Sommestad vid en paneldebatt på LO:s seminarium 
om barnomsorg då, nu och i framtiden.

Den arabiska våren var temat på årets Anna Lindh-seminarium som hölls i riksdagen den 
22 november. Lena Sommestad deltog i de internationella diskussionerna om den arabiska 
världen i förändring och om utsikterna och utmaningarna.

Den 24 november föreläste Lena Sommestad om ekonomisk politik för demokrati och 
jämställdhet på ABF Bryggan i Falun.

Lena Sommestad deltog på möten med Socialdemokraternas verkställande utskott 2 sept-
ember, 16 september, 7 oktober, 16 oktober, 11 november och 2 december samt med Soci-
aldemokraternas partistyrelse 23 september, 28 oktober, 18 november och 9 december.

Lena Sommestad deltog på Socialdemokraternas förtroenderåd den 3-4 december där 
temat var ekonomisk politik. Lena Sommestad höll ett inlägg om vikten av att välfärds-
tjänster byggas ut och att kvaliteten höjas så att både män och kvinnor kan delta fullt ut 
på arbetsmarknaden. Hon framhöll att män måste ta ett lika stort ansvar för hem och hus-
hållsarbete som kvinnor, vilket kräver ett jämställt uttag av dagar i föräldraförsäkringen.

Inom ramen för S-kvinnors internationella samarbete deltog Lena Sommestad den 8 
november som S-kvinnors nationella representant vid PES Women’s höstmöte i Bryssel, 
tillsammans med Inger Segelström, representant för S-kvinnor i Norden (SKN).
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Förbundsstyrelsens sammansättning 2011

Förbundsordförande
Nalin Pekgul, Stockholm stad*
Lena Sommestad, Uppsala län**

Förbundssekreterare
Stina Touma, Stockholms län*
Susanne Andersson, Norrbotten**

Styrelseledamöter – ordinarie
Carina Ohlsson, Skaraborg
Anne Ludvigsson, Östergötland
Hillevi Larsson, Skåne
Maria Augustsson, Göteborg
Inga-Lill Röhr, Värmland
Carina Hägg, Jönköpings län
Susanne Andersson, Norrbotten*
Yoomi Renström, Gävleborg*
Viola Furubjelke, Östergötland*
Eva-Lena Jansson, Örebro**
Liselott Vahermägi, Stockholms län**
Linnea Björnstam, Stockholms stad**

Styrelseledamöter – ersättare
Anna-Lena Näslund, Västernorrland
Ann-Christine Furustrand, Stockholms län
Gudrun Hansson, Jämtland
Maj-Britt Rane Andersson, Halland*
Annacarin Leufstedt, Bleking*
Monika Gustavsson, Norra Älvsborg*
Janette Skogshus, Skåne*
Liselott Vahermägi, Stockholms län* 
Susann Jensen Engström, Stockholms stad*
Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg**
Annette Kalnak, Halland**
Åsa Lindestam, Gävleborg**
Laila Olsen, Skåne**
Yvonne Karlén, Dalarna**
Nivin Yosef, Stockholms stad**

I styrelsen har ingått två adjungerande ledamöter, Emma Lindqvist från SSU och Catharina 
Ullström/Hanna Asp från S-studenter.

Revisorer – ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg
Monica Green, Skaraborg
Boel Carlsson, Sörmland*
Lisbet Björklund, Örebro län**
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Revisorer – ersättare
Lisbet Björklund, Örebro län* 
Ann-Charlotte Wisén, Västernorrland*
Mai Andersson, Södra Älvsborg**  
Annica Gustavsson, Jönköpings län**

Valberedning 
Kerstin Engle, Skåne
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna
Laila Bjurling, Sörmanland*
Marianne Fagberg, Göteborg *
Marlene Segerson, Bohuslän**
Sara Karlsson, Sörmanland**
Ina Sparrman, Stockholm stad**
Anne-Louise Kroon, Östergötland**

* Ordförande/ledamot/revisor/valberedning fram till förbundsmötet i Luleå
** Ordförande/ledamot/revisor/valberedning från och med förbundsmötet i Luleå

S-kvinnors nya förbundsstyrelse som valdes vid förbundsmötet i Luleå i augusti.

Förbundsstyrelsens arbete
Förbundsstyrelsen har under året haft tre fysiska styrelsemöten på Sveavägen 68 i Stock-
holm och ett i Luleå, samt tre telefonmöten och ett konstituerande möte i Luleå. Förbunds-
styrelsens arbetsutskott har haft tolv möten under 2011.

Inför Socialdemokraternas extra partikongress, 25-27 mars, där en ny S-ledning valdes 
krävde S-kvinnors förbundsstyrelse en jämställd partiledning. Styrelsen presenterade fem 
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kvinnor som den ville se i partiledningen, dessa var Susanne Eberstein, Anna Johansson, 
Åsa Westlund, Lena Sommestad och Annika Nilsson.

En viktig fråga för förbundsstyrelsen under 2011 var barnfattigdom. S-kvinnor lyfte upp 
frågan om barnfattigdom på den politiska agendan och visade på hur den i många fall är 
kopplad till kvinnors situation på arbetsmarknaden, i synnerhet ensamstående kvinnors 
situation.

S-kvinnors styrelse har också drivit på för ett förbud mot vinster i välfärden och krävt att 
alla offentliga medel ska komma brukarna till del. Andra frågor som drivits av styrelsen 
under året är krav på barnomsorg på obekväm arbetstid, kvinnors villkor på arbets-
marknaden – inte minst rätt till heltid – samt avskaffande av RUT-avdraget.

S-kvinnor i riksdagen
S-kvinnors förbundsstyrelse bestod av tre riksdagsledamöter fram till förbundsmötet i 
Luleå, dessa var Carina Ohlsson, Skaraborg; Hillevi Larsson, Skåne och Carina Hägg, Jön-
köpings län. Efter förbundsmötet sitter fem av styrelseledamöterna i riksdagen, Carina 
Ohlsson, Skaraborg; Hillevi Larsson, Skåne, Carina Hägg, Jönköpings län, Eva-Lena Jansson, 
Örebro län och Åsa Lindestam, Gävleborg.

S-kvinnors riksdagsledamöter har drivit förbundets frågor i riksdagen och under hösten 
2011 har ett flertal motioner lagts utifrån de beslut som fattades vid förbundsmötet i 
Luleå, t.ex. om vinst i välfärdsföretag, individualiserad föräldraförsäkring, barnomsorg, 
bostadsmarknad, utförsäkringar, FAS 3, tvåårsregeln, kvinnosjukdomen Endometrios och 
avgifter för mat i äldreomsorgen.

Arbetsgrupper/Prioriterade politikområden
Under våren 2011 arbetade förbundets sex arbetsgrupper vidare. Uppdraget var att följa 
upp och bidra till att förbundsmötets beslut blev verklighet. Arbetsgrupperna valde själv 
hur arbetet skulle genomföras. Varje arbetsgrupp bestod av minst två ansvariga styrelse-
ledamöter och mellan 8-10 klubbister. Grupperna och de ansvariga var:

Organisation och utveckling
Yoomi Renström
Susann Jensen Engström
Monica Gustavsson

Kvinnors arbetsvillkor och hälsa
Ann Ludvigsson
Anna-Lena Näslund
Maj-Britt Rane-Andersson

Kvinnor och miljö
Viola Furubjelke
Annacarin Leufstedt

Efter förbundsmötet i Luleå utvärderades arbetsgruppernas verksamhet genom en enkät 
till samtliga deltagare. Utvärderingen visade på entusiasm bland deltagarna, men samtidigt 
problem. Deltagarnas geografiska spridning, som i sig är positiv, blev i kombination med 
de ekonomiska förutsättningarna en försvårande omständighet för att träffas och bedriva 
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Kvinnorna och familjelivet
Hillevi Larsson
Maria Augustsson
Liselott Vahermägi

Kvinnofrid och barnfrid
Inga-Lill Röhr
Ann-Christine Furustrand

Internationellt arbete och integration
Carina Hägg
Gudrun Hansson
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verksamhet. Flera av de medverkande, inte minst styrelseledamöterna, angav också tids-
brist som anledning till att arbetet inte alltid kunde genomföras som önskat. 

Med anledning av utredningens slutsatser beslutade förbundsstyrelsen under hösten 2011 
att ersätta arbetsgrupperna med prioriterade politikområden, där en eller flera styrelse-
ledamöter ingår som ansvarig/ansvariga. Vid behov kan ytterligare personer knytas till 
respektive politikområde, t.ex. för att se över eller driva en viss fråga.

Sex politikområden antogs under hösten 2011, med målet att stegvis tillsätta ansvariga för 
de olika områdena. Styrelsen beslutade att integrationsperspektivet skulle ingå som en vik-
tig del i alla prioriterade områden. De sex områdena och ansvariga från förbundsstyrelsen 
blev:

1. Familj och arbetsliv 
Lena Sommestad, Nivin Yosef och Linnea Björnstam

2. Facklig-politisk samverkan 
Linnea Björnstam, Eva-Lena Jansson och Liselott Vahermägi

3. Kvinnofrid och barnfrid 
Inga-Lill Röhr, Ann-Christine Furustrand, Carina Ohlsson och Yvonne Karlén

4. Kvinnor, fred och säkerhet
Ingen ansvarig utsedd

5. Kvinnor och hållbar utveckling 
Ingen ansvarig utsedd

6. Kvinnor och bostäder/bostadspolitik
Ingen ansvarig utsedd
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S-KVINNORS VERKSAMHET 2011

Förbundssekreteraren under året
Vid förbundsmötet i Luleå valdes en ny förbundssekreterare för S-kvinnor, Susanne 
Andersson, och Stina Touma avtackades.

