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Är du nyvald som ordförande,
sekreterare eller revisor?
Eller vill du lära dig mer om vad
som händer på mötet?
Då är böckerna i vår nya föreningsserie något för dig. Maila
din beställning till: kundtjanst@
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Modern revision innebär så mycket
M

Föreningsserien!

m
mer än att bara granska bokföri
ringen. Att vara revisor i en fören
ning innebär att du har insyn i hela
v
verksamheten och när som helst
k
kan gripa in.
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MÖTESTEKNIK
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Föreningslivet är en viktig del av
vårt demokratiska samhälle. Genom

VALBEREDNINGEN

åren har det utvecklats en mängd

Att sitta i valberedningen är ett

regler och traditioner för hur ett

förtroendeuppdrag som ofta

möte ska gå till så att alla kan

undervärderas trots det stora

komma till tals och besluten fattas

inﬂytande valberedningen har

i demokratisk ordning. I boken Mö-

i en förening.

testeknik redogörs för den praxis
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och de begrepp som används i
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olika situationer vid våra vanligaste
föreningsmöten.
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Beställningsnummer: 574-8057-6

Sekreteraren fungerar som en

Pris: 100 kronor

motor i föreningen. I boken Sekreteraren får du råd och tips kring

FÖRENINGSBOKEN

sekreterarens roll före, under och

Föreningsboken är en oumbärlig

efter föreningens möten.

hand- och uppslagsbok för alla som

Beställningsnummer: 574-8060-6

är medlemmar i någon förening.
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Den är också en utmärkt studiebok
i föreningskunskap.

ORDFÖRANDEN

Beställningsnummer: 574-8055-22

Det är inte lätt att vara ordföran-

Pris: 200 kronor

de men dessbättre är föreningslivets allmänna regler ganska enkla

FÖRENINGSSERIEN

och logiska. I boken Ordföranden
hittar du det viktigaste du behöver kunna för att leda ett möte
och föreningens övriga verksamhet. Rejält med utrymme ägnas åt
ledarskapet.
Beställningsnummer: 574-8058-3
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Kultur

Kulturen är inte jämställd – och här har vi
beviset. S-kvinnors Anne
Ludvigsson recenserar den högintressanta
boken »Konsten – så
funkar det (inte)« och hon
uppmanar S-kvinnor i
landets alla kulturnämnder: Läs boken, och ha
den sedan redo i väskan
tillsammans med Makthandboken
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Jämställdhet

Reportage 10: I Nynäshamn är nu heltid en rättighet
Skolan 18: Maten – en het potatis
Internationellt 26: S-kvinnors krav: Sverige, erkänn Västsahara!

4. Ledare: »Med kvinnorna vinner vi valet!«
5. Spaning: Trender, siffror, insändare
10. Reportage: – Äntligen kan jag leva på min
lön, säger Annica Nero. Vi berättar hur det gick
till när heltid blev en rättighet i Nynäshamn
15. Recension: Konsten – så funkar det (inte),
Anne Ludvigsson recenserar en viktig bok
16. Recension: Ny bok om kvinnorna i extremhögern, Irmeli Krans recenserar

21. Krönikören: Margareta Winberg skriver:
»Våra drömmar har sålts ut …«
22. Kvinna till Kvinna: Stöder kvinnor till att
bli aktörer istället för offer
26. Internationellt: Sverige, erkänn Västsahara!
26. Kvinnokryss
30. Förbundsmötet: Vi kräver: Sluta belöna
odugliga chefer!
31. Förbundet informerar
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Med kvinnorna
vinner vi valet
Mona Sahlins sommartal handlade till 90
procent om jämställdhet. Det bör uppmärksammas. Dels därför att hon tog upp
S-kvinnors hjärtefrågor, dels därför att landets mest trovärdiga opinionsundersökning,
partisympatiundersökningen från SCB,
visar att en stor majoritet av kvinnorna tänker rösta på de rödgröna partierna. Bland
kvinnor under 35 år är stödet för en rödgrön
regering hela 20,1 procentandelar högre än
för de nuvarande regeringspartierna. Och
bland kvinnor över 35 är det 52,1 procent
som kan tänka sig att rösta rött.
Män över 35 år är den starkaste borgerliga väljargruppen. Äldre män röstar
borgerligt.
Det här är viktig kunskap för oss
S-kvinnor.
Vi har fått nya
argument i vår
kamp för att få
upp jämställdhetsfrågorna
på den politiska
dagordningen
i arbetarekommunerna. Med
Monas tal i ena

