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EU-val 7 juni – hela kandidatlistan

8 mars – fira med oss!
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ALEXANDRA EINERSTAM, S-KVINNA:

»Vi vill ha ett privat och
politiskt bröllop. Drömmen
är att vigas första maj.«

Härskartekniker

– en serie om förtryck

Krönikör:
MARGARETA WINBERG

NATTIS
– vi ger oss inte!

Hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.
Hur ser det ut i din kommun? Kolla listan! Ställ krav!
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Morgonbris är tidningen
för dig som är S-kvinna/och
kämpar för ett jämställt
och jämlikt samhälle/och
socialdemokratisk
politik/idag är vi 7000
medlemmar/ju ﬂer vi blir
desto starkare hörs orden/
engagemang/kunskap/
mod/systerskap/
utveckling
Bli medlem i S-kvinnor du också!
Gå in på www.s-kvinnor.se och anmäl dig.

2

MORGONBRIS

L E DA RE N
HELI KÄRKKÄINEN

Välkommen till nya

Morgonbris!

D

Bara färre händer som ska ge vård och
et är suveränt kul att vara
omsorg helt enkelt. Och mindre lär det bli
redaktör för Morgonbris
om ingenting görs. Det är många av de
och min målsättning är att
skapa en tidning som rymmer som blir arbetslösa, som inte får a-kassa,
utan behöver försörjningsstöd – socialbibåde världspolitik och det vardagsnära ur
drag hette det tidigare. Det gräver hål i
ett kvinnoperspektiv. Sådant som tyvärr
de kommunala kassakistorna.
inte alltid får plats i annan media. Jag vill
Vad gör regeringen som inte upprepar
också lyfta fram er S-kvinnor för att inspimantrat »jobb, jobb, jobb« lika
rera andra och synliggöra det
ofta längre? Ingenting när det
politiska vardagsarbetet.
Vem är Heli
gäller den offentliga serviJag vill höra era röster i
Kärkkäinen, den
cen. Att de inte lyssnar på
tidningen! Ett sätt är att du
nya
redaktören?
facken som säger att det
deltar i serien om härskarMitt motto är: »Allt är
behövs riktade,
tekniker som börjar i det här
möjligt tills motsatsen
tidsbegränsade
numret. Skriv och berätta om
är bevisad«.
statsbidrag till
dina upplevelser! Hör också
Jag
är
född
1960
kommuner och
av dig till mig med tips om
i Finland, kom till
landsting för att
kloka medlemmar, bra aktiSödertälje 1966.
upprätthålla jobb
viteter och vad du vill läsa i
Efter sjutton år på
och kvalitet förvåMorgonbris.
krog
och
båt
blev
nar mig inte. Men
Sedan i höstas hotas minst
att de slår dövörat
7 500 jobb utan att det lett till det facket på heltid,
med lite svängar i
till när arbetsgivarsivare sig debattprogram på
den politiska världen.
dan säger samma sak är
teve eller löpsedlar. För när
Kommer
närmast
märkligt. Det är tur
kommuner och landsting drar
från LO.
för våra barn
ner blir det inga stora varsel.
Slukar allt som
och äldre
Där handlar det om att tillfälliga anställningar och vikariat går att läsa, gärna
till blandad musik i
inte förlängs och att deltidare
bakgrunden.
inte får extra timmar. FackSpelar golf, (hcp
förbundet Kommunal kallar
12,2) går mycket,
det för de tysta varslen.
snickrar och brodeDe största neddragningrar. Mitt hjärta klaparna sker inom äldre- och
par extra för kampen
barnomsorgen. Inte för att
mot orättvisor och
det blivit mindre att göra
kvinnors rätt till lika
utan för att det inte ﬁnns
villkor i arbetslivet.
pengar till verksamheterna.

att de som jobbar är så plikttrogna. Precis
som under förra krisen kommer löntagarna
att ta det ansvar borgarna nu smiter ifrån.
Och de betalar med sin egen hälsa.
Heli Kärkkäinen

Ps: Två val och ett förbundsmöte, utveckling av det rödgröna samarbetet och
partikongress – det händer mycket under
2009.

»Allt är möjligt
tills motsatsen

är bevisad«

Morgonbris/1/2009
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En serie om förtryck:

Skriv och
berätta!
Härskartekniker handlar
om förtryck och förtryck
behöver synliggöras för
att kunna brytas. Därför
startar Morgonbris en
serie om härskartekniker,
där just du är huvudperson. Skriv och berätta om
vad som hände dig.
Vi publicerar!

Lena

Alexandra

Nattis

Nattis 8. S-kvinnor kräver lag om rätt till barnomsorg för dig som jobbar på
obekväma arbetstider Krönikören 21. Margareta Winberg: »Jag längtar
efter en ny ekonomisk världsordning« Ekonomi 22. Lena Westerlund
bryter normen i LO-borgen

3. Ledare: »Välkommen till nya Morgonbris«
5. Spaning: Trender, siffror, aktuella människor
8. Nattis – för dig som jobbar på natten
14. Medlemsmötet: Alexandra Einerstam
»Det är eldsjälarna som förändrar världen!«
18. Härskartekniker – en serie om förtryck
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SPANING
Norge

TREA
med sexköpslag

Asha Hagi, Somalia

FYRA

kvinnor ﬁck alternativt nobelpris 2008

»Right Livelyhood-priset«, också känt som det alternativa Nobelpriset, höll sin
prisceremoni i den svenska riksdagen ett par dagar innan Nobelprisfestligheterna tog
vid. Vid 2008 års utdelning fanns fyra kvinnor och en man med. Med andra ord en total
spegelbild mot hur det ser ut när Nobels priser delas ut.
En av pristagarna är Asha Hagi från Somalia. Hon hedras
för att trots allvarliga personliga risker envist leda kvinnors
deltagande i freds- och försoningsprocesserna i hemlandet.
Under fredssamtalen år 2000 grundade hon den sjätte
klanen tillsammans med kvinnor från Somalias fem mansdominerade, maktbärande klaner. Alliansbyggandet ledde
till att kvinnor för första gången blev delaktiga i landets
fredsprocess och idag har de plats vid förhandlingsbordet
på högsta politiska nivå. Den sjätte klanen har kunnat agera
som diplomater mellan politiska motståndare eftersom de
representerar bredare folklager.
– Inget har gått av sig själv, många män har försökt blockera vägen, säger Asha Hagi.
– De har beskyllt oss för att arbeta helt mot kulturen och
religionen. Men deras lögner ﬁck inget fäste hos folket eftersom vårt klanöverskridande arbete har vunnit människors
respekt. Hade vi inte skapat allianser oss emellan hade vi
inte klarat det.

2008 års övriga
pristagare:
Krishnammal och Sankaralingam Jagannathan och
deras organisation LAFTI,
Land for the Tillers´ Freedom, Indien, Amy Goodman, USA, Monika Hauser,
Tyskland

Bakgrund till Right
Livelyhood-priset
Priset delas ut för att hedra
personer och organisationer som praktiserar
lösningar på de viktigaste
utmaningarna som världen
står inför. Det instiftades
1980 av Jakob von Uexkull.

Det är bara lite AIDS
GALAGO

Sedan årsskiftet är det
förbjudet att köpa sexuella
tjänster i Norge. Lagen gäller också för norrmän som
köper sådana utanför det
egna landets gränser. Den
går alltså ett steg längre än
den svenska, som infördes
1999. Däremot kan svenskar
dömas för allvarliga sexualbrott mot barn i utlandet. I
Finland tillkom en inte lika
långtgående sexköpslag
2006 och Storbritannien
planerar att införa en sådan.

BOK!

SARA GRANÉR
För att njuta av den här boken krävs en något
bisarr humor och att tycka att det mesta går att
skämta om. Jag skrattar nästan varje gång jag slår
upp Granérs bok. Åt hennes låtsasdjur i mänskliga
situationer och åt hennes klockrena skämt.
Knappast en bok att svepa från pärm till pärm.
En bild eller två om dagen är en bättre dos. För då
hinner humorn landa och bli lite allvar också.

Otrygga anställningar
för kvinnor och unga
Var femte kvinna eller cirka
350 000 kvinnor hade tidsbegränsad anställning 2008.
Eftersom det är vanligare att
kvinnor än män har sådana
anställningar har de också
en högre risk att drabbas av
arbetslöshet. Det visar LOs
rapport »Anställningsformer
år 2008«. Vanligast är anställningsformen i den privata
och offentliga tjänstesektorn.
– Det finns ett stort mörkertal av dessa anställningar
och det är främst kvinnor
som drabbas, säger LOs
avtalssekreterare Per Bardh.
Arbetsgivarna i mansdominerade sektorer, särskilt
industrin, säger att de vill
komma överens med facken
om hur många tidsbegränsade anställningar som ska
finnas. Per Bardh anser att
den attityden borde överföras
till de kvinnodominerande
sektorerna, samtidigt som
möjligheten att utnyttja visstider bör lagregleras hårdare.
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»Jag vet inte vilka som
röstade, men det finns något
är
otrevligt med resultatet. En sexist
tycknågon, en man i det här fallet, som
art på
er att han är bättre än kvinnor, enb
istens
grund av det kön han fötts till. Sex
h det
närmaste släkting är rasisten. Oc
jag
ger mig associationer som gör att
får ont i magen.«
Lars Einar Engström
bladet
(Kommentar till en omröstning i Afton
ner
perso
000
15
av
nt
proce
60
över
där
röstade att det är värre att kallas
feminist än sexist)

Våld till vardags är en antologi om våld
mot kvinnor skriven av fjorton män.
Boken kom till efter att de tre redaktörerna läst Susanne Alakoskis »Lyckligt
slut«, en samling berättelser om kvin-

ORDFRONT

nors erfarenheter av våld. De ville
synliggöra den andra sidan av den
verkligheten. Boken rymmer historier
om olika sorters våld, analyser om varför
det ﬁnns och en beräkning av vad våldet
kostar i kronor och ören.
Under rubriken »En sexists funderingar« skriver Lars Einar Engström om
mäns kollektiva ansvar för sexism och
våldtäkter. Han synliggör kvinnosynen
som kryper fram när han är ute och före-

Johanna Sigurdadottir

+ listan

läser i företagar-Sverige. Mansforskaren
Lars Jalmert skriver ett lika läsvärt
stycke om strukturer som understöder
våldet. Bland de skönlitterära delarna
ﬁnns författaren Alexander Ahndoril
som ser mäns våld mot kvinnor med
barnets ögon, och hans kollega Ulf Krook
som intar rollen som en manlig lärare
som utnyttjar sin makt över den kvinnliga tonårseleven för sex.
Den här boken borde ingå i läsningen
för alla vuxna män, inte minst i den
politiska världen. Då kanske mäns våld
mot kvinnor skulle ses som det samhällsproblem det är, istället för att idag som
ett individuellt problem. Då kunde kvinnojourer blir samhällets ansvar och inte
något som byggs upp av ideella krafter.

- listan
Minus för att det är fyra män och noll kvinnor i förbundsledningen när Grafikerna och Skogs- och Träfacket
slår ihop sina påsar i juni. Det är uselt. Antingen handlar

Plus för att världen har fått sin första öppet homosexu-

det om ren dumhet eller makthunger. För det finns kompe-

ella regeringschef. Det var Island som sprängde vallen

tenta kvinnor i båda förbunden.

genom att utse Johanna Sigurdadottir till statsminister.
Hon är inte bara kvinna och lesbisk utan även sosse.

Minus för att TV-shops konserverande reklam för

Kan det bli bättre?

golvmoppar av olika slag. En man som lekande lätt gör
rent ett golv, medan en kvinna svettas och sliter med sin

Plus för att en av president Obamas första insatser var

gamla svabb, samtidigt som kvinnorna i publiken storögt

att återigen tillåta biståndspengar till organisationer som

jublar åt denna duktiga karl. Är detta bilden av ett krist-

stöder aborter utomlands. Det gör att fler kvinnor i fattiga

demokratiskt idealsamhälle?

länder kan få få tillgång till preventivmedel och säkra
aborter.