Susanne Andersson ägnade mycket tid under hösten till att resa runt i distrikt och klubbar 
och besökte bland annat S-kvinnor i Gävle, S-kvinnor i Lidköping, S-kvinnor i Järfälla, 
S-kvinnor i Dalarna och Södertälje S-kvinnoklubb.

Under hösten 2011 inleddes en verksamhetsöversyn för att anpassa förbundets kostnader 
till ekonomin. Nya befattningsbeskrivningar antogs för att anpassa personalens kompetens 
till förbundets behov och ekonomi. Samtidigt gjordes ekonomiska effektiviseringar genom 
att alla avtal sågs över.

Förbundssekreteraren har ingått i den arbetsgrupp som haft i uppdrag att se över med-
lemsregistret. Gruppen har sammanställt förslag på förbättringar gällande S-kvinnors del 
i medlemsregistret och hantering av medlemsavgiften. Förslagen har skickats till social-
demokraternas partikassör.

Den 11 november deltog Susanne Andersson tillsammans med PES Women’s vice ordför-
ande Inger Segelström vid Socialdemokratiska Kvinnor i Nordens (SKN) möte i Köpenhamn 
för erfarenhetsutbyte och diskussioner om jämställdheten i Norden.

Framtidskommission
I början av 2011 tillsatte S-kvinnors förbundsstyrelse en ”Framtidskommission”. Uppdraget 
var att sammanställa en framåtblickande rapport om kvinnors villkor i dagens samhälle, 
som kan ligga till grund för S-kvinnors arbete inför valet 2014. 

Framtidskommissionen bestod av Majléne Westerlund Panke (ordförande), Lina Afvander, 
Kerstin Alnebratt, Andreas Gottardis, Johanna Storbjörk och Nivin Yosef.

Inför förbundsmöte i augusti presenterades rapporten ”Det offentligas svek – ett kvinno-
perspektiv 2011”.

Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen firades den 8 mars på ABF-huset i Stockholm, där S-kvinnors 
förbund avtackade Mona Sahlin för hennes insats som Socialdemokraternas första kvinn-
liga partiledare.

På seminariet deltog förutom Nalin Pekgul och Mona Sahlin även kommunals ordförande 
Annelie Nordström och generalsekreteraren för Majblomman, Lena Holm, i ett samtal om 
den ökande fattigdomen bland kvinnor och barn i dagens Sverige.

1 maj
1 maj 2011 fokuserade S-kvinnors förbund på tre prioriterade frågor – jämställdhet i hem-
men och på jobben, kamp mot barnfattigdom och solidaritet med kvinnorna i Nordafrika.

Rätt till jämställdhet i hemmen och på jobben!
Kvinnors rätt till egen försörjning är en förutsättning för ett jämställt samhälle och kvin-
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nors oberoende. Kvinnor förväntas både yrkesarbeta och ta hand om markskötseln, vilket 
innebär en orimlig och orättvis arbetsbörda. S-kvinnor kräver en välfungerande barnom-
sorg och individualiserad föräldraförsäkring för ett mer jämställt familjeliv och samhälle. 
S-kvinnor kräver lika lön för lika arbete, rätt till heltid och möjlighet till deltid.

Parollförslag:
• Vem kan leva på halv lön? Rätt till heltid för alla kön!
• Barn blir rika, när mamma och pappa delar lika
• Alla jobbar inte på dagen, inför nattis enligt lagen

Utrota barnfattigdomen!
Det är skamligt att vart sjunde barn lever i fattigdom i dagens Sverige. Barnfattigdom drab-
bar inte minst barn till ensamstående föräldrar, långvarigt arbetslösa och barn i familjer 
där ett barn har en funktionsnedsättning. S-kvinnor kräver satsningar på barnomsorgen. 
Förbudet för skolor att ta ut extraavgifter för utflykter måste efterlevas. Resursfördelningen 
till skolor i landet måste ses över, satsa på fattiga bostadsområden med låga studieresultat.

Parollförslag:
• Fattigdom och barndom hör inte ihop!
• Utrota barnfattigdomen nu!

S-kvinnor stödjer kvinnorna i Nordafrika!
2011 är frihetens vår i Nordafrika och S-kvinnor stöder kvinnornas kamp för frihet och 
rättvisa. Nordafrikas kvinnor kräver en sekulär konstitution, att kvinnoorganisationer ska 
få verka fritt och få ekonomiskt stöd, könsneutral lagstiftning och en familjepolitik som inte 
diskriminerar barn till ogifta.

Parollförslag:
• Solidaritet med Nordafrikas kvinnor

Förbundsmöte i Luleå
Den 27-28 augusti hölls S-kvinnors tolfte förbundsmöte i Luleå, med Norrbotten 
som värddistrikt. 

Vid förbundsmötet – som är S-kvinnors högsta beslutande organ – deltog 100 ombud, 
förbundsstyrelseledamöter, revisorer, valberedning, gäster, åhörare, funktionärer, 
personal och media.  
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Förbundsmötet ägde rum på Hotell Nordkalotten. För deltagare som anlände fredag den 
26 augusti anordnades en utflykt till Gammelstads Kyrkstad och en gemensam middag med 
underhållning.

Förhandlingarna hölls lördag-söndag den 27-28 augusti. Ombuden hade att ta ställning till 
74 motioner som bl.a. behandlar barnfattigdom, individualiserad föräldraförsäkring, för-
sämringar i trygghetssystemen samt nollvision mot sexuellt våld mot barn. 

På lördag f.m. anordnades ett torgmöte i centrala Luleå vid Gula Paviljongen, där hela för-
bundsmötet närvarade, och kunde lyssna på en utfrågning av de båda ordförandekandidat-
erna, Nalin Pekgul och Lena Sommestad.

Vid förbundsmötet antogs tre uttalanden:
• Krafttag mot extremism
• Krafttag mot barnfattigdom
• En kärnvapenfri värld

Med anledning av terrordåden i Norge anordnades en insamling under hela förbundsmötet 
till förmån för återbyggnaden av Utøya.

Vi tackar S-kvinnor i Norrbotten och alla funktionärer för deras utmärkta insatser inför och 
under förbundsmötet!

Studier och material
Den 6-7 maj arrangerades den årliga träffen för nya medlemmar – en utbildning om 
S-kvinnors organisation och våra viktigaste politiska frågor och med inspiration och tips 
på verksamheter att driva. Träffen är även en möjlighet för nya medlemmar att lära känna 
andra s-kvinnor och få diskutera politik. 

Intresset för kursen var glädjande stort och den var fullsatt. Under två dagar, på Sveavägen 
68 i Stockholm, fick deltagarna lyssna på bland andra Nalin Pekgul som talade om fattig-
dom bland kvinnor och barn, Carina Ohlsson som talade om våld i nära relationer, Carina 
Hägg som talade om fanatism och kvinnor samt Susanne Andersson som pratade om 
organisation, aktiviteter, politik och sociala medier. I anslutning till kursen anordnades 
två studiebesök, på LO och i riksdagen. 
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På lördag e.m. valdes Lena 
Sommestad till ny ordför-
ande för S-kvinnor för en 
4-årsperiod och tackade 
för förtroendet. Partiord-
förande Håkan Juholt höll 
tal och tackade Nalin Pek-
gul för hennes åtta år som 
ordförande och välkomn-
ade Lena Sommestad.

Den traditionsenliga för-
bundsmötesfesten hölls på 
lördag kväll. Lena Sommestad valdes till ny ordförande för S-kvinnor.



12

Rapporten ”Mer vård för pengarna och mer pengar till vård” skrevs av Dan Andersson, f.d. 
chefsekonom på LO, på uppdrag av S-kvinnor. Rapporten handlar om den svenska sjukvår-
den och konsekvenserna av senaste tidens vårdvalsreformer och privatiseringar.

”Från kunskap till het debatt” är en handledning i hur man startar en
 studiecirkel tillsammans med S-kvinnor och ABF. Kunskap och lär-
ande är en viktig del av kvinnors frigörelse och studiecirkeln är 
en utmärkt klubbverksamhet som länge drivits inom S-kvinnor. 
Broschyren vill uppmuntra fler kvinnor att starta studiecirklar 
i sina hjärtefrågor.

Hemsida
På S-kvinnors hemsida www.s-kvinnor.se finns all aktuell information  – nyheter, debatt-
artiklar, pressmeddelanden m.m. På hemsidan finns självklart också information om vår 
politik och organisation, rapporter, logotyper, pressbilder och vårt material för nedladdning 
och/eller beställning. Under 2011 skapades ett kalendarium på hemsidan med information 
om S-kvinnors aktiviteter och andra aktiviteter kopplade till våra frågor. 