»Det handlar om halva

barn försämras riskerar vi att både klass- och
handen och statistiken från SCB i den andra
könshindren växer via utbildningssystemet.
kan vi komma långt.
– Vi vill se en stark arbetslinje som går att
Mona Sahlins tal den 15 augusti i Nacka
kombinera med barn, bra barnomsorg, trygg
var ideologiskt. Det innehöll löften som ska
a-kassa för alla och en bra sjukförsäkring.
förverkligas efter valet. Mona Sahlin talade
– Vi vill ha barnkultur, fritidsgårdar och
om »den frihet som heter jämställdhet«.
ungdomshus i förorten.
Om friheten att leva våra liv som vi vill –
– Vi vill höja underhållsstödet. Det är ett
utan att begränsas av historia, fördomar
löfte. Det är viktigare än Maud Olofssons
eller traditioner: »Vi behöver göra mer för
vårdnadsbidrag.
jämställdheten och vara mer stolta över
– Heltid ska vara en rättighet, deltid en
den frihetsrevolution för båda könen som
möjlighet.
jämställdheten faktiskt innebär.«
– Kvinnolönerna måste upp. Efter krisen
Mona Sahlin slog fast att partiet är
måste det ske en uppryckning av kvinnors
feministiskt och tackade S-kvinnor för vårt
löner i den offentliga verksamheten. Hela
arbete. Hon sa att det ﬁnns jämställdhetslönen – halva makten. Inget annat duger.
perspektiv i varje politisk fråga. Det är dags
– Föräldraförsäkringen. Ett första steg
att vända kräftgången för jämställdheten:
»Det handlar om halva folkets frihet och hela kan vara en tredelning. Det handlar om
barnens rätt till båda sina föräldrar och kvinfolkets anständighet.«
nors möjligheter till karriär, löneutveckling
Mona Sahlin kritiserade att fokus i jämoch framtida pension.
ställdhetsdebatten har ﬂyttats från samhäl– Aktiebolagslagen måste ändras. Minst
let till hemmet och individerna. Jämställdhet
40 procent av vardera könet ska vara reprehandlar inte bara om vems tur det är att
senterat i de större bolagens
diska. Den handlar om makt
styrelser. Kan Norge, så kan vi.
och hur makten fördelas. Hon
Tack Mona! Nu ser vi fram
hade också en lista på åtgärder.
Hör av er!
emot att jämställdheten för
Jag har valt ut några:
Alla tidningar vill ha
första gången blir en valfråga.
– Värna välfärden. Inget har
kontakt med läsarna.
Moderaterna, Kristdemokraså dramatiskt ökat kvinnors
Det gäller även Morterna och Centerpartiet har
frihet som utbyggnaden av
gonbris.
inte en chans i den debatten.
välfärden. Vi tänker ta strid för
Använd snigelpost
För att inte tala om Sverivälfärden. Det är viktigare än
eller e-posta. En bra
gedemokraterna som vill fösa
skattesänkningar.
text, som är aktuell
kvinnorna tillbaka till spisen.
– Det är oanständigt att penoch inte alltför lång,
Folkpartiet var förr ett parti
sionärerna betalar mer
publicerar jag gärna.
som stred för jämställdhet,
skatt. Lön och pension
Lena Näslund/
men har i det nuvarande
ska beskattas lika.
Morgonbris
samarbetet mist sin trovärdigInget annat duger.
Smyge Strandväg 16,
het. Vi har allt att vinna på en
– Utbildning är
231 78 Smygehamn
stark jämställdhetsproﬁl. Vi
viktig för jämställdheten. När
E-post: naeslund.inhar ju redan kvinnorna med
färre får plats på högskolan och
formation@telia.com
oss. B
villkoren för studenter med

folkets frihet och hela
folkets anständighet.«
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Kerstin Stickler
FOTO:

SPANING
HOT MOT FÖRSKOLAN
I GLESBYGGDEN
I Höörs kommun i Skåne oroar man sig nu för om en kommunal förskola i den
lilla byn Norra Rörum kan vara kvar. En ny enskild förskola har öppnat. Den
får ta del av den barnomsorgspeng som riksdagen har sagt ja till. Pengar ska
föras från kommunal verksamhet till privat.
Maria Boström-Lambrén (S) är andre vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.
Hon säger:
– Verksamheterna konkurrerar med varandra. I värsta fall blir det så att barnen inte
räcker för att driva två förskolor. Båda får kanske lägga ner och barnen i Norra Rörum
blir utan förskola hemmavid.
Socialdemokraterna i Höör är i minoritet. De borgerliga har drivit igenom både
vårdnadsbidrag och etablering av en lång rad friskolor och enskilda förskolor. Man kan
räkna till elva stycken på kommunens hemsida. När vårdnadsbidraget togs i kommunfullmäktige förklarade de borgerliga att man såg bidraget som en möjlighet att minska
trycket på förskolan. Men 2008 var det endast tolv familjer i Höör som hade vårdnadsbidrag. Åtta av dem skulle ha haft barnen hemma även utan vårdnadsbidrag. Dessa tolv
familjer kostar nu kommunen 400 000 om året. Att deras barn stannar hemma har inte
minskat trycket på förskolan, men det har minskat resurserna.
Maria Boström-Lambrén är orolig, både som politiker, lärare och aktiv i Lärarförbundet. Hennes fackliga organisation har i remissvar och i uttalanden kritiserat den nya
barnomsorgspengen. Den öppnar dörren för nya barnomsorgsformer med begränsad
insyn och utan krav på utbildade lärare. Pengar som istället borde läggas på att stärka
kvaliteten i förskolan och fritidshemmen:
– Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla och hotar barnets rätt att få del av allt det
förskolan ger enligt förskolans läroplan. Barnomsorgspengen försvårar för oss att skapa
verksamhet av god kvalitet och anpassad efter varje barn. Nu satsas samma summa
oberoende av det enskilda barnets behov.

Många unga kvinnor
vill bli bönder
Allt fler unga kvinnor
söker sig till naturbruksgymnasierna. I avgångsklasserna 2009 var två
tredjedelar av studenterna
kvinnor. Fyra av tio hade
genomfört jordbruksinriktade studier. Det är en
ökning med 30 procent på
10 år.
Uppgifterna kommer
från böndernas egen organisation LRF. Där meddelar man också att man
nu satsar på en jämställdhetsakademi. Den ska vara
en tankesmedja kring jämställdhet och företagande,
men också arbeta för att få
bort hinder och fördomar
som kan drabba kvinnor
som är intresserade av att
arbeta med lantbruk.
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LO:s hjälptelefon gick varm

Minns du ditt 70-tal? Skriv och berätta!

Under värsta semesterhetsen i juli var det 195

De radikala och feministiska organisationerna Grupp 8

mammor och 69 pappor som ringde LO:s hjälp-

och Arbetets Kvinnor har tagit initiativ till ett Feministiskt

telefon. De var oroliga för villkoren på barnens

Minnesprojekt. Slutresultatet ska bli en bok som speglar

sommarjobb. De flesta frågorna gällde lönen,

70-talets kvinnorörelse. Målet är att den ska komma ut och

men 16 ville veta hur man hanterar arbetsgivare

presenteras i samband med bokmässan i Göteborg 2010.

som vid dåligt väder skickar hem personalen.

Ingrid
Sillén, som driver bokförlaget Migra, är en av initiaI

60 ville veta vad man gör när arbetsgivaren

tivtagarna.
Hon säger:
t

kräver provjobb utan lön.

– Vi vill ha med kvinnor från hela landet och från alla

Sandra Viktor, LO:s ungdomssekreterare:
– Hjälptelefonen fungerar året runt, men på

kvinnorörelser, inte bara de som är de mest kända. Ett
k
Hjälptelefonen är gratis och du ka

liliknande projekt startade i USA på 1990-talet. Ett 30-tal

sommaren förstärks den med ungdomar. I år

kvinnor skrev om hur de kom med i kvinnorörelsen och
k

var de tre stycken, samtliga fackligt aktiva medlemmar i Handels

om sina erfarenheter av kvinnopolitiskt arbete.

eller Hotell och Restaurang Facket.

– Nu gör vi på samma sätt för att denna historiska rörelse och dess

Jämfört med juli 2008 nästan fördubblades antalet hjälpsökande.

betydelse för att förändra kvinnors situation inte ska falla i glömska.