Minus för att lönerna för näringslivets verkställande
direktörer dragit ifrån löntagarnas under de senaste årtion-
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Plus för att sossarnas förslag om ett nytt stort kun-

dena till den största skillnaden i modern tid. Deras

skapslyft. Till skillnad mot borgarna vill vänsterflanken

genomsnittliga inkomst 2007 motsvarar 51 industriarbe-

att människor ska använda sin arbetslösa period till att

tarlöner. Jag tror inte att deras arbetsinsats motsvarar så

utveckla sig istället för att avveckla sig.

många anställdas. Orimligt. För inte ens de äter väl pengar.
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SPANING
» Tänk om vi
kunde komma
dithän, att det
är fullständigt
naturligt att hela
tiden växla
mellan att föra
och att följa och
att man slutade
ﬁxera sig vid att
pardans måste
betyda man
och kvinna.
Kvinnorna har
kommit en bit
på väg och jag
ser fram emot
den dagen då
det är lika
naturligt att en
man bjuder upp
en man.«
Bert Persson, lektor i folkdans
vid Danshögskolan, Genus
magasin 2-08

Fortsatt abortförbud
i Uruguay
Den nya lagen skulle tillåta aborter under de tolv första
graviditetsveckorna av skäl som fattigdom, ålder och
familjeförhållanden. Efter den katolska kyrkans hårda
uttalanden valde Uruguays socialistiska, läkarutbildade
president Tabaré Vázquez att lägga in sitt veto. Trots att
han tillhör det parti som varit drivande i frågan. Opinionsmätningar i landet visar att en majoritet är för en vidgad
aborträtt. Efter vetot förväntas massiva protester från
organisationer som kämpat för lagen. »Inför den här situationen är inte tystnad och passivitet godtagbara alternativ.
Presidentens vilja representerar inte landets vilja«, skriver
kvinnorättsorganisationen CNS Mujeres.
I Uruguay genomförs drygt 30 000, ofta riskfyllda,
illegala aborter årligen. Den gällande abortlagen tillåter
endast abort vid våldtäkt eller när kvinnans liv är hotat.
I alla andra fall riskerar både kvinnan och den som gör
aborten fängelse. Kuba är det enda land i Latinamerika
som tillåter abort utan restriktioner till och med graviditetens tolfte vecka.

Foto av Ulla Lemberg, Sveriges
första kvinnliga pressfotograf.
Illegal abort i ett kök i Rom, Italien,
1977. Ur Ullas retrospektiva
utställning: »I Want You To Know«
som turnerar runt i världen.
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års
fängelse för
homosexualitet

Nio män från Senegal
dömdes till åtta års fängelse vardera. Det längsta
straffet i ett land där homosexualitet är förbjudet.
I domen hänvisas till männens aktivitet i en »kriminell organisation«, vilket
förlängde strafftiden. Flera
av männen har nämligen
varit aktiva i hiv/aidsfrågor. Männens advokat
Issa Diop säger att domen
kommer att överklagas.

MORGONBRIS
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Nattis
Martin är Södertäljes första nattisbarn. Han sover
på nattis medan mamma Marie Svensson jobbar
på läkemedelsfabriken.
Trots att allt ﬂer jobbar oregelbundet ﬁnns det
en tabustämpel på nattis.
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S-kvinnor kräver lag om rätt till barnomsorg för dig som
jobbar på natten

Nattis för alla barn är en aktuell politisk fråga som S-kvinnor
driver. Idag kan hälften av landets kommuner erbjuda nattis.
Vi besöker John Blund, ett nattis i Södertälje som numera är
en uppskattad permanent verksamhet. De flesta som har sina
barn på John Blund är ensamstående mammor, men inte alla.
Det finns både par och ensamma pappor bland föräldrarna.
De jobbar inom vården och omsorgen, som skiftarbetare på
Astra-Zeneca och Scania eller i krogbranschen.

FO TO :

Leif Claesson

»Det skulle inte gå utan nattis«
Marie Svensson

E

n kolmörk vinterkväll knackar
vi på, fotografen och jag, och
kliver in på nattförskolan John
Blund i centrala Södertälje.
Den första som möter oss är
en liten knatte som säger hej i förbifarten och sedan fortsätter framåt. Han
letar efter en stjärna som han precis har
gjort. Sedan möts vi av Camilla Landström, en av förskolelärarna som jobbar
på nattiset i Södertälje. Vi hänger av oss
jackor och tar av oss skorna. Det senare
känns lite konstigt och är inget jag är
van vid att göra på en arbetsplats. Men
det går det med.
Vi lämnar hallen och går in. Där sitter

Ola, elva år, och knåpar med ståltråd. Vi
ser inga andra och jag undrar om Camilla
jobbar själv. Nej, Lena Löfqvist står i
köket och diskar efter middagen de ätit
ihop med de två barnen som är där denna
kväll. Martin kommer tillbaka tomhänt
och besviken efter sin stjärnjakt, men
nyﬁken på vilka vi är. Jag förklarar att vi
kommer från en tidning för att skriva om
och ta kort på deras nattis. Med det låter
han sig nöja.
Miljön är som på vilket dagis som
helst. Pysselhörna, matbord och teckningar på väggarna. Leksaker och
böcker. Med en skillnad. I det stora
lekrummet ﬁnns sju sängskåp för de
MORGONBRIS
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»Utan nattis
skulle jag få
jobba dag, gå
ner i lön och få
det svårare att
få ekonomin att
gå ihop«, säger
Marie Svensson,
mamma till
Martin.
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Så här tycker S-Kvinnor
Alla ska ha rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider och
därför bör det lagstiftas om rätt till omsorg på alla tider när
föräldrar förvärvsarbetar, även obekväma arbetstider.
Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb på grund av att
kommunen inte kan ordna barnomsorg.

»Jag kommer från Söderhamn och har inga
släktingar här. Inte kan jag förvänta mig att
vänner och bekanta ska ställa upp när jag
jobbar kvällar och nätter.«
Marie Svensson

i kommunen började det att nyttjas mer
och mer. När provperioden som förlängdes till två år var slut, permanentades
verksamheten.
Idag har man öppet måndag till lördag
förmiddag.
– Det ﬁnns de familjer som skulle
behöva att vi hade öppet sju dagar i
Skoltaxi till skolan
Det är sammanlagt 20 månar som pryder veckan, det har vi hört av några föräldväggen när vi är på besök. Jag ser att det rar, säger Camilla.
Varför det inte är så vet hon däremot
är barn i alla åldrar mellan två och tolv
inte, antagligen en penningfråga.
år. Märkligt nog är det många ﬂer pojkar
– Klockan elva på kvällen är det sista
än ﬂickor. Det har varit så hela tiden och
hämtning men tiden är inte
ingen har egentligen fundeskriven i sten. Vi anpassar
rat på varför. Det är sällan
Småbarnsföräldrar
oss efter föräldrarna, fortmer än sex-sju barn på plats
med obekväma
sätter Camilla. Det fungerar
samtidigt, berättar Camilla,
arbetstider
att komma senare bara vi
men inte heller så få som
53 %
vet om det. Och visst händer
idag. Martins mamma komensamstående mamdet att någon mamma eller
mer snart och hämtar honom,
mor, LO.
pappa hämtar ett barn seså det blir bara Ola kvar över
50 % samnare utan att väcka det.
natten. På morgonen kör
manboende mammor,
skoltaxi honom till skolan på
LO.
Nattis ett stöd för
andra sidan stan.
28 % sammanskiftarbetare
Nattiset i Södertälje starboende pappor, LO.
De ﬂesta som använder
tade hösten 2005 med en ett15 % samboende
nattiset är ensamstående
årig försöksverksamhet som
mammor och pappor,
mammor, men inte alla. Det
gick knackigt i början. De
TCO.
ﬁnns både par och någon
tre förskollärarna ﬁck jobba
Färre inom SACO där
ensamstående pappa bland
dagtid i några månader innan
exakt uppgift saknas
föräldrarna. De jobbar inom
de första barnen skrevs in
.Källa: Anställningsformer och
arbetstider 2005, LO
alla möjliga branscher – vårpå nattförskolan. Vart efter
den, omsorgen, skiftjobbare
kunskapen om nattis spreds
barn som sover kvar. Barnen sover alltid
i samma säng de nätter de tillbringar där.
Sängarna har bäddats med lakan i glada
mönster och varje »nattisbarn« har sin
egen John Blund-måne med namn och
födelsedag upphängd på en av väggarna.

på Astra-Zeneca och Scania och en del
krogfolk.
När vi hunnit så långt i samtalet dyker
Martins mamma, Marie Svensson upp.
Hon har jobbat eftermiddagsskiftet på
läkemedelsfabriken. Hon jobbar som
processoperatör, eller ﬁxar Losec och
Nexium som hon själv säger. Vi pratar en
stund om hur det fungerar med nattis.
– Det skulle inte gå utan nattis, säger
Marie Svensson.
– Jag kommer från Söderhamn och
har inga släktingar här. Inte kan jag
förvänta mig att vänner och bekanta
ska ställa upp när jag jobbar kvällar och
nätter. Utan John Blund skulle jag få
jobba dag, gå ner i lön och få det svårare
att få ekonomin att gå ihop, berättar
hon.
Det visar sig att Martin är Södertäljes
allra första nattisbarn. Han har varit
där sedan Marie började jobba efter
föräldraledigheten. Det har gått bra
hela tiden, tycker hon. Han sover här
varannan vecka utan några problem.
Det är klart att han kan trotsa lite
ibland när det är dags att gå på kvällen,
men det gör ju barn som ska gå till dagis
också. Sedan har han sin dagisplats på
samma ställe. Han behöver inte åka iväg
på morgonen, utan bara gå upp och äta
frukost. Andra barn får åka skoltaxi till
sin dagförskola. De ﬂesta har valt att
MORGONBRIS
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Bakgrund till nattis
Bakgrunden till nattis i Södertälje

65 kommuner med beslut mot
barnomsorg på obekväm arbetstid
TCO undersökte under 2008 vilka
kommuner som erbjuder barnomsorg
på obekväm arbetstid.
De visar att 65 kommuner aktivt har
beslutat att bara ha barnomsorg under
dagtid. Tyvärr finns det 18 kommuner
med vänstermajoritet som har fattat ett
sådant beslut.

är att personalavdelningarna på de

två
att deras anställda behövde barnoms
org
på obekväma arbetstider. De tog
alla kontakt med kommunen någr
a gånger
utan att något hände. Det berättar
Thomas Johansson som är socialde
mokratisk ordförande i utbildningsnämnd
en i Södertälje. Till slut hamnade
fråg
an
hos utbildningsnämnden där man
fattade beslut om att inleda en ettår
ig
försöksverksamhet. Att det blev på
prov först var för att vi inte visste hur
behovet egentligen såg ut, säger
Thomas.
Det rådde politisk enighet över bloc
kgränsen och detsamma gällde
beslutet om att permanenta verksam
heten som fattades strax efter vale
t
2006. Nattbarnomsorgen finansiera
s med ett anslag om 1,5 miljoner
kr
2009, vilket i stor t sett oavkortat går
till lönekostnader. I dagsläget är det
inte
aktuellt att börja ha helgöppet. Thom
as säger att det kan finnas de som
har
det behovet, men tyvärr skulle det
bli för dyrt.
stora företagen och sjukhuset såg

Borgerlig majoritet
Alingsås, Dals-Ed, Gnosjö, Herrljunga,
Högsby, Hörby, Kil, Kinda, Leksand, Lilla
Edet, Markaryd, Ovanåker, Partille,
Robertsfors, Sjöbo, Skurup, Solna,
Strömstad, Sävsjö, Tomelilla, Torsås,
Täby, Vaxholm, Vetlanda, Värnamo,
Årjäng, Åtvidaberg, Österåker
Vänstermajoritet
Ale, Arvidsjaur, Bräcke, Eda, Gotland,
Hultsfred, Hällefors, Härnösand, Lessebo, Malung, Malå, Motala, Norberg,
Nordmaling, Sorsele, Surahammar,
Vilhelmina, Älvkarleby
Blocköverskridande eller
annat styre
Askersund, Gislaved, Grästorp, Hagfors, Haninge, Hylte, Mora, Munkedal,
Orsa, Svalöv, Säter, Tjörn, Töreboda,
Vadstena, Vindeln, Vingåker, Vårgårda,
Ydre, Älvdalen
Källa: TCO granskar nr 3/08
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ha det så, eftersom barnen har sina kompisar där. Några har inte fått plats för
sina barn på den förskola som ﬁnns ihop
med nattiset.
Marie berättade tidigare att hon i början ﬁck negativa reaktioner om nattiset.
Men när hon förklarar hur det fungerar
brukar de ﬂesta bli mer positiva.
Hon tycker också att hon har mer »vakentid« med Martin nu än hon skulle ha
som dagjobbare. Två veckor av tre hämtar hon sonen vid tre på eftermiddagen
och då har de tid ihop fram till läggdags.
De veckor hon jobbar dag hinner klockan
bli, som idag, över sex innan det är dags
för hemgång.
Att det inte är något märkvärdigt för
Martin visar sig när jag frågar honom om
hur det är att sova kvar på dagiset. Han
förstår inte frågan utan tittar bara undrande på mig. Antagligen var den frågan

lika konstig för honom som om den hade
handlat om att sova hemma. Bådadera är
lika naturligt för honom.
Mer tid med barnen
När Marie och Martin har gått hem och
Ola satt sig för att titta på barnprogram
sätter Lena, Camilla och jag oss runt ett
av borden i småbarnshöjd. Båda har jobbat där sedan start, liksom de två andra
som är anställda på nattiset. Det var hård
konkurrens om tjänsterna och de är nöjda
med att få byta till något annat inom
barnomsorgen. Lena hade arbetat 26 år
på dagis och Camilla runt tio år när det
blev dags att byta dygnsrytm. Den stora
skillnaden enligt de båda är att man har
mer tid för barnen. Inga administrativa
måsten som ﬁnns på dagförskolan stjäl
tid från samvaron med barnen.
– Vi hinner prata, pyssla och vara med