S-kvinnor i media
S-kvinnor har under 2011 haft en lång rad debattartiklar i både rikstäckande tidningar, 
landsortstidningar, fackpress och nätforum. Debattartiklarna har bland annat handlat om 
individualiserad föräldraförsäkring, barnomsorg, vårdnadsbidraget, skola, barnfattigdom, 
abort, vård, RUT-avdraget, rätt till heltid, barnkonventionen och privatiseringar.

Som nytillträdd förbundsordförnade uppmärksammades Lena Sommestad i både nationell 
press och etermedia. Bland annat porträtterades hon i tidningen Fokus. I samband med all-
männa motionstiden, strax efter förbundsmötet, fick en s-motion om att avskaffa preskrip-
tionstiderna för övergrepp mot barn stort genomslag i media, med bland annat intervjuer 
med Hillevi Larsson som stod bakom motionen. 

Lena Sommestad har under hösten 2011 i flera sammanhang påtalat hur den borgerliga 
jämställdhetspolitiken missgynnar kvinnor och hur de ekonomiska skillnaderna mellan män 
och kvinnor växer. I samband med den socialdemokratiska budgetmotionen kritiserade 
Lena Sommestad partiets beslut att acceptera RUT-avdraget.

I november medverkade Lena Sommestad i en stor intervju i tidningen ETC där hon bland 
annat talade om jämställdhet och behovet av bra barnomsorg oavsett inkomst.

Lena Sommestad deltog även i en politikduell i ”Passion for Business” där hon och M-kvin-
nors ordförande intervjuades om bland annat kvinnligt företagande och kvotering.
 
I samband med Socialdemokraternas förtroenderåd i början av december medverkade 
Lena Sommestad i intervjuer i Studio Ett, TV4 och Rapport, där hon bland annat sa att den 
starkt ökade ojämställdheten i samhället gör att vi måste se över fördelningspolitiken och 
att vinstdrivande aktiebolag inte hör hemma inom vården och omsorgen.

Lena Sommestad var under hösten 2011 krönikör i Aftonbladet och kommenterade löpan-
de dagsaktuella politiska frågor på sin blogg, www.lenasommestad.wordpress.com. 
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Pressmeddelanden
2011-02-08 ”Framtidens sjukvård kräver höjda skatter” 
Svensk sjukvård behöver mer resurser för att klara framtidens utmaningar och det är dags 
att på allvar börja tala om hur vi ska finansiera sjukvården och lyfta blicken från politikens 
”skattesänkartävling”.

2011-02-21 ”Hovrättens dom i kopplerimål i Malmö är skandal”
S-kvinnor riktar skarp kritik mot Hovrättens milda dom mot de män som åtalats för kopp-
leri av en 14-årig förståndshandikappad flicka i Malmö. Hovrätten anser att det utnyttjande 
som flickan utsatts för genom att tvingas till prostitution inte är en tillräckligt allvarlig inte-
gritetskränkning, och flickan får nu inte rätt till skadestånd.

2011-02-22 ”Carl Bildts uttalanden om Libyen är pinsamma för Sverige” 
Folkets protester mot diktatur och orättvisor sprider sig nu snabbt i arabvärlden. Vi stöder 
tjejer och kvinnors kamp att fritt få organisera sig, krav på sekulära konstitutioner och jäm-
ställd familjepolitik. I både Tunisien och Egypten har de gamla härskarna avsatts av folken 
som ser fram emot fria demokratiska val inom kort.
 
2011-03-03 ”Billströms ansvar att migrationsdomstolarna inte följer barnkonventionen”
Rapporter om beslut från Migrationsdomstolarna som strider mot internationella konven-
tioner är numera ständigt återkommande. Regeringen måste ta ansvar för den inhumana 
flyktingpolitik som detta resulterar i.

2011-04-14 ”Regeringens arbetslinje gäller inte kvinnor”
Regeringen amorterar på statsskulden och ser fram emot att få sänka inkomstskatterna en 
gång till och en gång till. Regeringen säger sig värna arbetslinjen, välfärd, trygghet och sam-
manhållning. Sanningen är att Sverige glider isär. Att säga att tryggheten värnas är ett hån 
mot alla dem som kastas ut från sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

2011-04-19 ”Varning för en tredje kategori abortlagstiftning!” 
I en artikel på DN-debatt 2011-04-17 föreslår Niclas Espinoza och Martin Peterson att den 
offentligt finansierade sjukvården i vissa fall ska neka att utföra aborter även före vecka 18 i 
graviditeten, när aborten med nuvarande lagstiftning är tillåten.

2011-05-20 ”Stoppa EU:s finansiering av anti-abortkampanj i Ungern”
S-kvinnor är upprörda över informationen att EU finansierar anti-abortkampanj i Ungern. 
Enligt ungersk statlig tv finansieras kampanjen “Balance in the family and balance in work 
means balance in the world” till 80 procent med EU-medel.

2011-06-01 ”S-kvinnor fördömer sexuella övergrepp på kvinnor i Egypten”
S-kvinnor fördömer de sexuella övergrepp som den egyptiska militären har utsatt kvinnliga 
demonstranter för. 

2011-08-28 ”Uttalande vid S-kvinnors förbundsmöte i Luleå”
S-kvinnor kräver: Krafttag mot extremism, Krafttag mot barnfattigdom, En kärnvapenfri 
värld.

2011-11-02 ”Lena Sommestad diskuterar grön tillväxt på Linköpings Universitet”
S-kvinnors ordförande Lena Sommestad besöker torsdagen den 3 november Linköpings 
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Universitet för att diskutera utmaningarna med att ställa om till ett hållbart samhälle då 
hon medverkar i paneldebatten ”Grön tillväxt – på vilket sätt byggs en hållbar välfärd?”

2011-11-25 Regeringen måste se över våldsutsatta kvinnors ekonomiska trygghet 
Varje år misshandlas 75 000 kvinnor i en nära relation och 200 000 barn blir vittnen till våld 
i hemmet. S-kvinnor kräver krafttag mot ett av vår tids största samhällsproblem, mäns våld 
mot kvinnor. 
2011-12-01 ”Nr 4 av Morgonbris, S-kvinnors tidning, har utkommit
Läs om Ulrika Hansson, meteorologen från Linköping, som i majorsuniform jagat sjörövare 
i Adenviken, deltagit i Nato-missionen mot Kadaffis Libyen och diskuterat homosexuellas 
rättigheter med Pentagons generaler. 

Tidningen Morgonbris
Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning, full av aktuell debatt, politik, samhällsfrågor, 
intervjuer och kultur ur ett jämställt och jämlikt perspektiv. 

År 2011 utkom tidningen med fyra nummer och i en upplaga om cirka 10 000 exemplar/nr. 
Redaktör var Lena Näslund som till sin hjälp hade ett redaktionsråd bestående av förbunds-
sekreteraren, pressekreteraren och ytterligare personer med olika kunskaper och erfaren-
heter.

Under året debatterades och skrevs det bland annat om krafttag mot våldtäkter, bostads-
politik, barnfattigdom, välfärden, kulturskolan, socialdemokraternas extra partikongress 
och S-kvinnors förbundsmöte. Läsarna kunde även ta del av internationella reportage från 
Västsahara, Libyen, Burma, Pakistan, Tunisien, Egypten och Angola.

Lisas hus
Lisas Hus, på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän, är 
S-kvinnors egen semesterstuga. Huset är ett arv av Lisa 
Mattsson, kvinnoförbundets ordförande under 1964-1981. 
Huset ingår i ett område med envånings fritidshus och på 
cirka tio minuters gångväg finns öns centrum med affär, 
sommarrestauranger, småbåtshamn och sandstrand.

Under våren 2011 inleddes omfattande renoveringar av 
huset, som husvärdinna Marianne Carlström ansvarade för. 
Bland annat renoverades alla sovrum och nya textilier och 
husgeråd inhandlades. 
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Nyrenoverat sovrum i Lisas hus.

Morgonbris nr 1-4 2011



 
Lisa Mattson ville att hennes hus skulle komma till glädje och enligt de regler som fast-
ställts för uthyrning ska alla medlemmar ha chansen att någon gång få möjlighet att 
hyra huset. Under 2011 var stugan uthyrd juni-september. 

Marta Stjernströms minnesfond
Marta Stjernströms minnesfond är förbundets stipendiefond som skapats genom ett arv 
från Marta Stjernström, klubbist från Jakobsberg i Järfälla. Fonden har som mål att främja 
klubbarbetet i förbundet genom antingen politisk skolning eller studieresa för enskild med-
lem eller klubb. År 2011 utdelades bidrag till Sörmlands S-kvinnor samt till Sofi Bringsoniou 
s-kvinna Göteborg, och Sofia Jonsson, s-kvinna Göteborg.

Mansligan
Mansligan är män som sympatiserar med S-kvinnor och våra värderingar och en del av 
S-kvinnors organisation. Mansligans medlemmar fungerar som positiva förebilder och 
stödjer vår vision om ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Att vara medlem 
i Mansligan kostar 250 kronor per år och medlemmarna får S-kvinnors medlemstidning 
Morgonbris och inbjudningar till större aktiviteter. 