2008 hade man 1190 ärenden och i år 1955. Drygt 54 procent av

Om du vill vara med kan du ringa Ingrid Sillén på 08-658 40 10.

FOTO :

Mikael v Krassow

dem som bad om råd och hjälp var kvinnor och flickor.

- listan

Minus för skolminister Jan Björklund (FP) som i den nya

+ listan

bjuda »nattis« till skiftarbetande föräldrar. Lagen kommer

Plus för att SSU anser att tryckta bilder som förskönar

att slå hårt mot föräldrar med obekväma arbetstider.

eller manipulerar den mänskliga kroppen och främjar

Minus för den danska Sundhedsstyrelsen som har beslu-

ouppnåeliga ideal ska märkas med en text eller en

tat att endast den som talar och förstår danska ska få vara

symbol.

blodgivare i Danmark. Detta trots att antalet blodgivare

Plus för att Mona Sahlin på Fatahs kongress i Betlehem
betonade att organisationen nu måste ge kvinnorna en
större plats i organisationen. De måste få ledande uppdrag, bland annat i fredsförhandlingarna.
Plus för att SSU på sin förbundskongress i Uppsala be-

6

skollagen föreslår att kommunerna inte ska behöva er-

stadigt minskar. Främlingsfientliga Dansk Folkeparti får för
varje dag allt större inflytande i det danska samhället.
Minus för den slentrian som finns när det gäller mediciner till äldre. Enligt en färsk undersökning får var fjärde
äldre kvinna fel medicin, alltför många mediciner eller felaktigt kombinerade mediciner. (Källa: Göteborgs-Posten,

slutade kämpa för en stegvis förkortning av arbetsdagen

26 juli 2009)

till sex timmar. Sex timmars arbetsdag ska vara den nya

Minus för att fyra av tio svenskar tror att unga inom 15

heltiden.

år kommer att låta skönhetsoperera sig för att få chans till

Plus för Värnamo kommun som är bäst i landet när det

en bättre karriär. Det framgår av en undersökning som

gäller lön till de kommunalanställda städarna. Här tjänar

Manpower AB har gjort och som drygt 9 000 personer har

ingen under 20 000 kronor i månaden. (Källa: Kommunal-

besvarat. 43 procent av kvinnorna och 39 procent av män-

arbetaren 13/2009)

nen ansåg att denna utveckling var sannolik.
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Anna Gunneström
ILLUSTRATION :

Het debatt om

VINSTER I
FRISKOLORNA
Friskolornas och vårdens vinster är ett hett debattämne. 25 motioner ska behandlas
på partikongressen. Kraven är tuffa. Flera arbetarekommuner kräver förbud mot nya
friskolor som drivs som vinstgivande företag.
Oppositionsrådet i Stockholm, Carin Jämtin, krävde den
28 juli i en debattartikel att vinstutdelningen till friskoleägare
och andra privata aktörer inom välfärdssektorn begränsas.
Vinsterna i de privata, och av samhället ﬁnansierade verksamheterna, ska gå tillbaka till de sjuka och till skolbarnen. Precis
som det redan idag är i Norge, Danmark och Finland.
Carin Jämtin angreps för detta i borgerliga tidningar och av
borgerliga politiker.
Ann-Marie Lindgren, chef för Arbetarrörelsens Tankesmedja, kommenterade också Jämtins artikel, men från andra
utgångspunkter. Hon konstaterade att den skatteﬁnansierade
sektorn är värd hundratals miljarder. Möjligheterna att tjäna
pengar är goda:
– Önskan att öppna dessa förtjänstmöjligheter för privata

välfärdsföretag är en viktig förklaring till privatiseringsvågen.
Det är begripligt att man inte vill förlora dessa möjligheter
genom ett förbud mot vinstutdelning.
Ann-Marie Lindgrens avslutade sin kommentar med att
förorda att man bör pröva ett förbud mot vinstutdelning:
– För det handlar om skattepengar. Och varför ska skattepengar gå till vinst till privata aktieägare när det handlar om
verksamheter som lika gärna kan drivas i offentlig regi utan
någon vinstmarginal, och den kostnad den utgör?
Mona Sahlin gick inte riktigt lika långt när hon sommartalade i Nacka, men hon lovade att hon som statsminister ska se
till att:
– Skattepengar avsedda för sjukvård och skola ska användas
till sjukvård och skola. Inget annat.
MORGONBRIS
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Robert med dottern Inez. »Jag längtar och räknar dagarna till dess att jag ska vara pappaledig och får vara tillsammans med henne hela dagarna.«
Bilder ur Ulla Lembergs fotobok »I want you to know«, Bilda Förlag.