Lena Löfqvist trivs med att jobba på nattis. Inga administrativa måsten stjäl tid från samvaron med barnen. Som så många andra kvinnor i
kommunal verksamhet jobbar hon deltid, 83 procent.

man berättar att man jobbar på nattis,
barnen här, säger Camilla. Eventuella
säger Lena.
problem vidarebefordras till »vanliga
Precis som Marie får hon en del frågor
dagis« med kontaktböcker. Som så många
och den vanligaste är om
andra kvinnor i kommuföräldrarna har barnen på
Hälften av kommunal verksamhet jobbar de
förskolan dygnet runt.
nerna har nattis
deltid, 83 procent. Det blir
– Barnomsorg på natten
två respektive tre nätter
Under 2003 fanns det
är fortfarande tabubelagt.
varannan vecka. Till skillnad
barnomsorg på obeVi tror att det gör att en
mot många andra jobb är det
kväma arbetstider i
del föräldrar avstår från
helt okej att de också lägger
drygt 150 kommuner,
att nyttja nattis och istället
sig och sover. Det är säldet vill säga drygt
försöker lösa sin barnomlan något av barnen vaknar
hälften av alla. Av de
sorg genom att pussla med
under nätterna. Men när de
154 som inte hade
far- och morföräldrar eller
gör det ﬁnns vi till hands,
någon uppgav 104 att
vänner och bekanta, säger
säger Camilla. Häromnatten
det inte fanns något
Lena.
gick inbrottslarmet. Vi vuxna behov. Skolverket
På frågan hur hon själv
studsade upp medan de tre
uppskattade dock
skulle göra om behovet
barnen som var här sov som
att det fanns efteruppstod, svarar Lena utan
om ingenting hade hänt, fylfrågan som inte var
att tveka att det skulle bli
ler Lena i. De ﬁck fortsätta
tillgodosedd i cirka
nattis.
att sova också eftersom det
60 kommuner.
– Det är bättre att anvar ett falsklarm.
Källa: Skolverket 2003
vända släkt och vänner som
– Visst undrar folk när

barnvakt när man ska göra något roligt
istället, säger hon och får medhåll av
Camilla.
Ingen av dem kan tänka sig att gå
tillbaka till att jobba på dagförskola, i
alla fall inte just nu. Det är inte bara
fördelen med att
man får mer tid
Inte laglig
med barnen som
skyldighet
är där. Båda är
Enligt en dom i regerörande överringsrätten är inte
ens om att de
kommuner skyldig att
dessutom själva
erbjuda barnomsorg
har mer fritid
på kvällar, nätter eller
nu än tidigare.
helger. Domen säger
Och det kan ju
att kommunerna ska
knappast vara
ha barnomsorg på
fel i en tid då
tider som passar de
man upplever,
flesta men behöver
hör och läser
inte uppfylla enskilda
om tidshets och
föräldrars önskemål.
stress så gott
Källa: Skolverket 2003
som dagligen. B
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Första gången jag såg Alexandra Einerstam var på ett foto
på Dagens Nyheters förstasida. Hon pussade sin fästmö
som hon stunden innan hade friat till, bara minuterna efter
att propositionen om könsneutrala äktenskap hade
blivit offentlig i november i fjol.
– Drömmen är att vigas den första maj och vara först av alla.
Då blir det både ett privat och politiskt bröllop, och det är
viktigt för mig, säger Alexandra Einerstam, som är aktiv
medlem i S-kvinnor och brinner för politik och en bättre
värld.

Alexandra Einerstam:

»Det är eldsjälarna
som fförändrar världen«
FO TO :

Ellinor Collin

MEDLEMSMÖTET
A L E X A N D R A E I N E R S TA M
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V

i sitter i ﬁkarummet på 68an,
SAPs högkvarter med varsin
kaffe och en dosa grovsnus på
Alexandras sida av bordet. Det
går åt några portionspåsar och
när jag konstaterar det svarar hon med
ett brett leende: »Jag är nöjd med att
snusa, men inte stolt«.
Två månader har gått sedan den där
första-sidan i DN och det känns självklart att fråga om de älskande har bestämt datum för bröllopet ännu. »Nej det
har vi inte«, säger Alexandra, »för ännu
så länge är det inte lagligt för oss att bli
vigda och då är det ingen poäng med att
bestämma något«.
Det verkar dock som om det blir
möjligt med giftermål under våren 2009,
eftersom sex av sju riksdagspartier är
överens i grunden. Ett förslag från regeringen har inte varit möjligt eftersom

kristdemokraterna är emot lika rättigheter för alla i den här frågan.
– Jag hoppas att det går smidigt de
sista stegen fram till ett riksdagsbeslut.
Drömmen är att vigas den första maj och
vara först av alla. Då blir det både ett
privat och politiskt bröllop, och det är
viktigt för mig, säger Alexandra.
Vakt i riksdagen
För att beskriva hur Alexandra blev
aktiv i S-kvinnor får vi veva ﬁlmen bakåt
några år till tiden då hon jobbade som
vakt i riksdagen. Närmare bestämt i
Cephalus, huset där s-riksdagsgruppen
håller till. Vakt blev hon för att dryga
ut lönen från jobbet som museilärare på
de kungliga slotten i Stockholm, efter en
fyraårig arkeologutbildning.
– Världens roligaste jobb men med
usla arbetsvillkor.

»Jag är kvinna i första hand. Givetvis
har jag massor av gemensamt med
andra homosexuella också, men inte
Alexandra Einerstam, som är med
bara med dem«, säger
lem i S-kvinnor och brinner för polit
ikens möjligheter. Här med fästmön
Åsa Andersson.

Snabbt lärde hon sig att jobbet som
vakt gav mer i plånboken.
– Hemskt egentligen att tjäna så
mycket mer på ett jobb som inte kräver
lika lång utbildning, säger Alexandra
eftertänksamt innan hon fortsätter att
berätta om vägen in i politiken.
– När jag satt där i vakten var det
vanligt att sosseledamöter kom och
frågade mig vad jag tyckte om det ena
eller det andra i politiken. Det kändes
ganska häftigt att de ville veta vad jag,
som bara var en vakt, hade för åsikter.
Jag har alltid varit intresserad av
samhället, men riksdagstiden ﬁck mig
mer politiskt intresserad. Sedan var
jag på Pridefestivalen och träffade på

lämnade arkeologin och museivärlden
HBT-sossarna och några ur Avantbakom sig.
garde, och precis som i riksdagen var
– Jag andades, åt och levde arkeologi
alla vänliga och välkomnande. Efter
under sex års tid så det känns nästan
valförlusten 2006 kände jag att jag inte
bara kan titta på, utan måste göra något som att bli hemlös. Och att bli aktiv i
HBT-sossen var också som
och därför gick jag med i
en första kärlek och att
HBT-sossen. Så man kan
hitta ett nytt hem. Jag har ju
säga att det var riksdagen
Alexandra
varken statsvetarutbildning
och Pride som ledde hem
Einerstam
eller erfarenheter från SSU
till sossarna, och sedan in
Hon är ombudskvinna
men eftersom jag visade
i S-kvinnorna, tack vare
för S-kvinnor,
engagemang visade man mig
kontakter med unga aktiva
Stockholms stad.
förtroende.
kvinnor.
Känd bland annat för
Som en av sina styrkor
sin underbara blogg
räknar hon att hon törs prata
Hitta hem
på http://hbt-sossen.
och inte är blyg. En annan
Alexandra beskriver hur
blogspot.com
är att hon kan och gillar att
tomt det kändes när hon
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»S-kvinnor måste bli bättre på att
omfamna och välkomna lesbiska
kvinnor. Som det är nu är det vanligt att de bara blir hänvisade till
HBT-sossen«, säger Alexandra
Einerstam.

Om Alexandra
Jag blir glad av: När jag läser om enskilda

utan klassklyftor, utan svält, utan klimat- och

Jag lyssnar på: Tre skivor som går på re-

människors insatser för en bättre värld. Ett

miljöförstöringar.

peat i min iPod – Anna Ternheims Leaving on

konkret exempel är Monika Hauser som

Mitt råd till en nybliven S-kvinna: Jag

Mayday, Hello Saferides More Modern Short

tilldelades Right Livelihoodpriset i år. Hauser,

har inte något direkt råd, utan jag vill säga

Stories From Hello Saferide och Glasvegas.

som, ibland med livet som insats, hjälper

till henne att genom att gå med i S-kvinnor

Min hobbyn: Film, historia, arkeologi, läsa,

kvinnor som utsatts för våldtäkter och annat

har du tydligt tagit ställning, fortsätt att ta

skriva, matlagning, bakning och blogg – får

grovt våld i krigs- och krisområden.

ställning! Du är nu med och påverkar det

jag säga politik också.

Senast jag värvade en medlem: För några

samhälle vi lever i.

Min hemliga talang: Den är inte så hemlig,

veckor sedan rekryterade jag en HBT-sosse

Mitt motto: Ärlighet, kommunikation och

men jag har varit med i SM i Scrabble en

som heter Jeanette, men jag håller på och

respekt. Jag gillar också Madeleine Albrights

gång, även känt som Alfapet. Och så ligger

bearbetar några stycken till.

uttalande: Det finns en speciell plats i helve-

jag bakom S-kvinnornas disktrasa »Vård-

Om jag fick makten att ändra på en sak

tet för kvinnor som inte hjälper varandra.

nadsbidraget suger«, men jag lånade idén

så skulle jag: Jag har en dröm om en värld

Min familj: Fästmön Åsa Andersson och

av dåvarande HOMO.

där man ser människan – Ecce homo – en

birmakatten Mister Fitzwilliam Darcy som

Länktips: Kampanj för jämställd representa-

värld där man får vara »bara« människa

numera bor hos min mamma.

tion i EU-parlamentet:

oavsett kön, religion, övertygelse, etnicitet,

Jag läser: Just nu Madeleine Leijonhufvud

www.5050democracy.eu

ålder, sexuell läggning, könsuttryck, köns-

– Samtyckesutredningen. Lagskydd för den

Alexandras blogg:

identitet, funktionshinder. En värld utan krig,

sexuella integriteten.