Medlemsstatistik
Distrikt               Medlemsantal 
                2011-12-31
Blekinge  236
Bohuslän  149
Dalarna  326
Gotland  64
Gävleborg  157
Göteborg  193
Halland  213
Jämtland  140
Jönköpings län  321
Kalmar   107
Kronoberg  139
Norra Älvsborg 178
Norrbotten  470
Skaraborg  238
Skåne   701
Stockholms län 523
Stockholmsstad 613
Södra Älvsborg 114
Sörmland  249
Uppsala  107
Värmland  308
Västerbotten  222
Västernorrland 293
Västmanland  98
Örebro   326
Östergötland  459
Totalsumma  6944
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S-kvinnor har 2011 cirka 250 klubbar 
fördelade på 26 distrikt.
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2011

Internationellt projekt
Under hösten 2011 utsågs Anne Ludvigsson från förbundsstyrelsen att tillsammans med 
förbundsledningen ansvara för S-kvinnors internationella projekt.

Turkiet
S-kvinnor bedriver ett projekt i staden Batman i sydöstra Turkiet tillsammans med organ-
isationen Selis. Verksamheten inriktar sig på att tillhandahålla rådgivning och samtal till 
kvinnor som söker sig till centret. Målgruppen är kvinnor i åldrarna 15–65 år. Selis arbetar 
med att hantera problematiken med hedersrelaterat våld, men även med läs- och skrivut-
bildningar samt psykologhjälp. De erbjuder även kurser om kvinnors hälsa och reproduktiv 
hälsa.

Under 2011 har Selis bland annat arrangerat tre seminarier, om kvinnors rättigheter, kvinn-
lig identitet, reproduktiv hälsa och kvinnans kropp. De har även genomfört en engelskakurs 
för politiskt aktiva kvinnor och en datakurs för kvinnliga studenter. Vidare har Selis bedrivit 
terapi och tillhandahållit psykologstöd, rådgivning och juridiskt stöd samt ordnat skyddsbo-
ende för kvinnor som varit utsatta för fara.

Internationellt samarbete 
På internationell nivå samarbetar S-kvinnor med systerorganisationer runt om i världen – 
Socialdemokratiska kvinnor i Norden (SKN), Europeiska Socialdemokraters Partis kvinnoor-
ganisation (PES Women) och Socialistinternationalens kvinnor (SIW).

Under 2011 deltog S-kvinnor bland annat vid ett möte med PES Women i Bryssel och ett 
möte med SKN i Köpenhamn.

S-kvinnor är vidare medlem i Palmecentret, Fistulastiftelsen, Svenska FN-förbundet och UN 
Women Sverige.
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S-KVINNORS POLITIK 2012

Ordföranden under året
År 2012 var intensivt för S-kvinnors ordförande Lena Sommestad, med många besök i 
distrikt och klubbar, deltagande vid seminarier och konferenser samt internationella besök. 
Under hösten 2012 valdes Lena Sommestad även in i riksdagen. 

Den 21 januari 2012 var det tio år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev brutalt 
hedersmördad av sin far i Uppsala. Lena Sommestad deltog vid minneshögtiden i Uppsala 
på årsdagen. 

Den 56:e Kvinnokommissionen hölls i New York den 27 februari-9 mars på temat ”The 
empowerment of rural  women  and  their  role  in  poverty  and  hunger  eradication, 
development  and  current  challenges”. Lena Sommestad deltog i Sveriges Kvinnolobbys 
och Lärarförbundets seminarium ”Follow  that   money! – Specific  and  targeted  budgets  
for  gender  equality  and  the  empowerment  of  women”. 

Under våren höll distrikten årsmöten och Lena Sommestad deltog som förbundsstyrelsens 
representant vid årsmöten hos S-kvinnor i Stockholms län, S-kvinnor i Skåne, S-kvinnor i 
Norrbotten och S-kvinnor i Värmland. 

Under året besökte Lena Sommestad även S-kvinnors distrikt i Blekinge (med öppna 
möten i Karlskrona och Karlshamn), Kronoberg (med öppet möte i Växjö), Kalmar (med 
öppet möte i Västervik), samt S-kvinnors distrikt i Göteborg, Gävleborg (Vadtorp) och Norra 
Älvsborg (Trollhättan). 

Hon besökte under året s-kvinnoklubbar i Linköping, Motala, Helsingborg, Sundbyberg/
Solna och Borlänge, som firade 90-årsjubileum, samt tjejnätverket i Socialdemokratiska 
studentklubben i Stockholm och HelgaS (socialdemokratiska kvinnor i riksdagen).
 
Lena Sommestad besökte också Socialdemokraterna i Bromölla, Simrishamn, Tranås, 
Söderfors, Skutskär/Älvkarleby, kvinnor inom Socialdemokraterna i Vårgårda, samt Tro 
och Solidaritet i Uppsala.

Inför den internationella kvinnodagen deltog Lena Sommestad, den 7 mars, på semina-
riet  ”När politiken kom till köksbordet – om framtidens familjepolitik” på LO och diskute-
rade hur familjepolitiken bör utformas för att leva upp till både jämställdhetspolitiska och 
samhällsekonomiska mål. 

Den 16 mars deltog Lena Sommestad vid en manifestation på Sergels Torg i Stockholm mot 
Sveriges militäravtal med Saudiarabien och mot vapenexport till diktaturer. 

Första maj talade Lena Sommestad i Helensparken i Skövde. 

Den 18 april medverkade Lena Sommestad vid Lisa Mattson-seminariet i Göteborg tillsam-
mans med Margareta Winberg.
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Den 5 maj arrangerades Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm, där Lena 
Sommestad medverkade vid seminariet ”Kvinnor i kris – finns det en feministisk 
ekonomisk politik? samt ”Student och förälder – en omöjlig kombination?”

Under ABF:s 100-årsjubileum deltog Lena 
Sommestad i en paneldebatt vid seminariet 
”Feministiskt reformslam” som S-kvinnor 
arrangerade tillsammans med tidningen 
Tvärdrag. 

Almedalsveckan i Visby hölls i början av 
juli och Lena Sommestad deltog både på 
S-kvinnors grillkväll och på S-kvinnors och 
LO:s gemensamma seminarium ”Varför är 
en delad föräldraförsäkring bra för en jäm-
ställd arbetsmarknad?”. Lena Sommestad 
deltog även på ett flertal seminarier anordnade av andra  organisationer: 
”Kvinnoförbunden  – blåslampa eller falnande glöd”, ”Vad ska vi ha universiteten till?”, 
”Finansiella grundbultar för en grön och hållbar innovationsstrategi”, ”Receptet för 
en jämställd ekonomi”, ”Saudivapen: Utmaningar för en S-ledd regering 2014”, 
”Kvinnorörelsens ekonomiska seminarium” samt ”Tillväxt – åt alla lycka bär?” 

Den 23-26 augusti deltog Lena Sommestad vid S-kvinnors första Alva Myrdal-akademi på 
Marieborgs Folkhögskola utanför Norrköping där temat var internationell politik. 

Feministisk Tribunal arrangerades den 16 september av Feministiskt Perspektiv och Hallon-
grottan och Lena Sommestad medverkade i paneldebatten ”Feministiska strategier för en 
bättre värld”.

Den 26 oktober medverkade Lena Sommestad på S-kvinnors ”Kurs för nya medlemmar” i 
Stockholm och den 6 november deltog hon vid S-kvinnors och Unionens seminarium  om  
”Föräldraskap och arbetsliv” i riksdagen.

Den 21 november deltog Lena Sommestad i en demonstration mot Irlands abortlagar vid 
den irländska ambassaden.

Vid Socialistiskt Forum den 1 december deltog Lena Sommestad i tre seminarier. Det 
första, ”Den demokratiska socialistmens nederlag” arrangerades av tidskriften Tiden. 
Det andra, ”Hur skapar vi hållbarhet i en allt känsligare värld?” arrangerades av Laboremus 
och tidskriften Libertas. Det tredje, ”En ny ekonomisk politik för frihet, jämlikhet, hållbar-
het” arrangerades av tankesmedjan Forum Egalia.

Under året medverkade Lena Sommestad även på flera seminarier på ABF i Stockholm, 
bl.a. ”Socialdemokratisk kvinnokamp under 120  år – Från Alma till Ulla” (i arrangemang 
av Allmänna Kvinnoklubben och S-kvinnor Stockholms stad), och hyllningsseminarium 
till Maj-Britt Theorin 80 år. Hon deltog också på ABF-seminarierna ”Klimatpolitik och full   
sysselsättning”, ”Kvinnors onödiga ohälsa” och ”Åter till full sysselsättning”.  

Ytterligare arrangemang som Lena Sommestad deltog vid under 2012 var A-dagarna i 
Mora, seminariet ”Kamp eller kramp? Feminismen i det liberala samhället” på  ABF i  
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Gertrud Åström och Lena Sommestad på 
seminariet ”Feministiskt reformslam”.