Norge går före –
satsar på männen i jämställdhetsarbetet
Nu satsar Norge på att dra in männen i det aktiva jämställdhetsarbetet.
Stortinget har antagit en proposition som av jämställdhetsminister Anniken
Huitfeldt (Arbeiderpartiet) betecknas som världsunik.
Norge går än en gång före när det gäller jämställdhet,
men nu handlar det inte om satsningar för att kvinnor ska få
utbildning, lika lön och styrelseposter. Nu vill man visa att både
män och kvinnor har nytta av jämställdhet, och medlen som
man ska använda sig av är kvotering, utbildning, information
och forskning. Man ska också ta vara på de erfarenheter som
kvinnor har när det gäller att skapa separata nätverk och egna
stödgrupper.
Målet är att stärka männens roll i hemmen och på de arbetsplatser där det ﬁnns ett överskott av kvinnor. Männen ska
också ta större ansvar för barnen. Pojkar ska i skolan stöttas
så att de får bättre betyg och får lika stor chans som ﬂickorna
att gå vidare till högre utbildning. Man räknar med att därmed
även uppnå minskad oro i skolorna och bättre studieresultat för
alla.
Diskriminerade på arbetsplatserna
Statsrådet Anniken Huitfeldt talade i Stortinget i samband
med att propositionen (meldingen) behandlades. Det var den 12
maj i år och hon sade bland annat:
– Män som önskar ta ansvar för sina barn är diskriminerade
på arbetsplatserna. Kvinnor och män som delar på arbetsuppgifterna i hemmet skiljer sig inte lika ofta, de får ﬂer barn och
det är mindre våld i hemmet.
Hon konstaterade att detta är viktiga kunskaper som måste
tas tillvara. Hon framhöll att hon nu vill se en offentlig debatt
8

om män och jämställdet. Hon menade att en debatt om mansrollen kommer även kvinnorna till godo och kan stärka dem i
deras jämställdhetskamp.
Stärkas i sin omsorgsroll
Beslutet i Stortinget innebär att lagar och regler i Norge ska
vara könsneutrala. Inget av könen ska diskrimineras. Papporna
ska stärkas i sin omsorgsroll. Pappakvoten i föräldraförsäkringen har redan ökats till tio veckor och nästa steg är 14 veckor av
de 46 som man i Norge kan ta ut med 100 procents lön. Papporna ska få särskilda inbjudningar till barnavårdscentralerna
och uppmanas att ta ansvar för åttamånderskontrollen.
Våldet bland män och mot män, kvinnor och barn har ett särskilt kapitel i propositionen. Regeringen föreslår en lagstiftning
som innebär att kommunerna inte bara ska ordna med kvinnohus och kvinnojourer utan även med motsvarande service och
kriscenter för män.
Norge ska ha nolltolerans mot våld oavsett vem som drabbas. Regeringen har redan en rad program för att uppnå detta,
men därtill kommer nu forskning som ska utreda hur våld i
medierna påverkar pojkar och män. En särskild professur i
mansforskning har också inrättats vid universitetet i Oslo.
Som grund för propositionen ligger bland annat en omfattande undersökning där 2 800 män och kvinnor har svarat på
frågor om vardagsliv och jämställdhet samt en Manspanel,
organiserad av norska LO. B
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I N S Ä N D A RE

Satsningen var
en bluff?
När borgarna med Fredrik Reinfeldt i spetsen vann makten 2006 fanns ingen
gemensam politik för jämställdhet. Därför höjde många på ögonbrynen när jämställdhet gjordes till ett prioriterat område i budgeten strax efter valet. Och när
regeringen införde ett speciellt anslag på särskilda jämställdhetsinsatser som
omfattade hela 400 miljoner på ett år fick den applåder från de mest oväntade
feministhåll.
som när regeringen lovade ut 400 miljoner i jämställdhetsarbetet. Tyvärr ﬁck vi aldrig se dessa pengar och resultatet är
slående negativt. Nya Moderaterna är allt annat än nya utan
behåller sitt konservativa förhållningssätt till jämställdheten.
Regeringen har tagit Sverige ett stort steg bakåt när det gäller både jämställdhet och jämlikhet.
Ojämlikhet är inte lösningen på Sveriges problem – för att
vända utvecklingen krävs inget mindre än ett regeringsskifte
2010. B
S-kvinnor i Skövde
Monica Green
Linda Henricsson
Carina Pettersson