http://hbt-sossen.blogspot.com.
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ensamt med en
»Jag tycker att jag har mer gem
n än med en bög
ensamstående mamma i förorte
på Östermalm.«
skriva. Det gör hon också dagligen på sin
blogg där hon skriver mest om politik.
Bloggandet var hon tvungen att börja
med, eftersom Svenskan och DN blev
borgarnas anslagstavlor efter valet och
hon bara måste få ur sig ilskan över borgarnas politik. Det började med a-kassan
och rullade på. Det är värt att veta att
Alexandras blogg kom på 36e plats av
140 nominerade politiska bloggar i tävlingen Årets blogg 2008, en omröstning
bland bloggare.
Åsikter från magbotten
Alexandra strålar av engagemang när
hon pratar. Åsikterna kommer från
magbotten och andas äkthet, om det så
handlar om löneorättvisor, klyftor i samhället eller sexualbrott. Men det som det
inte ﬁnns en tillstymmelse till är hämnd
eller revansch.
– Jag tycker inte att man ska låsa in
folk och slänga bort nyckeln oavsett vad
de har gjort. Det måste ﬁnnas vård för
de dömda.
Och då ska man veta att hon själv har
blivit våldtagen i unga år. Mamman ﬁck
henne att anmäla men den hamnade där
majoriteten av anmälningarna hamnar.
Det vill säga att den lades ner eftersom
det var ord mot ord. Det hände på en
liten ort och ingen läkarundersökning
gjordes. Det ska alla kvinnor – och män
– som våldtas ha rätt till, först sjukhu-

set, sedan polisen, oavsett var man bor.
Det är där man kan säkra bevis. Och lagen om sexualbrott måste ändras, säger
Alexandra med eftertryck.
– Får vi in en samtyckesregel kommer den i sig inte att göra stor skillnad i
domstolar, men den kommer att påverka
normerande. Då blir det tydligt vad som
är rätt och fel.
Kvinna i första hand
Vi pratar länge om våldtäkter och
rättsväsendet, innan vi tar oss vidare till
nästa fråga. Om varför hon valt att gå
med i både S-kvinnor och HBT-sossen.
Svaret låter inte vänta på sig.
– Jag är kvinna i första hand och det
är mitt kön som omvärlden ser först. Jag
tycker också att jag har mer gemensamt
med en ensamstående mamma i förorten
än med en bög på Östermalm. Givetvis
har jag massor av gemensamt med andra
homosexuella också, men inte bara med
dem.
– S-kvinnor måste bli bättre på att
omfamna och välkomna lesbiska kvinnor.
Det är vanligt att de bara blir hänvisade
till HBT-sossen. Varför då?, undrar
Alexandra.
– Det ﬁnns ju massor som vi kan
kämpa ihop om, inte minst i familjepolitiken. Alla familjer har inte en mamma
och en pappa. Det är inte det viktiga
utan att vi får med olika familjers behov

och perspektiv. Vi är inte så bra på det i
S-kvinnor idag.
Medlemsvärvning och medlemsvård
är något som ligger henne varmt om
hjärtat. Det måste handla både om att
vi värvar nya och att vi tar god hand om
dem när de har gått med. Bästa stället
att värva är runt ﬁkabordet på jobbet.
Det är där man kan diskutera politik på
ett djupare plan än bara slogans. Det
är ledsamt att unga arbetarklasstjejer
röstar borgerligt bara för att de har
anammat en livsstil som de runt Stureplan har (där rör sig gräddan av unga
i svensk överklass). De har knappast
sådana inkomster så att de har nytta av
en borgerlig politik.
– Vi måste hitta sätt som gör att NKexpediten känner sig hemma hos oss.
Då kanske det inte går hem med
klasstermer, även om klassklyftorna
växer, säger Alexandra med emfas.
Därifrån är inte steget långt till att
prata om eldsjälar. En av hennes egna är
Gullög Nordqvist, lärare på universitetet. Hon var en sådan som inspirerade.
Alexandra efterlyser ﬂer sådana i
dagens politik. Hon vill se ﬂer människor som brinner och vågar visa känslor.
Visst kan folk kanske ta i för mycket
men hellre det än politisk korrekthet,
tycker hon: Det är eldsjälarna som förändrar världen! Sådana som Alexandra
själv. B
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I LLUST R A T I O N :

Anna Gunneström

EN SERIE OM FÖR TR YCK:

S K R I V O C H B E R ÄT TA

Härskartekniker handlar om förtryck och förtryck
behöver synliggöras för att kunna brytas. Därför startar
Morgonbris en serie om härskartekniker, där just du är
huvudperson. Skriv och berätta om vad som hände dig,
hur du blev utsatt och vad du gjorde. Eller inte gjorde
för den delen. I varje nummer publicerar vi några av era
berättelser. Först ut är redaktören själv. Heli Kärkkäinen
berättar om möteskulturen i facket.
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Heli Kärkkäinen:

»Jag trodde att det var
mig det var fel på«

J

ag vet inte när det
hände första gången.
Inte andra eller tredje
heller. Men efter ett tag
upptäckte jag att det började prasslas i pappersbuntar,
gäspas och bläddras i almanackor när jag ﬁck ordet. På den tiden
var jag ensam kvinna på mötena i ett av
de mansdominerade fackförbunden.
Mitt tal är snabbt i vanliga fall också,
men på möten pratade jag ännu fortare.
Jag blev nervös eftersom så många
inte lyssnade. Då spelade det väl ingen
roll att jag tyckte att det var en viktig
fråga. Min egen åsikt blev underordnad. Med tiden började jag också tro
att det var mig det var fel på. Att jag
inte kunde tillräckligt, inte förstod att
prioritera rätt eller att jag inte var
smart nog att kunna formulera mig rätt.
Att jag alltid var påläst blev inte heller
intressant. Jag tystnade inte men blev
deﬁnitivt mycket tystare.
En av de fem härskarteknikerna
Idag tänker jag inte på det sättet om
det händer, utan konstaterar att det är
en av de fem härskarteknikerna. Den
som handlar om att osynliggöra. En förödande teknik. Jag känner fortfarande
hur självkänslan krymper ner i fotknölarna när jag tänker på några av mina

erfarenheter. Och fortfarande minns jag
lättnaden när jag såg ﬁlmen om härskarteknikerna och för första gången ﬁck
höra talas om dem. Just så var det.
Minst en egen historia
Idag kan jag också nästan alltid klara ut
situationen och pratar med andra om det.
Jag har inte varit med en enda gång när
härskartekniker kommit på tal och det har
blivit tyst. Tvärtom. De jag pratat med

För det är bara då man kan bryta det förtryck som det faktiskt handlar om. Nästa
steg är också viktigt. Vad man kan eller
ska göra. Svaret på den frågan är inte lika
enkelt. Det beror på situationen och vilken
teknik det handlar om. Där kan vi lära oss
av varandra. Därför startar Morgonbris
en serie om härskarteknikerna. Vilka är
de, hur används de och vad kan man göra.
Till den vill vi ha era berättelser om hur ni
blivit utsatta för någon av dem, och vad ni

»Jag känner fortfarande hur självkänslan
krymper ner i fotknölarna när jag tänker
på några av mina erfarenheter.«
har varit kvinnor och alla har
haft minst en egen historia att
bidra med. En del berättar
hur de gjorde för att bryta
beteendet medan andra vill
ha råd om hur de ska göra
nästa gång. Och många suckar
av lättnad när de förstår att
de inte är ensamma om att
råka ut för förlöjligande eller
osynliggörande.
Det är kanske det viktigaste
steget. Att vi pratar och gör
härskarteknikerna synliga.

Ladda hem
Makthandboken
från S-kvinnors
hemsida:
www.s-kvinnor.se
och gå vidare till
Vår politik.

gjorde. Eller inte gjorde för
den delen. I varje nummer
publicerar vi några av era
bidrag och bistår samtidigt
med tips och råd. Så tveka
inte, mejla eller skriv till
Morgonbris. Alla som får sitt
bidrag publicerat får en bok
som tack. Skriv till: Morgonbris, Box 70458, 107 26
Stockholm, eller mejla till
morgonbris@s-kvinnor.seB
Läs mer om härskartekniker
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EN SERIE OM FÖR TR YCK:

De

S K R I V O C H B E R ÄT TA

5 härskarteknikerna

När den norska professorn Berit Åhs var
politiskt aktiv upptäckte hon att hon hade
svårt att få gehör för sina förslag. Hon började
uppmärksamma olika tekniker som män omkring henne använde för att åsidosätta henne.
Hennes egna erfarenheter bidrog till det som
idag är känt som de fem härskarteknikerna.

1

Osynliggörande

Du får ordet och just då blir en massa
andra saker viktiga för de andra mötesdeltagarna. Någon börjar läsa tidningen, en annan
skickar sms, en tredje går ut ur rummet. Oavsett
handling visar de att de inte är intresserade. När
du är färdig tar ingen notis om det, utan mötet
fortsätter som ingenting hade hänt. En klassiker är
när en man tittar in i mötesrummet, ser fyra-fem
kvinnor och frågar: Har ingen kommit ännu?

2

Förlöjligande

3

Undanhållande av
information

4

Mötesdeltagare himlar med ögonen när du
föreslår något eller ler överseende. I den här
kategorin hamnar också alla nedsättande kommentarer
om kvinnor och kvinnors agerande. Det gör även alla
»skämt« och sexistiska kommentarer.

Du är ordentligt påläst när du kommer till
ett möte där ni ska fatta ett viktigt beslut. Men
egentligen är beslutet redan fattat. De andra har
redan pratat ihop sig i något informellt sammanhang dit du inte har tillträde, som bastun. Du har
ingen chans att göra din röst hörd.
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Dubbelbestraffning

Hur du än gör så gör du fel. Du ställs inför val som är
omöjliga. Antingen är det möte till sent på kvällen eller inte
alls. Säger du nej får du höra att du inte ställer upp och att du
inte är att lita på. Säger du ja är risken stor att du får höra att
du inte tar tillräckligt stort ansvar för hem och familj.
Eller så pratar du för lite och när du börjar ta ordet då pratar
du för mycket.

5

Påförande av skuld och skam

När du utsätts för förnedrande och eller förtryckande
behandling läggs skulden på dina egna axlar. Du får höra
att du inte var tillräckligt tydlig när de föreslog något eller
inte hade förankrat det på rätt sätt. De fyra första teknikerna
kan var och en för sig leda fram till den femte. Till slut tror du
att det är dig det är fel på och tar på dig skulden för det som
har hänt.

Förbannad är jag ganska ofta – samtal med Berit Åhs
av Ami Lönnroth, förlaget Ordfront
Norskan Berit Åhs är mamma till »härskarteknikerna« och i
boken får vi även lära känna henne i rollen som politiker,
partiledare, miljökämpe, fredsaktivist och inte minst
feministen som startade ett kvinnouniversitet. Läsningen
ger många igenkännande leenden och stor inspiration.
Om boken inte finns på ditt bibliotek, be dem att köpa in den!

K RÖNI KÖREN
M A R G A R E TA W I N B E R G

»Längtan efter en ny
ekonomisk världsordning«
Vi säger välkommen till vår huskrönikör Margareta Winberg, en kvinna som varit med
förr, om man säger så. Tiden som ordförande i S-kvinnor, minister i flera (s)-regeringar
och ambassadör i Brasilien har gett henne ett politiskt know-how
som få politiker i Sverige kan matcha. Här kommer hennes
första krönika.

Alber t Bonniers Förlag

Foto: Albert Bonniers Förlag

I

De nya kallas derivat och innebär ofta ett
nför kvinnodagen ﬁnns det
slags virtuellt, ﬁktivt värde avskilt från
anledning att vi kvinnor kastar
verkligheten.
oss in i ﬁnansdebatten. Under
Det vi nu ser innebär att vi måste fråga
ﬁnanskrisen har vi matats med
oss (vilket vi S-kvinnor gjort många
bilder på dem som förorsakat den; män,
gånger) om deﬁnitionen på tillväxt är
män och åter män. Därför att män har
klok. Mitt svar är nej! Att ständigt sträva
haft den ekonomiska makten i Sverige
efter ﬂer, mer och större, det som skapar
och världen. Vi ser resultatet. Och det är
»tillväxt« i traditionell mening, håller
inte samma män som nu drabbas, utan
inte.
kvinnor och lågavlönade i
Vi skulle kunna utrota
form av arbetslöshet och lägre Lärarinna i politihungern i världen. Vi skulle
framtida pensioner. De som
kens hårda skola
kunna ta hand om våra barn
bär skulden till krisen har,
Vad driver en mänoch gamla på ett bättre sätt.
oftast, sett till att skydda sig,
niska till att bli politiVi skulle kunna stoppa den
de överlever alltså rätt bra.
ker? Hur orkar man
slumiﬁering av världens
Dagen system tycks inte ha
fortsätta? Om detta
storstäder som nu pågår.
någon gräns för sin påhittighandlar Margareta
Men det klaras inte med det
het. Alltmedan 923 miljoner
Winbergs nya bok.
gamla ekonomiska systemänniskor mathungrar, har de Hon berättar om åren i
met. Olof Palmes uttryck
mäktiga penninghungrande
politiken. Hur hon blev
»en ny ekonomisk världsuppfunnit nya metoder för
minister. Varför hon
ordning« har aldrig känts så
att bli mätta. Ofta, så har det
blev bortsänd till Brasiaktuell som nu. Mona Sahlin
handlat om att ge lån, ibland i
lien. Tiden i S-kvinnor,
som, liksom jag själv, har
miljardklass. Lån som när det
där höjdpunkten var att
OP som politisk förebild har
svajar saknar säkerhet. Och
driva igenom varvade
nu chans att också synligbubblan brister och banken
listor och kriminalisegöra hans idéer.
står där – naken. Eller i bara
ring av sexköp.
Det är idéer som väl ligkallingarna. I andra fall har
ger i linje med samarbetsden manliga påhittigheten
partiernas. Vänsterpartiet,
skapat nya värdepapper, långt
som vill förändra de självbort från den anknytning till
påtagna begränsningarna
företag eller en stats ekonomi
i den ekonomiska politiken
som aktier eller statsobligatio(som tillkom i en annan tid,
ner representerar.