Göteborg, en samtalskväll arrangerad av socialdemokrater och ABF i Borås, gästföreläsning 
om hållbar utveckling på Blekinge Tekniska högskola, ett seminarium på Södertörn om 
”Genus, makt  och  politik”, ett seminarium på högskolan i Borås ”Varför finns feminismen 
i politikens periferi?”, en paneldebatt med svensk Socialpolitisk förening ”Barn och unga i 
välfärdens trygga famn”, ett seminarium på Uppsala universitet ”Jämställdhet och hållbar 
utveckling” (med Genusföreningen, Laboremus och Socialdemokraterna i Uppsala), Wig-
forsseminariet (i arrangemang av Wigforssföreningen i Halmstad), SSU:s mellanvalsläger 
samt Socialdemokraterna i Skånes ledarskapsutbildning IDÉ2014.NU. 

Hon deltog vidare vid seminarierna ”Eurokrisen - lärdomar för en progressiv politik”. 
(S-studenter, Göteborg), ”De idémässiga fundamenten i en socialdemokratisk politik för 
full sysselsättning” (S-ekonomerna), ”Fullt upp! Sätt Sverige i arbete!” (i arrangemang av 
Arbetarrörelsens Tankesmedja, LO-förbunden inom 6F, Handels, ABF Stockholm), ”Den 
nordiska modellen” (Socialdemokraterna i Sverige och Finland), ”Social sammanhållning  
i tider av ojämlikhet och ekonomisk kris” (Arbetarrörelsens forskarnätverk, Riksdagen) 
”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti – hur gör vi för att det också ska synas i den 
ekonomiska  politiken?” (med S-studenter) samt ”Det Nya Afrika och Kvinnorna” (minnes-
seminarium om Barbro Johansson i Riksdagen). 

Internationella resor under året gick bland annat till irakiska Kurdistan där Lena Somme-
stad föreläste om miljöpolitik och hållbar utveckling, Socialistinternationalens Kvinnors 
kongress i Sydafrika, till Angola – med besök bl.a. hos MPLA:s kvinnoförbund – på uppdrag 
av Partistyrelsen, samt till Helsingfors, där hon deltog på seminariet ”The Return of Full 
Employment Policy” som arrangerades av den socialdemokratisk tankesmedjan Kalevi 
Sorsa Foundation. Lena Sommestad deltog även i en internationell paneldebatt på ”Euro-
pean Population Conference” i  Stockholm i maj 2012, vid möten med PES Women (23 
mars och 19 juni) samt möte med Socialdemokratiska kvinnor i Norden (22 mars).

Lena Sommestad deltog som S-kvinnors ordförande i Socialdemokraternas Förtroenderåd 
den 23 november samt på årets möten med Socialdemokraternas verkställande utskott 
samt Partistyrelsen (20 januari, 27 januari, 3 februari, 17 februari, 23 februari, 2 mars, 
16 mars, 30 mars, 13 april, 27 april, 4 maj, 11 maj, 1 juni, 7 juni, 7 september, 21 septem-
ber, 1 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december 
samt 20-21 december).
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Förbundsstyrelsens sammansättning 2012

Förbundsordförande
Lena Sommestad, Uppsala län

Förbundssekreterare
Susanne Andersson, Norrbotten

Styrelseledamöter – ordinarie
Carina Ohlsson, Skaraborg
Anne Ludvigsson, Östergötland
Hillevi Larsson, Skåne
Maria Augustsson, Göteborg
Inga-Lill Röhr, Värmland
Carina Hägg, Jönköpings län
Eva-Lena Jansson, Örebro
Liselott Vahermägi, Stockholms län
Linnea Björnstam, Stockholms stad

Styrelseledamöter – ersättare
Anna-Lena Näslund, Västernorrland
Ann-Christine Furustrand, Stockholms län
Gudrun Hansson, Jämtland
Elinborg Kristinsdottir Karlsson, Kronoberg
Annette Kalnak, Halland
Åsa Lindestam, Gävleborg
Laila Olsen, Skåne
Yvonne Karlén, Dalarna
Nivin Yosef, Stockholms stad

I styrelsen har ingått två adjungerande ledamöter, Emma Lindqvist/Kajsa Karro från SSU 
och Hanna Asp från S-studenter.

Revisorer – ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg
Monica Green, Skaraborg
Lisbet Björklund, Örebro län

Revisorer – ersättare
Mai Andersson, Södra Älvsborg
Annica Gustavsson, Jönköpings län

Valberedning 
Kerstin Engle, Skåne
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten
Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna
Marlene Segerson, Bohuslän
Sara Karlsson, Sörmanland
Ina Sparrman, Stockholm stad
Anne-Louise Kroon, Östergötland
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Förbundsstyrelsens arbete
Under 2012 har förbundsstyrelsen haft sju möten – sex fysiska möten på Sveavägen 68 i 
Stockholm och ett telefonmöte. Förbundsstyrelsens arbetsutskott har haft 14 möten under 
året.

Flera av ledamöterna har representerat förbundsstyrelsen vid distriktens årsmöten, hos 
systerorganisationer och i andra sammanhang som t.ex. radiointervjuer och seminarier.

Under året har diskussioner förts om processen att utse ny partiledare för socialdemokra-
terna. Styrelsen uttryckte vikten av att partiet går mot en mer öppen process i val av parti-
ledare, liksom betydelsen av kvinnligt ledarskap i partiet. Styrelsen underströk vikten av att 
bygga ett jämställt lag, men också ett lag som har god representation av socialdemokrater 
med olika bakgrund.

Styrelsen har deltagit aktivt i arbetet med ett nytt 
partiprogram. Lena Sommestads skrev texten 
”Politik för hållbar utveckling – ett kvinnoperspektiv” 
till Programkommissionen. Styrelsen lämnade även 
ett omfattande remissvar på förslaget till nytt partiprogram.

Styrelsen har vidare följt arbetet i socialdemokraternas 
organisationsutredning och lämnat synpunkter på 
diskussionsunderlag och remissmaterial.

Viktiga frågor under året var bland annat individualiserad föräldra-
försäkring, vinster i välfärden och stoppad vapenexport till diktaturer.

S-kvinnor i riksdagen
S-kvinnors förbundsstyrelse bestod av fem riksdagsledamöter, Carina Ohlsson, Skaraborg; 
Hillevi Larsson, Skåne, Carina Hägg, Jönköpings län, Eva-Lena Jansson, Örebro län och Åsa 
Lindestam, Gävleborg.

S-kvinnor i riksdagen träffades löpande och arrangerade bland annat nätverksmöten och 
seminarier.

Under motionstiden har S-kvinnors riksdagsledamöter lagt motioner utifrån förbundsmö-
tets beslut, bland annat om att begränsa vinster i offentligt finansierad välfärd, att avveckla 
FAS 3 och en skyldighet för kommuner att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för 
dem som behöver.

Prioriterade politikområden
Under 2012 fortsatte S-kvinnor att organisera arbetet utifrån de sex politikområden som 
antogs 2011. Integrationsperspektivet har ingått som en viktig del i alla prioriterade områ-
den. De sex områdena och ansvariga från förbundsstyrelsen är:

1. Familj och arbetsliv 
Lena Sommestad, Nivin Yosef och Linnea Björnstam

2. Facklig-politisk samverkan 
Linnea Björnstam, Eva-Lena Jansson och Liselott Vahermägi
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3. Kvinnofrid och barnfrid 
Inga-Lill Röhr, Ann-Christine Furustrand, Carina Ohlsson och Yvonne Karlén

4. Kvinnor, fred och säkerhet
Lena Sommestad

5. Kvinnor och hållbar utveckling 
Lena Sommestad, Sara Karlsson

6. Kvinnor och bostäder/ bostadspolitik
Carina Ohlsson, Hillevi Larsson 
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S-KVINNORS VERKSAMHET 2012

Förbundssekreteraren under året
Under 2012 har Susanne Andersson fortsatt att resa runt till S-kvinnor lokalt och besökte 
distrikten i Bohuslän, Västerbotten, Örebro län, Jönköpings län, Blekinge, Jämtland, Väster-
norrland, Halland, Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Göteborg och Stockholm stad. Vidare 
besökte hon S-kvinnoklubbar ibland annat Härnösand, Värmdö, Eskilstuna, Sollentuna, 
Partille och Varberg.

Under våren 2012 inledde S-kvinnors arbetsgrupp för breddad rekrytering sitt arbete 
under ledning av förbundssekreteraren. En utredning om hur S-kvinnors storstadsdistrikt 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) arbetar med rekrytering av kvinnor med utländsk 
bakgrund gjordes av Clara Sjösten vid Södertörns Högskola och presenteras i uppsatsen 
”Rekrytera och engagera – En kvalitativ utvärdering av S-kvinnors arbete med att rekrytera 
och engagera kvinnor med utländsk bakgrund”.

I mars deltog Susanne Andersson och S-kvinnor tillsammans med andra kvinnoförbund och 
kvinnoorganisationer i en demonstration vid Marockos ambassad i Stockholm, mot den 
marockanska strafflag som säger att den man som gifter sig med sitt våldtäktsoffer slipper 
straff om hon är minderårig. 

Susanne Andersson deltog på S-studenters årsmöte den 16 juni i Umeå där hon talade om 
vikten av en individualiserad föräldraförsäkring.