»Att ständigt sträva efter
fler, mer och större, det

som skapar ”tillväxt” i
traditionell mening,

håller inte.«
fylld av nyliberalism) ett parti som har
ett tydligt feministiskt perspektiv i sina
förslag.
Miljöpartiet, som drivs av tron på ett
alternativt samhälle, där alla är mätta
och där politiken svarar mot människors
grundläggande behov. (Ett, av tradition,
kvinnligt fokus som borde passa ett feministiskt s-parti).
S+v+mp=sant!
Jag är nyﬁken och glad.
Vilken kraft kan det inte komma ur
denna tre-enighet!

B
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EKONOMI
LENA WESTERLUND

Lena Westerlund bryter
normen i LO-borgen
Lena Westerlund är den första kvinnan på posten som LOs chefsekonom. Hon intar positionen i en unikt turbulent tid av djup finanskris och lågkonjunktur. Vi träffar henne en dag
på jobbet i LO-borgen. Hon passar på att ge en kraftig känga till finansminister Anders
Borg och manar på regeringen att göra större satsningar för att bekämpa arbetslösheten.
– Sveriges styrka i den här krisen är att vi har byggt upp starka statsfinanser efter
nittiotalets kris. Vi har resurser att satsa och bör göra det nu, säger Lena Westerlund.
FO TO :

Ellinor Collin

L

ena Westerlund huserar
sedan någon månad tillbaka
i ett av de stora tornrummen i LO-huset på Norra
Bantorget i Stockholm. Flyttkartonger
står där de får plats i rummet. Hon har
inte haft tid att packa upp alla böcker och
pärmar eftersom det har varit både en
del resor, julledigt och ﬁnanskris, säger
Lena när hon sätter sig i en av de två
fåtöljerna i rummet.
Lena Westerlund är den första kvinnan
på posten som LOs chefsekonom. På
frågan om det är någon skillnad på att det
är en man eller kvinna som är det, säger
hon att en man kan göra jobbet med
jämställdhetsperspektiv. Dan Andersson, hennes företrädare, är ett exempel
på det.
– Det är bara att titta på alla de kvinnor han rekryterat och de utredningar
som gjorts under hans år. Ett exempel är
Anna Thoursie som numera är chefsekonom på Kommunal. På LO skrev hon rap22
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porten »Varför tjänar kvinnor mindre?«.
I den granskar hon sakliga och osakliga
löneskillnader mellan könen utifrån rationella ekonomiska utgångspunkter. Enligt
marknadsmekanismerna skulle de rätta
till sig av sig själva, men det gör de inte
som vi vet. En av slutsatserna är att det
inte går att utgå från ekonomiska teorier
utan att det i lönefrågan även ﬁnns diskriminerande faktorer.
Bryta normen
Hon ser chefsbytet viktigt ur ett annat
perspektiv, det att bryta normen. Att
kvinnor når till de högsta positionerna
visar för andra kvinnor att det är möjligt
att nå toppen. Det goda exemplet behövs
fortfarande konstaterar hon samtidigt
som hon ser att det har hänt något i
Sverige, inte bara på LO. För idag har
även ett par av de stora bankerna och
arbetsgivarorganisationen Almega kvinnor på den positionen.
En annan faktor som spelar roll är

generation. Lena är en sextiotalist som
efterträder en fyrtiotalist och hon tror
att hon ser andra saker.
– Fyrtiotalisterna fastnar lättare i
frågor som pensioner, demograﬁ och
omsorg. Jag säger inte att dessa frågor
är oviktiga, men de har inte uppmärksammat yngre generationers behov. Att
vi har haft för lite fokus på dem beror
delvis på att många av dem som har
makt tillhör de stora barnkullarna efter
kriget, och närmar sig pension. Samtidigt har vi stora ungdomskullar från
nittiotalets första år som slutar skolan
i ett mycket tufft arbetsmarknadsläge.
Ungdomsarbetslösheten stod inte högst
på dagordningen under förra krisen och
under den som pågår nu måste de unga
prioriteras rejält.
Idag ﬁnns det totalt åtta LO-ekonomer, lika många kvinnor som män. Och
den som tycker att LO-ekonomernas
uttalanden ibland går på tvärs med
ledningens, har uppfattat saken rätt.

– Man kan tro att alla ekonomer är neutrala, men så är det inte. Alla utgår från sitt perspektiv. Det är skillnad på att säga »Nu går statsfinanserna back och vi måste spara mer« och »Nu går statsfinanserna back men det kan vi ta eftersom vi satsar på att minska arbetslösheten«.

Ekonomerna har en fristående ställning i
LO-huset och blandar inte in politik i sitt
utredningsarbete. Men som Lena säger,
så ﬁnns ingen neutral samhällsekonomisk
utgångspunkt och oavsett vem som utreder ﬁnns det alltid värderingar med.
Det var värderingarna som gjorde att
Lena sökte sig till LO en bit in på nittiotalet. Enligt henne är det fortfarande ett
drömjobb för en ekonom som vill jobba
utifrån arbetarrörelsens värderingar.
Jobb på FN
Vägen fram till examinerad ekonom var
inte helt genomtänkt eller spikrak för
Lena. Hon var intresserad av omvärlden
och framför allt av utrikeshandel och utvecklingsländernas problem. Det gjorde
att hon kombinerade studier i internationell ekonomi med språk. Efter första
året blev det tre sabbatsår med jobb och
resor för att tänka igenom utbildningsvalet. Hon kom fram till att det fungerade ihop med engagemang i solidaritets-

undrar om de är så fast i bilden av den
häftiga ministern med hästsvans att de
inte hör vad han säger?
– Regeringen är ansvarig för medborgarnas väl och ve och måste också utkrävas detta ansvar. A-kasseförsämringarna
är ingen slump utan en genomtänkt plan
Media förförd av en hästsvans
som gick fel.
När hon kommer in på lågkonjunkturen
Problemet med att så många lämnat
och ﬁnanskrisen är hon irriterad på ett av
a-kassan inför en djup ﬁnanskris som
ﬁnansministerns uttalanden.
ännu inte nått botten har
– Anders Borg säger att han
regeringen skapat själv,
inte hade höjt a-kasseavgifLena Westerlund
anser Lena. Fick hon beterna om han hade vetat att så
Född: 1963
stämma skulle avgiften ner
många skulle lämna a-kassan.
Familj: Man och två
till de nivåer som var innan
Men det duger inte. En ﬁnansbarn
valet 2006 och taket för
minister kan inte bara säga att
Senaste bok: »The
ersättning höjas till 1 000
han ångrar sig utan att agera.
great crash 1929«,
kronor om dagen. Då skulle
Han har faktiskt makten i sin
av John Kenneth
ﬂertalet också få 80 procent
hand att rätta till misstaget
Gailbraith
av sin lön och a-kassan
om han vill. Jag tycker det är
Fritid: Umgås med
återigen vara en inkomstbåde oansvarigt och oacceptakompisar, lagar mat
bortfallsförsäkring. Det
belt, säger Lena.
och motionerar med
kan man inte säga att den
Hon kan inte förstå att
stavgång
är idag, när tre fjädedelar
media inte har reagerat och
frågor och satte sig på skolbänken igen.
Därefter bar det iväg till Zimbabve och
jobb på FN med jordbruksfrågor där hon
levde i fyra år innan hon kom tillbaka till
Sverige och ﬁck ekonomjobbet på LO.
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en direkt effekt på antal arbetstillfällen.
Det borgarna hade med i sitt krispaket
i december täcker bara pris- och löneutveckling.
– Borgarnas ROT-avdrag är inte tillräckligt. Eftersom det bara gäller för privatpersoner och inte fastighetsägare eller
bostadsrättsföreningar bidrar det inte till
att stora renoveringar och investeringar
kommer till stånd. Vi vet sedan tidigare att
ett jobb inom byggbranschen genererar
ﬂer inom andra sektorer
och det är dessutom helt
LO-ekonomernas förslag
rätt att upprätthålla
på snabba åtgärder till
byggande och infraregeringen
struktur. Inte minst
U Bredda kretsen av industrimåste det byggas ﬂer
företag som kan få nödlån
hyresrätter för det är
via Riksgälden.
massor av unga som beU Inför tidsbegränsade krafthöver någonstans att bo.
fulla insatser 2009 för att anEtt vidgat och förlängt
ställda inom industrisektorn
ROT-avdrag skulle ge en
ska få ta del av utbildning
ordentlig skjuts.

av de arbetslösa får ut mindre än de 80
procent som försäkringen är tänkt att ge.
Men det är inte bara a-kassan som gör
det tufft för de arbetslösa. Regeringens
insatser för att möta krisen är inte tillräckliga och stöder inte individer särskilt bra.
Det behövs utbildningssatsningar, arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningssubventioner för att människor ska bli rustade
och kunna »övervintra« fram till år 2010 då
LOs ekonomer beräknar att det kommer
att vända.
Satsar för lite
Ekonomer från höger till
vänster säger i stort sett
samma sak: Att regeringen satsar för lite i rådande
konjunkturläge. Enligt
Lena beror det på att alla
vet att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på.
– Sveriges styrka i den
här krisen är att vi har
byggt upp starka statsﬁnanser efter nittiotalets
kris. Den tuffa budgetsaneringen och att man
varit återhållsam sedan
dess gör att vi har resurser att satsa och bör göra
det nu. För om vi inte gör
satsningar nu, när ska
vi då satsa, frågar Lena
retoriskt.
– Det är farligare att
låta bli att bekämpa
arbetslösheten om man
ser på de långsiktiga effekterna. (Se faktaruta för
LO-ekonomernas förslag.)
– En insats som skulle
bidra till att färre sägs
upp är ökade statsbidrag till kommuner och
landsting. 20 miljarder
kronor skulle räcka för att
behålla 35 000 jobb. Det
är ett vapen som politikerna äger och som ger
24
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och kompetensutveckling,
istället för att sägas upp.
Kostnaden bör delas lika

mellan staten och företagen.
U Bygg ut de arbetsmarknadspolitiska programmen med cirka 50 000
platser 2009.
U Ge ett tidsbegränsat statsbidrag till kommunerna som
motverkar neddragningar
– för 20 miljarder kronor
kan 35 000 kommunala jobb
upprätthållas.
U Inför ett tidsbegränsat
ROT-avdrag 2009 och del av
2010 som omfattar fastighetsägare och hushåll.
U Tidigarelägg offentliga
investeringar.
Under senvåren kommer
LO-ekonomerna med en
skrift om krisens bakgrund
och utifrån det förslag till
förändringar på svensk,
europeisk och internationell
nivå.