Den 23-26 augusti deltog Susanne Andersson på Alva Myrdal-akademins sommarkurs i 
internationell politik på Marieborgs Folkhögskola.

Under året tog LO initiativ till ett samarbete inom arbetarrörelsen mot främlingsfientlighet 
– ”Alla kan göra något” – och Susanne Andersson medverkade under hösten i det arbetet.

I mitten av oktober deltog Susanne Andersson vid möte med regeringens jämställdhetsråd 
och i slutet av oktober medverkade hon på S-kvinnors träff för nya medlemmar. 

S-kvinnor i Skaraborg besökte förbundsexpeditionen i november och träffade då Susanne 
Andersson.

Internationella kvinnodagen 
Den 8 mars firades internationella kvinnodagen med flera aktiviteter.

S-kvinnor var medarrangör i 8-marskommitténs årliga demonstration på Södermalm i 
Stockholm, i år under parollen ”Vi vägrar ta smällen – tillsammans tar vi kampen”. I anslut-
ning till marschen anordnade S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor i Stockholm 
seminariet ”Osäkrad generation”, där politiker och fackliga representanter diskuterade 
unga kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Tillsammans med UN Women Sverige och ett femtiotal organisationer firade S-kvinnor 
kvinnodagen på Historiska Museet i Stockholm med en heldag med föreläsningar, work-
shops, fotoutställningar, tal och musik. Temat för dagen var ”Kvinnor i Nordafrika – den 
arabiska våren: Kvinnor i demokratiprocesser”.  
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Tillsammans med medlemsorganisationerna i Sveriges Kvinnolobby uppmärksammades 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män med kampanjen 15:51 – den tid på dagen då 
kvinnor börjar arbeta gratis i förhållande till män. En uppmärksammad fotografering med 
människor som bildar siffrorna 15:51 genomfördes på Sergels torg i Stockholm och ett 
seminarium, där S-kvinnors ordförande deltog, hölls i Kulturhuset.

1 maj 
Första maj 2012 fokuserade S-kvinnor på fyra av våra prioriterade frågor – familj och 
arbetsliv, barnfattigdom, fred och säkerhet samt hållbar utveckling. 

Familj och arbetsliv
Kvinnor fortsätter att ta det största ansvaret för barn och obetalt hemarbete. Kvinnor har 
osäkrare arbetsvillkor med visstidsanställningar och deltid. Löneskillnaderna mellan män 
och kvinnor består. S-kvinnor kräver en ökad individualisering av föräldraförsäkringen, 
satsningar på barnomsorg – inte minst barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid 
och rättvis lön.

Parollförslag:
• Barn blir rika, när föräldrar delar lika
• Barn är unika, föräldrar dela lika
• Alla jobbar inte på dagen, inför nattis enligt lagen
• Förskolan en skatt, både dag och natt
• Tag av skatten, till dagis på natten 
• Vem kan leva på halv lön? Rätt till heltid för alla kön
• Hellre heltid och full lön, än halvtid och bidragskön
• Den anställdes lön ska inte kopplas till dess kön
• Rättvis lön, oavsett kön

Barnfattigdom
En nyligen presenterad rapport från Rädda Barnen visar att barnfattigdomen fortsätter att 
växa i Sverige. Särskilt utsatta är barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter 
och barn till ensamstående föräldrar (inte minst kvinnor). Med minskade skatteintäkter 
finns inte längre pengar till en familjepolitik som ger alla barn en vettig levnadsstandard. 
Kampen mot barnfattigdom måste innebära en kamp mot den ökade ojämlikheten i sam-
hället.

Parollförslag:
• Fattigdom och barndom hör inte ihop!
• Ökad jämlikhet = Minskad barnfattigdom

Fred och säkerhet
I de flesta av världens länder är kvinnors möjligheter att påverka små. Världen styrs fort-
farande av män. Jämställdhet är avgörande för att lösa globala problem och S-kvinnor har 
en lång tradition av arbete för internationell solidaritet och jämställdhet. En aktuell fråga 
som S-kvinnor driver är förbud mot vapenexport – inte minst vapenexport till diktaturer.

Parollförslag:
• Sluta beväpna diktaturer
• Stoppa vapenexporten
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Hållbar utveckling
För S-kvinnor är den goda livsmiljön och en hållbar utveckling centralt. Vi säger nej till 
kärnkraft och vill istället satsa på förnybar energi och energieffektivisering. För att värna 
klimatet vill vi se en utbyggd kollektivtrafik. En väl fungerande bostadspolitik är också av-
görande för ett socialt hållbart samhälle.

Parollförslag:
• Att åka tillsammans är smart och gynnar klimatet så klart
• Låt de gamla få lugn och ro, ge de unga en plats att bo 
• Röd kvinnokraft, grön elkraft!

ABF 100 år
År 2012 fyllde ABF 100 år vilket bland annat firades med en jubileumsvecka med semin-
arier, prova-på-verksamhet och utställningar m.m. i Stockholm den 11–16 juni. 

Under jubileumsveckan arrangerade S-kvinnor tillsammans med tidningen Tvärdrag 
seminariet ”Feministiskt reformslam” på Kulturhuset. Seminariet var en historisk resa 
genom 1900-talets kvinnokamp som avslut-
ades med att unga socialdemokratiska 
feminister presenterade önskade framtids-
reformer och att en panel diskuterade nästa 
steg i kvinnokampen.

S-kvinnor deltog även med ett bokbord i 
Kungsträdgården lördagen den 16 juni, 
där allmänheten kunde ta del av vårt 
material och en frågesport om S-kvinnor 
ur ett historiskt perspektiv.

Almedalen
S-kvinnor medverkade på Almedalsveckan i Visby med två seminarier och en grillkväll.
 
Den 5 juli arrangerade S-kvinnors förbund tillsammans med S-kvinnor Gotland och Björk-
hagafonden en grillkväll med samtal om ekonomi ur kvinnors perspektiv där Lena Sommes-
tad och Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för (S) medverkade.
 
Den 6 juli arrangerade S-kvinnor och LO seminariet ”Varför är en delad föräldraförsäkring 
bra för en jämställd arbetsmarknad?”. Samma dag hölls även seminariet ”Arabisk vår - 
Kvinnors höst?” tillsammans med S-kvinnor Gotland.

Övriga offentliga seminarier
Feministiskt Forum 5 maj
På Feministiskt Forum arrangerade S-kvinnor två seminarier. ”Student och förälder – en 
omöjlig kombination?”, arrangerades tillsammans med S-studenter och medverkade gjorde 
Irene Wennemo, huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen och Lisa Gemmel, tidi-
gare ordförande SACO:s studentråd. ”Kvinnor i kris – finns det en feministisk ekonomisk 
politik?” arrangerades tillsammans med Sveriges Kvinnolobby, Lärarförbundet, Fredrika 
Bremerförbundet och UN Women och medverkade gjorde Lena Sommestad, Margareta 
Winberg, Karin Åmossa och Gertrud åström. 
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Föräldraskap och arbetsliv – seminarium i Riksdagen
S-kvinnor och Socialdemokraterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott arrangerade den 6 
november ett kunskapsseminarium om arbetsliv och föräldraskap. Lena Sommestad och 
representanter för fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Almega deltog. 
Bland annat diskuterades om män och kvinnor har samma möjligheter att kombinera 
föräldraskap och karriär och om det är skillnad på chefers och anställdas möjlighet till ett 
föräldravänligt arbetsliv. 

Studier och seminarier för S-kvinnors distrikt och medlemmar
Distriktsordförandeträff
Den 11 februari arrangerades en träff för distriktens ordförande och studieorganisatörer. 
Träffen hölls på Sveavägen 68 i Stockholm, där Lena Sommestad hälsade välkommen och 
inledde dagen. 

Cirka 30 deltagare fick bl.a. lyssna på Peter Gustavsson som berättade hur ABF kan bistå 
distrikt och klubbar i politiska studier och andra arrangemang. Genom gruppdiskussioner 
gavs deltagarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtal om hur S-kvinnors organisation 
och politik kan utvecklas.

Internationell träff 
Den 10 mars hölls en seminariedag för s-kvinnors internationella solidaritets- och projekt-
arbete. Träffen rymde en rad programpunkter, från samtal med Mona Sahlin till informa-
tion om aktuella projekt i S-kvinnor och sidoorganisationerna. Jens Orback, generalsekre-
terare på Olof Palmes Internationella Center, talade om Palmecentrets arbete och Ulrika 
Lång från Palmecentret berättade om samverkansformer och projektmodeller. Margareta 
Winberg, ordförande för UN Women Sverige informerade om FN:s kvinnokonvention och 
resolutionerna 1325 och 1820. Cirka 35 kvinnor från distrikt och klubbar deltog på träffen.

Alva Myrdal-akademin 
Under 2012 startade S-kvinnor Alva Myrdal-akademin, som är ett studiesamarbete mellan 
S-kvinnor och Marieborgs folkhögskola. Under samlingsnamnet Myrdalakademin kommer 
olika kurser riktat till kvinnor inom arbetarrörelsen att samlas.

Alva Myrdal-akademin syftar till att skapa ett forum för kunskapsutveckling och erfaren-
hetsutbyte. Genom att använda aktuella forskningsrön, reformförslag och historisk kunskap 
vässar vi tillsammans vår förståelse av omvärlden och låter på detta sätt, i Alva Myrdals 
anda, aktuell vetenskap bli till praktisk politik.

Den 23–26 augusti arrangerades den första kursen, en sommarkurs i internationell politik. 
Under fyra dagar behandlades frågor om kvinnor och migration, kvinno- och befrielse-
rörelser i världen samt freds- och nedrustningsfrågor. 

Cirka 35 personer deltog och fick bland annat lyssna på S-kvinnors ordförande Lena 
Sommestad, Lisa Pelling från Global Utmaning, Marian Osman Sherifay, Centrum mot 
Rasism, Yvonne Hirdman, Stockholms universitet, Maj-Britt Theorin, ordförande i Opera-
tion 1325, Laila Naraghi Coggiola, Palmecentret, och Anna Ek, Svenska freds- och skilje-
domsföreningen.
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Träff för nya medlemmar
Den 26-27 oktober hölls den årliga träff-
en för nya medlemmar på Sveavägen 68 
i Stockholm. Träffen inleddes med studie-
besök på LO, där Ingela Edlund och Ulla 
Lindqvist från LO:s ledning tog emot, och 
i riksdagen där S-kvinnors vice ordförande 
Carina Ohlsson guidade.

Lena Sommestad berättade om 100 år av 
kvinnopolitiska reformer och vad som blir 
nästa steg och Susanne Andersson talade 
om S-kvinnors organisation, aktiviteter, 
politik, internationella arbete och sociala medier. 

Cirkelledarutbildning
Den 10-11 november samlades 16 kvinnor till en cirkelledarutbildning i kvinnofrid och 

Material 
Under 2012 har nytt material i olika former tagit fram. Broschyren ”Det är inte dig det är 
fel på!” är ett studiematerial som bygger på en rapport från S-kvinnors framtidskommis-
sion. Den handlar om samhällets svek mot kvinnorna, med krav på dubbelarbete och en 
samhällsservice som inte räcker till. Broschyren är uppdelad i fyra delar, baserade på 
kvinnors situation i olika skeden av livet: Det första steget ut på arbetsmarknaden, 
Familj och arbete, Yrkeslivet efter småbarnsåren och Äldre kvinnors villkor. 

Under året togs även en ny S-kvinnor-pin, en banderoll samt S-kvinnors 
logotyp i flera färger fram.

Hemsida och Facebook  
Under hösten 2012 nylanserades socialdemokraternas och S-kvinnors hemsida, vilket 
bland annat innebar en uppdaterad design för startsidan, en bättre nyhetslistning och 
förbättrad sökfunktion. Under året startade S-kvinnor även en ”Studie- och idébank” där 
besökare hittar material, länkar och lästips inom våra prioriterade områden. Målet är att 
inspirera till fortsatt starkt regionalt och lokalt jämställdhetsarbete. 
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Studiebesök i riksdagen för nya medlemmar.

barnfrid. Kursen arrangerades av 
förbundsstyrelsens kvinno- och 
barnfridsgrupp. Till grund för kursen 
låg framför allt materialet ”Cause of 
death: Woman” och deltagarna fick 
bland annat lyssna på journalisten 
Kerstin Weigl som är en av författ-
arna till materialet. Andra föreläsare 
var bland andra Susanne Namaani 
från systerjouren Somaya och EU-
parlamentarikern och s-kvinnan 
Anna Hedh. 

Nyutbildade cirkelledare i kvinnofrid och barnfrid.
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För att skapa en samlingsplats för s-kvinnor och alla som är intresserade av oss startade 
S-kvinnors förbund under våren 2012 en fan-page på Facebook. Där har bland annat 
artiklar, pressmeddelanden, korta inlägg om aktuella frågor, foton och events publicerats.

S-kvinnor i media
S-kvinnor har varit mycket synliga i media under året, inte minst med debattartiklar i både 
riks- och lokaltidningar, men även medverkan i TV och radio.

Lena Sommestad medverkade bland annat i SVT där hon talade om barnfattigdom, i SR där 
hon talade om vapenexport och i TV4 där hon intervjuades om hur vinster i välfärden och 
RUT påverkar kvinnligt företagande.

Lena Sommestad var under våren 2012 krönikör i Aftonbladet.

Debattartiklar har under året bland annat behandlat kvotering, rätt till heltid, löneskillna-
der mellan kvinnor och män, vinster i välfärden, vapenexport, individualiserad föräldraför-
säkring, prostitution och hur jämställdheten har gått tillbaks i Sverige under Alliansreger-
ingen.

I oktober medverkade Lena Sommestad i en intervju i SEKO-tidningen om jämställdhet, 
ekonomisk rättvisa och hotet mot klimatet. Lena Sommestad har löpande kommenterat 
aktuell politik i sin blogg www.lena.sommestad.wordpress.com

Pressmeddelanden
2012-01-26 ”S-kvinnor stödjer Stefan Löfven som partiledare” 
Socialdemokraternas VU har kommit fram till att Stefan Löfven är den person som idag är 
den som har bäst förutsättningar att samla partiet. I detta unikt svåra läge vill S-kvinnors 
styrelse uttrycka förtroende för Stefan Löfven som kandidat till partiordförandeposten. 
Stefan Löfven är en erfaren, kunnig och resonerande person som har förutsättningar att 
leda partiet i en svår tid. 

2012-02-24 ”S-kvinnors tidning Morgonbris nr 1/2012 har utkommit”
 Unga kvinnor har lägre inkomster, kortare arbetstider och sämre trygghet på arbets-
marknaden jämfört med unga män. Läs om Tanja Carlson, 26 år, och Jenny Schöldin, 25 år, 
som båda har fast anställning inom handeln men aldrig varit i närheten av en heltidstjänst.

2012-03-21 ”Politisk vilja krävs för att skapa nattis”
S-kvinnor välkomnar att statsminister Fredrik Reinfeldt äntligen uppmärksammar betydel-
sen av barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi beklagar dock att han saknar den politiska vil-
jan och modet att fatta de beslut som krävs för att detta ska bli verklighet i alla kommuner.

2012-03-26 ”Europeiska socialdemokraters kvinnoorganisation vill se Mona Sahlin som ny 
generaldirektör för ILO” 
De europeiska socialdemokraternas kvinnoorganisation (PES Women) har uttryckt sitt 
starka stöd för Mona Sahlin som ny generaldirektör för International Labour Organization 
(ILO). Mona Sahlin har nominerats till posten av den svenska regeringen.

2012-04-19 ”Morgonbris nr 2-2012 ute nu!”
Vad är det som händer med Ukrainas före detta premiärminister Julia Timosjenko? Läs det 
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exklusiva reportaget om S-kvinnors förbundsstyrelseledamot Åsa Lindestams besök i 
kvinnofängelset utanför Kiev och hennes försök att få träffa Timosjenko.

2012-08-27 ”JAS-projektet är ett viktigt vägval för svensk vapenexport”
S-kvinnor vill se en ordentlig och faktabaserad debatt om JAS-projektet och dess möjliga 
konsekvenser. Regeringens förslag om att utveckla en ny generation JAS-plan ställer det 
svenska folket inför ett vägval. En satsning på en ny generation JAS riskerar att låsa fast 
Sverige vid upprustning och stor vapenexport under decennier framåt.

2012-08-28 ”Socialistinternationalens kvinnor (SIW) röstar för Mona Sahlin”
Socialistinternationalens kvinnokongress röstade i går för att ge Mona Sahlin sitt stöd som 
generalsekreterare till Socialistinternationalen. S-kvinnor välkomnar SIW:s stöd till Mona 
Sahlin, som fick 21 röster mot Socialistinternationalens sittande generalsekreterare som 
fick 6 röster.

2012-08-29 ”Morgonbris nr 3/2012 ute nu!”
I detta nummer av S-kvinnors tidning Morgonbris kan ni läsa en unik intervju med Magda-
lena Andersson, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, om hennes syn på 
jämlikhet, jämställdhet och feminism.

2012-09-17 ”Större reform behövs av föräldraförsäkringen” 
Det är bra att regeringen äntligen tar upp förslaget om en högre grundnivå i föräldraför-
säkringen, men en större reform behövs, säger Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnor, 
efter regeringens budgetutspel om föräldraförsäkringen. Regeringen vill bland annat höja 
grundnivån från 180 kronor i månaden till 225 kronor.

2012-10-04 ”Bra förslag för kvinnor i S budgetmotion”
De senaste sex åren har inneburit stora försämringar för kvinnor i Sverige. Socialdemo-
kraternas budgetmotion innehåller ett antal bra förslag som kan bidra till att vända den 
trenden, säger S-kvinnors ordförande Lena Sommestad i en kommentar till Socialdemokra-
ternas budgetmotion.