Varumärken ger
bilden av Sverige
På frågan om alla
blev tagna på sängen
när en begynnande
lågkonjunktur blev
kris svarar Lena att
det inte ﬁnns något
entydigt svar. En del
av problemet är att
bland annat USA och
Storbritannien har för
liberala regler och för
dålig övervakning av
ﬁnansmarknaden. Det
är också där som ﬂest
banker har nationaliserats och ﬁnansbolag
hamnat i gungning.
Hon tror att man inte
nått vägs ände utan att
vi troligen kommer att
få se mer av detta.
– Däremot beror
bilindustrins kris inte
bara på lågkonjunk-

turen. Lastvagnsdelen går bra men det
ﬁnns en överkapacitet i hela västvärlden
när det gäller personbilar. Det har kommit till nya konkurrentländer under de
senaste årtiondena. Jag tror att de som
hittar en konkurrenskraftig nisch kommer att överleva. Men vilken, ja det är
inte mitt jobb att säga det.
Arbetare har inte råd med bilar
För många är Volvo och SAAB något av
svenska nationalklenoder och minnena
av den egna Amazonen eller SAAB 900
är minst lika många. Arbetare har inte
råd med bilarna längre, idag köps de av
högre tjänstemän eller som företagsbilar
säger Lena, när varumärken som förknippas med Sverige kommer på tal.
– Sverige är inte bara känt för bilar. Det
ﬁnns många andra varumärken som fungerar som skyltfönster för det här landet.
Den första reklamen jag såg i New York
var för IKEA och H&M. Sedan ﬁnns till
exempel Ordning och reda, Skype och en
mängd designers och musiker som är etablerade utomlands. Omvärlden ser ibland
andra saker än vi själva.
Lenas nästa besökare bankar på dörren
men hon tar sig tid att ge ett par tips:
– Titta alltid på vem som är avsändare
av budskapet. Ibland kan vi tro att alla
ekonomer är neutrala, men så är det
inte. Alla utgår från sitt perspektiv och
har värderingar. Det är stor skillnad på
att säga: »Nu går statsﬁnanserna back
och vi måste spara ännu mer« och »Nu
går statsﬁnanserna back men det kan
vi ta eftersom vi satsar på att minska
arbetslösheten«. Så även vi ekonomer
gör politiska uttalanden.
– Om man vill fördjupa sig rekommenderar jag boken »Marknaden och
Välfärden«. Boken är skriven av Dan
Andersson och Albin Kainelainen
och de döljer inte sin bakgrund som
LO-ekonomer i presentationen. Tydlig
avsändare med andra ord. Den boken
är inte dum om man vill höja sin kunskapsnivå på egen hand eller tillsammans med andra. B

Anna Sterky (f. Jensen,
1856-1939) var under det
tidiga 1900-talet en av
arbetarrörelsens ledande
gestalter, engagerad såväl
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Anna Sterky

Arbetarrörelsens arkiv
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(Källa: Nya boken Systrar, kamrater!
Av Anne-Marie Lindgren och Marika
Lindgren Åsbrink.)
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Alice Andersson, Varberg,
Barbro Nordlöf, Tyresö
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numrets korsord:
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Stefan Nyman, Norrköping.
Vinsterna kommer med
posten.
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Skicka in din lösning till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med »Kvinnokrysset«. Den först
öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverarmband designat av Eva E Eriksson.
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Att den internationella kvinnodagen har sina rötter bland socialisterna
i USA kan vara svårt att tänka sig idag, där allt som andas vänster ses som
mer eller mindre suspekt. Men i slutet på artonhundratalet fanns en
arbetarrörelse även »over there« och det var till stöd för de amerikanska
textilarbeterskorna som de första kvinnomanifestationerna skedde.
Därifrån spred de sig till internationellt samarbete mellan socialistiska
kvinnor världen över. Tyska Clara Zetkin var kvinnan som föreslog att
en internationell kvinnodag skulle instiftas. Det beslutades också på den
internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn 1904. Den socialistiska
kvinnodagen är numera också av FN utsedd som internationell kvinnodag.

ven om kvinnornas
livsvillkor var helt annorlunda då än nu, är det
långt kvar tills vi lever i
en jämställd värld. Visst
har det hänt mycket sedan textilarbeterskorna kämpade för bättre arbetsvillkor
både här hemma och runt om i världen.
Alltﬂer kvinnor har fått rösträtt,
ﬂer kvinnor ﬁnns med på den politiska
arenan och i det betalda arbetslivet.
Fler barn överlever och ﬂer ﬂickor kan
förverkliga sina drömmar. Men vi får inte
glömma att det inte har hänt av sig själv
utan genom att kvinnor genom tiderna
kämpat för sina och sina systrars rättigheter.
Några nedslag visar att det fortfarande ﬁnns mycket att höja rösterna
för, vare sig det handlar om fattigdom,

Ä

representation eller hälsa. B
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Clara Zetkin och
Rosa Luxemburg.

Kalla fakta om världen
FN-konventionen från 1979 om avskaffande av diskriminering av kvinnor har
ratificerats av 170 av FNs 192 medlemsländer.
r Endast 24 kvinnor valdes till stats- eller regeringschefer under 1900-talet.
r Av världens 1,3 miljarder fattiga människor är uppskattningsvis
70 procent kvinnor.
r Av världens 27 miljoner flyktingar är uppskattningsvis 70 procent
kvinnor och barn.
r 60 procent av de barn som inte går i skolan är flickor.
r Varje år utsätts två miljoner flickor för könsstympning.
rVarje år dör mer än en halv miljon kvinnor i samband med graviditet och
förlossning – av dessa är 70 000 flickor i åldrarna 15 till 19 år.
r Nästan hälften av de kvinnor som dör till följd av våld blir ihjälslagna av
sin nuvarande eller tidigare partner.
r Över hela världen upplever upp till 69 procent av alla kvinnor att de utsätts
för någon form av våld av sin partner.
r Kvinnor tjänar i genomsnitt tre fjärdedelar av vad män gör. Detta gäller också
för alla de nordiska länderna. I de flesta länder har dubbelt så många kvinnor
som män oavlönade arbeten.
r Inom hela EU är förvärvsfrekvensen för kvinnor cirka 56 procent. Arbetslösheten är högre för kvinnor (9,7 procent) än för män (7,8 procent).

Kalla fakta om Sverige
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Facket 2007
Könsfördelning i styrelse
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Domstolar
rI kammarrätterna är 47 procent av
domarna kvinnor.
rI hovrätter är 43 procent och i tingsrätter 28 procent av domarna kvinnor.
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Andel anställda på deltid

Könsfördelning i ledningen av de
50 största bolagen, 2008
Antal ledamöter Könsfördelning

EL

Arbetslivet
rDet mest kvinnodominerade yrket är
undersköterska med 93 procent kvinnor.
rDet mest mansdominerade yrket är
lastbils- och långtradarförare som har
2 procent kvinnor.
rI de tio vanligaste yrkesgrupperna finns
42 procent av alla anställda kvinnor och
37 procent av alla anställda män.
rI jämställda yrkesgrupper (40–60 procent
av vardera könet) finns 11 procent av alla
kvinnor och 10 procent av alla män.

Bokerbjudande till
Morgonbris läsare

Ledamöter i statliga bolagsstyrelser
maj 2008
rAndelen kvinnliga styrelseordföranden
i statliga bolag är 33 procent.
rBland styrelseledamöterna är
49 procent kvinnor.

ST
YR

Genomsnittlig tidsanvändning i
åldern 20–64 år
rKvinnor och män arbetar lika mycket,
ca 8 timmar per dag.
rKvinnor arbetar lika mycket betalt som
obetalt.
rMän arbetar dubbelt så mycket betalt
som obetalt.

Bokerbjudande

MÄN

Kvinnors lön i andel av mäns lön
Arbetare
Tjänstemän
Privat sektor
87
76
Off. Sektor
95
94
Samtliga
86
77

LO

Föräldraledigt
rMäns andel av föräldrapenning för vård av
barn var 0 % år 1974 och 21 % år 2007.
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Förtroendeuppdrag i kommuner
Position fördelning

Andel som av arbetsmarknadsskäl
arbetar mindre än de vill

TC
O

Politiken
rÅr 1973 var 15 procent av riksdagsledamöterna kvinnor.
rÅr 2008 var 48 procent kvinnor.

I varje nummer kommer vi i
samarbete med Arenagruppen
att erbjuda våra läsare en bok
till specialpris. Böckerna kommer att knyta an till olika ämnen
som är aktuella i samhällsdebatten. Läs dem på egen hand
eller starta en bokcirkel där du
tillsammans med andra kan
samtala om innehållet.
Årets första bok heter »Vid 20 börjar
den ruttna – om hedersvåld och
modiga kvinnor«.
Författaren Maria Hagberg har
träffat och intervjuat unga kvinnor
som blivit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
De har med risk för sina
egna liv tagit ställning mot detta våld. I
boken berättar de om
barndom, ungdom och
uppväxt, om hälsa och
sexualitet, om vardag,
familj och arbete. Hagberg tar också
upp religionens betydelse för att
rättfärdiga hedersrelaterat våld och
motverka kvinnors frigörelse och
rätt till eget liv.
Maria Hagberg är socialarbetare
och utbildare med lång erfarenhet av
arbete med utsatta kvinnor och barn.
Morgonbris läsare får köpa boken
för 100 kr plus porto. Mejla, faxa
eller skicka ett brev till Arenagruppen. Glöm inte att skriva att du
omfattas av Morgonbris erbjudande.
Premiss förlag, Arenagruppen,
Drottninggatan 83, 111 60 Stockholm
Fax 08-411 42 42.
e-post premiss@arenagruppen.se
MORGONBRIS
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Innan
kriget bröt ut
»Vi är så trötta på krig. Vi är människor som vill leva i fred precis som
ni.« Det sa kvinnorna runt bordet i riksdagshuset. Sex av dem på besök från Palestina och sju från Israel. Alla politiskt aktiva och inbjudna till
Sverige på ett tre-dagars ledarskapsseminarium av Palmecentret. Mötet
skedde bara dagarna innan vapenvilan tog slut och kriget bröt ut. Innan
över trehundra barn och sexhundra vuxna palestinier skulle vara döda
och mångfalt fler skadade och lemlästade.
FO TO : Heli Kärkkäinen

C

Gaza

Israel

Samtalets vågor går höga när tiden
fred, men religionens ledare vill inte det
ollete Avital från
tagit slut och samvarons glädje fortsatte
och eldar under rädslan. Rädslan har
Arbetarpartiet i Israel
säkerligen under lunchen som följde. Det
sedan fått människor att gå åt höger och
och Tammy Raﬁde från
är med tillförsikt jag ser gruppen lämna
våldet är en lättare lösning än freden
Fatah-partiet i Palestina
riksdagshuset. Det skrattas hjärtligt
för de styrande. Man är lika överens om
har båda valt att delta dels
tillsammans. Och det händer inte
för att lära mer om hur partivänmellan människor som inte hyser
nerna i Sverige arbetar med
goda känslor för varandra.
jämställdhet och ledarskap, dels
för att knyta kontakter med sina
Bräcklig vapenvila
systrar på »den andra sidan«.
Nu en knapp månad senare lever
Det enda vi kan komma överens
kvinnorna sina vardagsliv i en
om är vad klockan är, säger en
bräcklig vapenvila. Jag kan inte
av kvinnorna med ett skratt i det
låta bli att fundera över hur saminledningsvis trevande samtalet
talet hade utspunnit sig om det
som följde efter några kortare
ägt rum idag i stället. Vilka ord
diskussioner med S-kvinnors vice
de skulle använda för att beskriva
ordförande Anne Ludvigsson och
de tragiska krigshändelser som vi
tidigare BO Lena Nyberg. Men
Från vänster: Collete Avital, Arbetarpartiet i Israel, Tammy
Rafide,
Fatah-partiet
i
Palestina
och
Anne
Ludvigsson,
S-kvinnor.
här i Sverige har svårt att hitta
det var inte sant. Som alltid i interuttryck för. Vad skulle de säga om
nationella sammanhang visade det
S-kvinnornas uppmaning till bojkott av
att det bara är kvinnor som kan skapa
sig att likheterna egentligen är mycket
fred – det är ju allas våra barn som offras tennismatchen mot Israel? Och framför
större än olikheterna. Analysen att med
allt, hur många gemensamma skratt
av makten. Dessvärre tvingas man att
de sittande regeringarna i respektive
skulle höras? För krig är som känt
konstatera att kvinnors inﬂytande och
land kommer fredsprocessen inte att gå
knappast ett smörjmedel för att lösa
möjlighet att ﬁnnas med i processen inte
framåt, delades av alla runt bordet. Eller
konﬂikter. B
är tillräcklig på någon av sidorna.
som någon utryckte det: Folket vill ha
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Colombia

En röst för
ursprungsbefolkningen
En lånad fleecetröja ovanpå en lika lånad dunjacka gör att
Clemencia Herrera Nemerayema inte behöver frysa sig igenom
Sverigebesöket. Hon är hitbjuden av ST, Statstjänstemannaförbundet och har rest hit från Colombia för att medverka i seminarier och
samtal om fred. Att vi får förlita oss på tolk när vi pratar med varandra märks inte efter en stund.
FO TO : Heli Kärkkäinen
Då är det nästan svårt för tolken att hänga med i svängarna.