2012-10-26 ”Uttalande av Lena Sommestad om vinst i välfärden”
Socialdemokraterna har idag tagit beslut om ett paket av åtgärder i syfte att avsevärt 
begränsa vinsterna i välfärden. Partistyrelsen har också gjort klart att man är beredd till 
ytterligare regelskärpningar och ny lagstiftning i syfte att höja kvaliteten och begränsa 
vinstuttagen, om dagens paket inte ger avsedd effekt. Lena Sommestad välkomnar att 
Partistyrelsen vill se begränsningar i vinstuttagen men betonar samtidigt att S-kvinnor hade 
önskat ett tydligare regelverk, t.ex. form av ett vinsttak eller krav på att aktörer i välfärden 
driver sin verksamhet utan vinstintressen.

Tidningen Morgonbris
Medlemstidningen Morgonbris har en viktig roll för informationsspridning och för att skapa 
opinion för S-kvinnors frågor. Tidningen innehåller debatt, politik, samhällsfrågor, intervju-
er, kultur och information från förbundet till distrikt, klubbar och medlemmar. Utöver med-
lemmar skickas tidningen även till prenumeranter, riksdagsledamöter, media och bibliotek. 

Under 2012 utkom tidningen med fyra nummer, i en upplaga om cirka 10 000 exemplar/nr. 
Redaktör var Lena Näslund och tidningens redaktionsråd bestod av S-kvinnors förbundsse-
kreterare och informatör samt ytterligare personer med olika bakgrunder.
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Under året debatterades och skrevs det bland annat om rätt till heltid, kvinnors arbetsvill-
kor, sex timmars arbetsdag, ekologisk mat, nedrustning, vapenexport, det nya partiprog-
rammet och människohandel.

Läsarna kunde även ta del av exklusiva reportage med socialdemokraternas ekonomisk-
politiska talesperson, Magdalena Andersson, och bostads-politiska talesperson, Veronica 
Palm samt intervjuer med partiordförande Stefan Löfven och partisekreterare Carin Jämtin.

I internationella reportage skildrades bland annat Palestina, Ukraina, Azerbajdzjan, Kurdis-
tan och Kosovo.

Lisas hus
Lisas Hus, på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän, 
är S-kvinnors egen semesterstuga. Huset är ett arv 
av Lisa Mattsson, kvinnoförbundets ordförande 
under åren 1964-1981. Huset ingår i ett område 
med envånings fritidshus och på cirka tio minuters 
gångväg finns öns centrum med affär, sommar-
restauranger, småbåtshamn och sandstrand.

Under 2012 fortsatte renoveringarna och en ny 
altan byggdes. Stugan var uthyrd i princip alla 
veckor under juni-september och även en del 
under våren och hösten.

Marta Stjernströms minnesfond
Marta Stjernströms minnesfond är förbundets stipendiefond som skapats genom ett arv 
från Marta Stjernström, klubbist från Jakobsberg i Järfälla. Fonden har som mål att främja 
klubbarbetet i förbundet genom antingen politisk skolning eller studieresa för enskild med-
lem eller klubb. År 2012 utdelades bidrag till S-kvinnor Filipstad och S-kvinnor Kronoberg. 

Mansligan
Mansligan är män som sympatiserar med S-kvinnor och våra värderingar och en del av 
S-kvinnors organisation. Mansligans medlemmar fungerar som positiva förebilder och 
stödjer vår vision om ett samhälle där kvinnor och män är jämställda. Att vara medlem 
i Mansligan kostar 250 kronor per år och medlemmarna får S-kvinnors medlemstidning 
Morgonbris och inbjudningar till större aktiviteter. 
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Nybyggd altan på Lisas hus.



Medlemsstatistik
Distrikt  Medlemsantal 
   2012-12-31
Blekinge  245
Bohuslän  157
Dalarna  325
Gotland  66
Gävleborg  185
Göteborg  188
Halland  228
Jämtland  129
Jönköpings län  319
Kalmar   109
Kronoberg  164
Norra Älvsborg 187
Norrbotten  445
Skaraborg  236
Skåne   679
Stockholms län 538
Stockholmsstad 564
Södra Älvsborg 119
Sörmland  241
Uppsala  116
Värmland  299
Västerbotten  165
Västernorrland 310
Västmanland  81
Örebro   293
Östergötland  459
Totalsumma  6847
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INTERNATIONELL VERKSAMHET 2012

Internationellt projekt
S-kvinnor har ett projekt med organisationen Selis i sydöstra Turkiet. Projektet inriktar 
sig på att tillhandahålla rådgivning och samtal till kvinnor som söker sig till centret. Selis 
arbetar med att hantera problematiken med hedersrelaterat våld, men även med läs- 
och skrivutbildningar samt psykologhjälp. De erbjuder även kurser om kvinnors hälsa 
och reproduktiv hälsa. Målgruppen är kvinnor i åldrarna 15–65 år.

Under 2012 har Selis löpande anordnat seminarier om kvinnors rättigheter, kvinnors 
sexuella rättigheter och kvinnors hälsa, i byar och områden kring staden Batman. Kurser 
i engelska och i datakunskap har också hållits. Kvinnor som sökt skyddsboende har fått 
psykosocialt stöd och fått hjälp att komma i kontakt med institutioner eller skyddsbonden. 

Den 29 september genomförde Selis och S-kvinnor ett gemensamt seminarium om 
kvinnors rättigheter och nolltolerans mot kvinnovåld. På seminariet deltog bland andra 
Gulistan Akel, borgmästare i staden Batman och projektledare för Selis, Inga-Lill Röhr och 
Anne Ludvigsson från S-kvinnors förbundsstyrelse, Helin Sahin, från Palmecentret, och 
representanter för ideella organisationer.

Den 21-26 november besökte tre kvinnor 
från Selis Sverige och S-kvinnors förbund. 
Under fem intensiva dagarna fick de 
bland annat träffade representanter för 
Palmecentret, Kurdiska kvinnoförbundet, 
Nationellt Centrum för kvinnofrid, 
Sveriges Kvinnojourer och Tjejjourers 
Riksförbund, Rikspolisstyrelsen och 
Föreningen Livstycket. De hann även 
med ett studiebesök i riksdagen.

Internationellt samarbete
S-kvinnors samarbetar på internationell nivå med Socialdemokratiska kvinnor i Norden 
(SKN), Europeiska Socialdemokraters Partis kvinnoorganisation (PES Women) och Social-
istinternationalens kvinnor (SIW).

Inom PES Women pågick under 2012 en diskussion om revideringen av Europeiska Social-
demokraters Partis partiprogram. S-kvinnor deltog i detta arbete och skickade bland annat 
ett remissvar.

Lena Sommestad deltog vid Kvinnokommissionens 56:e möte i New York den 27 februari-
9 mars, där temat var ”The empowerment of rural women and their role in poverty and 
hunger eradication, development and current challenges”. 

Den 27-28 augusti deltog Lena Sommestad på Socialistinternationalens kvinnors kongress 
i Sydafrika, där SIW röstade för att ge Mona Sahlin sitt stöd som generalsekreterare till 
Socialistinternationalen. Vid SIW-kongressen valdes även Quafa Hajji till ny ordförande och 
Marije Laffeber till ny generalsekreterare för Socialistinternationalens kvinnor. Lise Chrisof-
fersen, Norge, valdes till representant för den nordeuropeiska regionen. På grund av de 
samarbetsproblem, som präglar arbetet i SI, valde dock såväl Marije Laffeber som Lise 
Christoffersen att avsäga sig sina uppdrag i SIW under hösten 2012.
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Besök från organisationen Selis från Turkiet.



Carina Ohlsson representerade S-kvinnor på ett internationellt möte i Stockholm med UN 
Women och organisationens vice ordförande Lashmir Puri. På mötet diskuterades bland 
annat de många program och projekt som UN Women driver i utvecklingsländer för att 
kvinnor ska få makt över sina liv, kunna utbilda och försörja sig. Carina Ohlsson redogjorde 
för S-kvinnors viktigaste frågor.

Anne Ludvigsson deltog i ett möte om framtidens socialdemokratiska biståndspolitik, på 
inbjudan av Kenneth G Forslund.

I december genomförde S-kvinnors förbundsexpedition en studieresa till Bryssel, för att 
utveckla samarbetsformer mellan nationell politik och politik på EU-nivå. Studiebesök 
gjordes bland annat i Europaparlamentet där representanter från Jämställdhetsutskottet 
och från S-gruppen i parlamentet träffades.

Under 2012 beslutade S-kvinnor att, 
genom Palmecentret, faddra ett 
projekt med kvinnoorganisationen 
Peddie i Sydafrika. Peddie arbetar 
med utsatta kvinnor i Östra Kap-
provinsen, där sexuellt våld och 
våld inom familjen är vanligt före-
kommande och fattigdomen är stor. 
Projektet inleds 1 januari 2013 men 
redan i december 2012 besökte två 
kvinnor från Peddie S-kvinnors för-
bund, där de bland annat träffade 
förbundsstyrelsen. De besökte även Palmecentret och gjorde studiebesök hos polisen och 
Amnesty. Besöket möjliggjordes genom anslag från Tage Erlander-stiftelsen.

Lena Sommestad valdes under året att representera S-kvinnor i Palmecentrets styrelse. 
Utöver Palmecentret är S-kvinnor även medlem i Fistulastiftelsen, Svenska FN-förbundet 
och UN Women Sverige.
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