C

lemencia är aktiv i den politiska
rörelsen som kämpar för att
skapa en röst på nationell nivå
för ursprungsbefolkningen och i den
Colombianska Kvinnoalliansen för fred
(IMP). Att villkoren för att vara politiskt
aktiv här i Sverige och i hennes land är
olika förvånar inte. Colombia är världens
farligaste land för fackligt aktiva. Så att
även politiska aktivister hotas följer bara
samma korrupta logik. De som kräver
rättvisa utsätts för fara.
– Colombia har en av världens bästa
konstitutioner. Där ﬁnns våra rättigheter som ursprungsbefolkning och som
kvinnor. Men det är bara ﬁna ord som
inte efterlevs, säger Clemencia, när hon
berättar om hur ursprungsbefolkningen
tvångsförﬂyttas inom landet. Så snart
guld eller någon annan naturfyndighet
upptäcks töms byarna och människorna
tvingas ﬂytta in till städerna.
– Vi har inga pengar i våra samhällen,
vi är självförsörjande, berättar hon och
visar med gester hur total kulturkrocken
med det moderna samhället upplevs.
Sedan beskriver hon de sociala problemen som följer med utanförskapet. Usla

bostäder, fattigdom, droger och alkohol.
Som i sin tur bidrar till ökat våld mot
kvinnor, våldtäkter och prostitution, som
föder skam och ännu mer utanförskap.
– Ibland känns det hopplöst. Det går
framåt allt för sakta, säger Clemencia.
Kvinnor från 21 organisationer
Så tänds elden i ögonen igen när hon
berättar om IMP, som bildades för sex år
sedan. Alliansen som består av kvinnor
från 21 organisationer som gemensamt
arbetar för fred i Colombia. I den möts
afrocolombianer och ursprungsbefolkning, fackligt aktiva och fredsaktivister,
bönder och akademiker. Det är den enda
rörelsen i landet som samlar så många
delar av samhället. De jobbar för att
öka kvinnornas inﬂytande i de pågående
fredsprocesserna och minska konﬂikternas påverkan på kvinnorna. Och de
har nått framgångar, numera ﬁnns över
200 organisationer i arbetet på lokal och
regional nivå. IMPs ordförande Patricia
Buritica ingår sedan 2005 i Colombias
kommission för försoning och gottgörelse.
Samtidigt med kvinnornas fredsarbete
kämpar alltså Clemencia för ursprungs-

befolkningens rättigheter och möjligheter. I valet 2006 räckte inte rösterna
till för att hon skulle bli vald till den
plats som ursprungsbefolkningen har i
senaten, men det bekommer inte henne
nämnvärt. Det är bara att ta nya tag. På
frågan vad hon tycker är det viktigaste
som krävs för att åstadkomma fred och
demokrati kan hon inte svara. För det är
ﬂera saker.
– Det är männen som bestämmer idag,
och kvinnorna måste vara med för att
det ska bli slut på konﬂikterna, säger
Clemencia och sedan listar hon: tillträde
till alla beslutande församlingar, resurser
för att utbilda och upplysa – vi har politiken och är redan organiserade. Att lagar
efterlevs, och inte är »blufﬂagar« som nu.
Vi pratar om hoten mot henne och
hennes familj. Om hur militären tvångsrekryterar unga pojkar eller skjuter dem
eftersom man får belöningar om man
oskadliggör gerillamedlemmar. För mig
är det svårt att ta in. Den sista frågan jag
ställer är vad som driver henne.
– Jag har kämpat i tjugo år för jag vill
vara med och skapa ett bra Colombia för
alla, säger Clemencia Nemerayema. B
MORGONBRIS
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Mauro Rongione

Glöm inte klassfrågan
om natten

M

agnus Eriksson är servitör på en restaurang i Göteborg. Förra sommaren
var han kongressombud på
HRFs kongress. I talarstolen berättade han om hur jobbigt det är att
vara förälder i hans yrke. Hur schemaändringarna på dagis blir familjekriser för dem
som arbetar på obekväma arbetstider.
– Både jag och min sambo arbetar veckans alla sju dagar. Hon jobbar i butik. Det
ﬁnns inga dagis som har öppet helger och
kvällar. Det blev min mamma som ställde
upp för oss och våra barn, sa han.
– Men, fortsatte han, så kollade jag upp
hur det egentligen blivit. Det visade sig
att min mamma skulle ha hand om barnen
21 dagar den månaden. Då gick jag till
chefen och bad att få jobba bara luncher.
Det sänkte min lön med 5 000 kronor i
månaden.
– Det är jobbigt att vara förälder i vårt
yrke, avslutade han sitt inlägg.
Medlemmarna i Hotell och Restaurang
Facket har länge ställt kravet om en
barnomsorg som är anpassad också efter
människor som arbetar kvällar, nätter och
helger. Den här gruppen får inte vara med
i vad som brukar betraktas som en central
del av den svenska välfärden.
Att inte få barnomsorg för sin son eller
dotter bara för att man råkar arbeta på ett
hotell, ett casino eller en restaurang gör
situationen ohållbar.
30
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FO TO :

Hotell- och restaurangbranschen är en dygnetruntbransch. Allt
fler människor kommer att arbeta på obekväma arbetstider.
Ella Niia, ordförande i Hotell och Restaurang Facket, skriver om
varför förbundet kräver rätt till barnomsorg för alla föräldrar och
barn. Dag som natt.
Utbyggnaden av barnomsorgen i Sverige, med både maxtaxa och den allmänna
förskolan för fyra- och femåringar har varit
bra och viktig. Hur svårt kan det vara att
ta ytterligare ett steg och förbättra för
de yrkesgrupper som våra medlemmar
representerar?
Vi kräver därför att riksdagen ställer
bindande krav på samtliga kommuner i
landet att erbjuda barnomsorg även när
människorna i serviceyrkena
kommer, hur mycket lön
arbetar – även om det är på
Ella Niia, ordförande
det blir. En uppgift till: Två
kvällar, nätter eller helger.
i Hotell och
tredjedelar av förbundets
Kravet på nattis handlar
Restaurang Facket
medlemmar är kvinnor.
om både klass och kön. LOs
Efter Magnus Eriksrapport »Anställningsformer
sons inlägg på vår kongress antogs ett
och arbetstider« visar vilka som är småuttalande med kravet på nattis. Det var
barnsföräldrar med obekväma arbetstider:
inte första gången vi antog ett sådant
UÊxÎÊ«ÀViÌÊ>ÛÊ`iÊÊiÃ>ÃÌFi`iÊ>uttalande.
morna inom LO.
En gång byggde vi socialdemokrater
UÊxäÊ«ÀViÌÊ>ÛÊÃ>>Li`iÊÃFL>ÀÃupp barnomsorgen för att mammor och
mammor inom LO.
pappor skulle kunna förena förvärvsarUÊÓnÊ«ÀViÌÊ>ÛÊÃ>>Li`iÊÃFL>ÀÃbete och föräldraskap. Nu står socialpappor inom LO.
demokraterna för en av sina viktigaste
UÊ£xÊ«ÀViÌÊ>ÛÊLF`iÊÃ>Li`iÊ>ÀÊ
kongresser inför framtiden. Det är dags
och pappor inom TCO.
att sätta fart på frågan om nattis. Den
De som arbetar i vår bransch har
handlar ytterst om hur arbetarrörelsen
många orättvisor att kämpa mot. Var
klarar att följa medlemmarnas förändtredje har visstidsanställning och väldigt
rade villkor. Allt ﬂer människor kommer
många får bara deltidsjobb. Den genomatt arbeta på obekväma arbetstider.
snittliga arbetstiden i vår bransch är 55
Bra barnomsorg ska vara en rättighet
procent av en heltid. Här ﬁnns många
för alla föräldrar och barn. Dag som
som känner stor otrygghet, har svårt
natt. B
att veta när lönen kommer, om lönen

»Bra barnomsorg ska
vara en rättighet för

alla föräldrar och barn.
Dag som natt.«
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B8 mars – fira med oss! BFörbundsmöte i maj BHyr Lisas sköna
stuga! BRöd-gröna arbetsgrupperna klara BKandidatlistan till
EU-valet 7 juni BOrdföranden har ordet BS-kvinnor manar till
bojkott BKvinnoupprop mot Maria Larsson: öka informationen
om vaccination mot livmodercancer BFråga Stina!
TE XTE R:

Kajsa Jansson och Heli Kärkkäinen

Inter nationella
kvinnodagen

Den 8 mars firas den internationella
kvinnodagen över hela världen. Skvinnors klubbar och distrikt kommer
att ordna lokala aktiviteter runt om i
landet. Ni kan läs mer om vad som händer
på er ort på www.s-kvinnor.se.
Kvinnoförbundet kommer att fira dagen genom
att, i samarbete med vänsterpartiet, miljöpartiet och ABF
Stockholm, arrangera ett heldagsseminarium i Stockholm.
Medverkar gör bland annat S-kvinnors ordförande Nalin
Pekgul, LOs ordförande Wanja Lundby Wedin, f d partiordförande Ingvar Carlsson och de rödgröna partiledarna.
Plats: ABF i Stockholm. Läs mer på www.s-kvinnor.se

8 mars

Boka Lisas hus
Lisas Hus ligger på Bohus Malmön i Bohuslän. Huset ingår i ett område
med fritidshus. Cirka tio minuters gångväg från huset finns öns centrum
med affär, kyrka, sommarrestauranger och en småbåtshamn. Det är ungefär lika långt till en sandstrand.
I huset finns toalettrum med dusch, allrum med barkök och öppen spis
samt tre sovrum med sex bäddar samt en bäddsoffa för två personer.
Enligt de regler som fastställts för uthyrning ska alla ha chans att någon
gång få bo i Lisas hus. Från och med vecka 24 till och med vecka 33
kostar det 4 000 kronor per vecka att hyra huset (5 000 kronor för icke
medlemmar). Vecka 1 till 23 kostar det 1 700 kronor per vecka och
övriga veckor 2 000 kronor. Huset kan även hyras under helger, då är
priset 1 000 kronor. Viktigt att notera är att på grund av allergi får inga
husdjur tas med. Ange tre olika alternativ till vilka veckor du är intresserad
av att hyra, då vissa veckor är mer efterfrågade än andra.
Estrid Landmark på förbundsexpeditionen svarar på frågor om Lisas
Hus, telefon 08-700 27 48. Anmälan skickas till S-kvinnor, Box 70458,
107 26 Stockholm eller till estrid.landmark@s-kvinnor.se. Om du vill hyra
under sommarmånaderna vill vi ha din anmälan senast den 31 mars.
Märk brevet »Lisas Hus«. Läs mer om Lisa Mattson på www.s-kvinnor.se.

Förbundsmötet 2009
Den 30-31 maj 2009 hålls S-kvinnors förbundsmöte i Borås.
Motioner till förbundsmötet kan väckas av både klubbar
och enskilda medlemmar. Alla motioner ska behandlas av
klubben som beslutar om de ska upptas som klubbmotioner
eller sändas till förbundsmötet som enskild motion.
Varje motion ska ha en rubrik och helst bara behandla ett
ämne. Den bör vara kortfattad och kraven ska sammanfattas
i en eller flera att-satser. Alla motioner ska vara undertecknade. Motioner till förbundsmötet ska finnas på S-kvinnors
förbundsexpedition senast söndagen den 15 mars 2009.
Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisorer
skickas till Valberedningen, S-kvinnor, Box 70458, 107 26
Stockholm, eller e-post stina.touma@s-kvinnor.se senast
måndagen den 23 mars 2009. I början av maj kommer de
förslag som ska behandlas på förbundsmötet att skickas ut
till klubbar, distrikt och ombud.
MORGONBRIS
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De rödgröna arbetsgrupperna klara
Den nionde februari samlades de fem olika arbetsgrupperna med representanter från SAP,
MP, och V för första gången för ett gemensamt möte. Grupperna har tid på sig till 2010 att
jobba fram ett förslag till en gemensam regeringsplattform. SAP har lika många kvinnor som
män bland representanterna och totalt är det 16 kvinnor och 14 män. Så här ser grupperna ut:
S-kvinnor hade helst sett en arbetsgrupp
för jämställdhet, eftersom risken ﬁnns att
den aspekten inte får tillräckligt med utrymme i de enskilda grupperna. Förbundet
kommer därför särskilt att hålla ögonen på
detta.
1. Gruppen för jobb och ekonomi, i kampen
för jobben ﬁnns också möjligheterna till
framtida utvecklingskraft i hela landet
såväl som för den enskilde individen.
SAP: Tomas Eneroth, vice ordförande i
näringsutskottet och Berit Högman
vice ordförande arbetsmarknadsutskottet
MP: Ulf Holm, ledamot i arbetsmarknadsutskottet och Per Bolund,
ledamot i näringsutskottet
V: Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, Gävle och Joseﬁn Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Stockholm
2. Gruppen för klimat och miljö, i kampen
mot klimatkrisen ligger också möjligheterna till hållbar utveckling, djärva tekniksprång och många nya jobb.
SAP: Anders Ygeman, ordförande i miljöoch jordbruksutskottet och Lars Johanson,
vice ordförande skatteutskottet

EUval!

3. Gruppen för välfärd och rättvisa, i kampen mot orättvisorna ﬁnns också möjligheterna till ökad trygghet, förbättrad välfärd
och ett Sverige i sammanhållning, i stad
såväl som landsbygd.
SAP: Ylva Johansson, vice ordförande
socialutskottet och Veronica Palm, vice
ordförande socialförsäkringsutskottet
MP: Gunvor G Ericson, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Lage Rahm,
suppleant i utbildningsutskottet
V: Ingrid Burman, f d riksdagsledamot,
Uppsala och Emil Berg, gruppledare i Sveriges kommuner och landsting, Linköping
4. Gruppen för storstadens utmaningar, i
strävan efter ett motverka segregationen
och växande klyftor ﬁnns också möjligheterna att utveckla moderna och trygga städer där människor och kulturer kan mötas.

SAP: Mikael Damberg, distriktsordförande Stockholms läns partidistrikt
och Anna Johansson, distriktsordförande
Göteborgs partidistrikt
MP: Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd i Stockholm och Kia Andreasson,
kommunalråd i Göteborg
V: Anneli Philipson, kommunalråd,
Malmö och Kalle Larsson, antirasistisk
talesperson, Stockholm
5. Gruppen för en rättvis och hållbar
värld, i strävan efter ett gemensamt
ansvarstagande i vår omvärld ﬁnns
svaren på hur Sverige ska agera aktivt i
EU, FN och gentemot omvärlden med en
tydlig utrikes- och säkerhetspolitik.
SAP: Urban Ahlin, vice ordförande utrikesutskottet och Lena Hjelm-Wallén, bl
a f d utrikesminister
MP: Annika N. Christensen, f d riksdagsledamot, ledamot i försvarsberedningen och Per Gahrton f d riksdagsledamot och EU-parlamentariker
V: Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Göteborg och Ulla Hoffmann, f d
partiledare och riksdagsledamot, Tyresö

Idag har SAP fem platser i parlamentet. Med gemensamma krafter kan vi se till att det blir fler i
det här valet. Läs mer om valet på www.sap.se eller i nästa nummer av Morgonbris. På S-kvinnors
hemsida kan ni läsa om förbundets fem egna kandidater till Europaparlamentet.
11. Monika Theodorsson, Vänersborg

21. Susanne Andersson, Kalix

2. Olle Ludvigsson, Göteborg

12. Niklas Karlsson, Landskrona

22. Josef Erdem, Borlänge

3. Åsa Westlund, Haninge

13. Carina Hägg, Värnamo

23. Yoomi Renström, Ovanåker

4. Göran Färm, Norrköping

14. Jonas Gunnarsson, Skoghall

24. Jana Nilsson, Varberg

5. Anna Hedh, Mörbylånga

15. Monica Haider, Älmhult

25. Catarina Bråkenhielm, Orust

6. Jens Nilsson, Östersund

16. Per-Erik Johansson, Umeå

26. Sven Jansson, Enköping

7. Hillevi Larsson, Malmö

17. Mona Kanaan Seifkhani, Eskilstuna

27. Anna Olofsson, Sundsvall

8. Ardalan Shekarabi, Nacka

18. Lars-Erik Soting, Örebro

28. Ulf Olsson, Borås

9. Carina Ohlsson, Lidköping

19. Hanna Westerén, Visby

29. Evin Cetin, Södertälje

10. Börje Vestlund, Stockholm

20. Magnus Johansson, Karlskrona

30. Lars Eriksson, Västerås

1. Marita Ulvskog, Solna
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MP: Åsa Romson, doktorand i miljöjuridik
ledamot i Stockholms kommunfullmäktige
och Lennart Olsen, f d politiskt sakkunnig
ﬁnansdepartementet, ekonom.
V: Wiwi-Anne Johansson, miljöpolitisk
talesperson, Mölndal och Jens Holm, EUparlamentariker, Stockholm
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Lagstifta om rätt till
barnomsorg på
obekväma arbetstider
Under S-kvinnors höstkampanj fick jag tillfälle att diskutera
föräldraförsäkring och barnomsorg vid flera möten som kvinnoklubbbar och distrikt runt om i landet arrangerat. Mitt starkaste
intryck från dessa resor är ett krav som ständigt återkom:
Kommunerna måste ordna barnomsorg på obekväm arbetstid.

B

arnomsorg för heltidsarbetande föräldrar ställer
höga krav både på kvaliteten och på tillgängligheten.
Om barnen ska orka vara på
förskolan hela dagen krävs för det första
att barngrupperna inte är för stora och
att personaltätheten är tillräckligt hög.
Under förra mandatperioden lyckades
socialdemokraterna med ett riktat bidrag
till kommunerna tillfälligt bryta en
oroande utveckling mot större barngrupper och lägre personaltäthet. För det
andra måste öppettiderna anpassas efter
heltidsarbetande pendlande föräldrar och
omsorg ska ﬁnnas tillgänglig alla tider på
dygnet. Om vi ger avkall på dessa krav
betyder det i realiteten att vi inte räknar
med att mammor arbetar heltid.
Bromölla hör till de få kommuner som
insett att barnomsorgen måste anpassas till förändringarna i arbetsliv och
familjenormer. Sundsvall med fyra nattis
är ett annat exempel. Men överlag ser
det bedrövligt ut och tyvärr kan man inte
se att socialdemokratiskt styrda kommuner skulle vara bättre än de borgerligt
styrda. I landet som helhet är 331 120 av
1-5 åringarna inskrivna i förskolan varav
endast 2 335 för omsorg på obekväm
arbetstid. Ställ dessa siffror i relation till

hur arbetslivet ser ut idag och var och en
inser att situationen är ohållbar. Enligt
en rapport från LO om anställningsformer och arbetstider har cirka hälften av
LO-kvinnorna med barn obekväm eller
oregelbunden arbetstidsförläggning.
Skaffar man sig barn är man förpliktigad att ta hand om dem. Barnens omsorg
är inte samhällets business svarar kommunstyrelsens ordförande Ove Andersson (m) föräldrar som protesterade mot
nedläggningen av kommunens enda
nattis. Catharina Gisselfeldt är en av de
föräldrar i Stenungssund som nu tvingas
hitta andra lösningar för barntillsynen.
Hon beskriver sina problem på nyhetssajten Newsmill: »För närvarande arbetar
jag natt på barn- och ungallt har fungerat utmärkt
domspsykiatriska akutavdelNalin Pekgul,
i alla år. Tidigare var även
ningen på Östra Sjukhuset,
ordförande i
nattis öppet storhelger, så
och behöver därmed omsorg
S-kvinnor
är det inte nu. Det har varit
nattetid. Även om jag skulle
stora problem att ordna barntillsynen
gå över till dagtid, behöver jag barnomdessa helger, hur blir det då inte nu?«
sorg udda tider, eftersom det är många
Det är inte acceptabelt att det är så
tidiga mornar, sena kvällar och helger Jag
stora skillnader mellan kommunerna
kommer att få stora problem med min
vad gäller tillgången på barnomsorg på
barntillsyn. Min sons pappa arbetar också
obekväma tider. Kommunerna bör därför
natt, så vi kan inte lösa det inom familjen.
genom lag bli skyldiga att tillgodose
Vi är separerade men har gemensam
behovet av barnomsorg på kvällar, nätter
vårdnad. Mina två äldre barn har alltid
och helger. B
gått på samma nattis som sin lillebror och

»Överlag ser det

bedrövligt ut och tyvärr
kan man inte se att

socialdemokratiskt
styrda kommuner

skulle vara bättre än de
borgerligt styrda«
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Kvinnoupprop
mot Maria Larsson,
folkhälsominister
Ett kvinnonätverk mot livmoderhalscancer, med bland annat
Anne Ludvigsson , uppmanade redan förra sommaren att Maria
Larsson, Kd, skulle ta politiskt ansvar för att informationen om
livmoderhalscancer, dess smittvägar och möjligheten till vaccinering för unga ﬂickor, skulle bli bättre. I januari konstaterar
samma nätverk att okunskapen om detta är skrämmande dålig;
75 procent av yngre kvinnor, nästan 70 procent av deras mammors och nästan 90 procent av deras pappors generation har
dålig kunskap om vaccinationen. Var tredje – en kvinna varannan
dag – dör av cancerformen. Därför uppmanar kvinnonätverket
på DN debatt ännu en gång Maria Larsson att ta ansvar för att
kunskapen ska öka. Dels genom mer information till unga ﬂickor
och deras föräldrar, dels genom att sprida fakta till politiker och
ansvariga hälsomyndigheter, så att förebyggande program mot
cancer prioriteras. B

S-kvinnor uppmanade
till tennisbojkott mot
Israel
S-kvinnors uppmaning uppmärksammades i
radio, teve och i tidningar runt om i landet.
Kravet var att så länge Israel krigar i Gaza
ska Sverige inte spela Davis Cup-tennisen i
mars mot dem för att därigenom protestera
mot kriget i Gaza. Sporten kan inte vara ett
fredat område, sa Anne Ludvigsson, vice ordförande i S-kvinnor. Hon var också tydlig med
att det viktigaste var att kriget tar slut, liksom
med att bojkott är en metod som ska användas
med försiktighet. I konﬂikten Israel-Palestina såg
S-kvinnorna det befogat som påtryckningsmedel –
över tusen döda och mångfalt ﬂer skadade och en fyrtioårig
israelisk ockupation talar sitt tydliga språk. I skrivande stund är
bojkotten inte aktuell eftersom vapenvila råder och Israel dragit
tillbaka sina trupper. Men vi följer utvecklingen och är beredda
att stå bakom kravet om kriget blossar upp igen. Läs pressmeddelandet på www.s-kvinnor.se. B
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Här kan du fråga Stina Touma, förbundssekreterare i S-kvinnor om ditt medlemskap,
S-kvinnors politik och linje i olika frågor.
Skicka din fråga till: S-kvinnor, Fråga Stina,
Morgonbris, Box 704 58, 107 26 Stockholm
eller mejla morgonbris@s-kvinnor.se
Fråga
Varför är inte S-kvinnor bättre på att tillvarata
lesbiskas intressen?
Irmeli
Svar
Hej Irmeli,
S-kvinnor är öppet för alla socialdemokratiska feminister, därför behöver vi bli bättre på att synliggöra
lesbiska S-kvinnors frågor. Eftersom könsmaktsordningen även ﬁnns i hbt-världen så är det S-kvinnors
ansvar att kämpa för lesbiskas rättigheter till halva
makten i samhället och i politiken. Oavsett sexuell
läggning så kämpar vi tillsammans för frågor som
rätt till heltid, individualiserad föräldraförsäkring
och nattis. Frågorna är desamma men vi glömmer ofta bort att våra perspektiv kan se olika ut.
Exempelvis föräldraförsäkringsfrågan handlar
inte bara om en individualisering där mamman och
pappan tar ut hälften vardera, utan även om frågor
som rätten för lesbiska att få båda partner erkända
som vårdnadshavare av samhället. På samma sätt är
diskriminering på arbetsmarknaden av kvinnor inte
bara könsrelaterad, utan kan dessutom vara kopplad
till sexuell läggning för lesbiska. Det är lätt att vi
glömmer det när vi diskuterar politik eller tar fram
nytt material, men det är inte okej för det – bättring
utlovas!

Fråga
Stina
Stina Touma
Förbundssekreterare
Socialdemokratiska
kvinnoförbundet

Endast för
Morgonbris läsare!

189:Anna Drougge, kappseglare
Annelie Utter, fotograf
Annie Seel, MC-förare med ege
n reklambyrå
Barbro Lindman, kanotist
Caroline Cordshagen, FN-upp
drag i Afghanistan
Caroline Salzinger, utrikeskorres
pondent
Cecilia Malmström, polarguide
Ingrid Ödquist, internationell med
arbetare i
Svenska Kyrkan
Louise Rosenquist, rodderska
Milo Dahlmann, långseglare
Rose-Marie Blind, sjukskötersk
a i Läkare Utan
Gränsers akutteam
Sari Paananen, äventyrare

Kvinnor som vågar
– om att följa sitt hjärta
Här möter du femton äventyrliga kvinnor som gått sina egna vägar.
Det gemensamma för dem är att de valt att följa sitt hjärta trots
att den vägen inte varit den lättaste och många gånger inneburit
risker och svåra val. Kvinnorna berättar också om hur deras livsval
påverkat deras relationer och hur deras äventyrliga liv kombinerats
med barn och familj.
Låt dig inspireras! Köp boken från Bilda Förlag! Specialpris för
Morgonbris läsare: 189 kronor
Maila din beställning till: kundtjanst@bildaforlag.se – uppge bokens
titel, beställningsnummer: 9789157479976 samt namn, adress,
telefonnummer och beställningskod: Morgonbris.

www.bildaforlag.se
MORGONBRIS
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