)2727KHUHVH-RKDQVVRQ

Sen blev det tyst. Satsningen på 400 miljoner var en bluff.
Under 2007 användes endast en tredjedel av pengarna till
insatser rörande jämställdhetsprojekt. Och det har inte blivit
bättre. Jämställdhetsfrågan har hamnat vid sidan av och det
ﬁnns ingen i Rosenbad som verkar bry sig om att Sverige tappar betydande mark i jämställdhetsfrågan.
Det ter sig ganska uppenbart att allt prat om jämställdhet
i början av mandatperioden bara var tomt prat. Att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat med cirka en
tusenlapp i månaden är bevis nog för detta påstående.
Jämställdhet är ett politiskt begrepp deﬁnierat som jämlikhet mellan könen. Jämställdhet innefattar mäns och kvinnors
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Kön ska aldrig
vara ett hinder för personlig utveckling, möjlighet till samhällsinﬂytande eller inﬂytande över det egna livet.
Tyvärr har den nuvarande regeringen orsakat växande
klyftor inte bara mellan klasserna utan även mellan könen.
Enligt beräkningarna från RUT har fattigdomen bland barn
med ensamstående föräldrar, majoriteten kvinnor, ökat från 19
procent 2006 till 30 procent 2009. En av orsakerna till denna
radikala tillbakagång är regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen.
Kvinnor som grupp är oftare visstidsanställda, deltidsarbetslösa, föräldralediga, hemma med sjukt barn, ensamstående
med barn eller långtidssjukskrivna än män som grupp. Och det
är just dessa grupper som har fått betala notan för regeringens
orättvisa politik.
Olyckligtvis är dessa konstateranden inte lika överraskande

Carina Pettersson, Monica Green och Linda Henricsson, S-kvinnor i Skövde
skriver att fattigdomen bland barn till ensamstående föräldrar ökat kraftigt
under den borgerliga regeringen.
MORGONBRIS
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Det går inte. Det blir för dyrt.
De kommunala cheferna i Nynäshamn var negativa när socialdemokraterna
beslutade att leva upp till S-kvinnors, partiets och Kommunals krav: Heltid en
rättighet, deltid en möjlighet.
Nu, tre år senare, finns resultatet dokumenterat. Personalen är friskare.
Barn, gamla, sjuka och handikappade får bättre service. Enbart inom äldreomsorgen har kommunen tjänat mellan tio och 13 miljoner kronor på ett år.

Nu är det bevisat:

HELTID
bättre än
DELTID
P

7(;7/HQD1lVOXQG

)272(OOLQRU&ROOLQRFK/HQD1lVOXQG
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rojektet har givit eko. Besökarna
står på kö för att lära mera. Nynäshamn har haft tre stora seminarier
där deltagarna har fått betala dyrt för
att få ta del av kommunens erfarenheter.
De drivande i Nynäshamn är, och har
varit, kommunalrådet Ilja Batljan samt
Liselott Vahermägi och Anna Ljungdell,
samtliga socialdemokrater.
Liselott Vahermägi och Anna Ljungdell
är S-kvinnor. Liselott är ordförande i Soci-

alnämnden och Anna är ordförande i Barnoch utbildningsnämnden.
Liselott Vahermägi:
– Vi har alltid varit ute mycket i verksamheten. Vi såg att personalen tänkte mer
på bemanningen än på hur barn och gamla
hade det. Personalens energi gick åt till
att oroa sig. Vi hade dessutom, precis som
andra kommuner, hög andel timanställda och
många deltider. Många kunde inte försörja
sig på sin lön.

MORGONBRIS
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Äntligen har jag
en lön som jag kan
leva på!

Annica Nero är fackligt aktiv inom Kommunal i Nynäshamn. Hon har bidragit till att idén om rätt till heltid har kunnat förverkligas.
MORGONBRIS
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Liselott Vahermägi och Anna Ljung
dell, båda S-kvinnor, har drivit fram
rätten till heltid. De vill ha en tydlig
koppling mellan partiets beslut och
den kommunala verksamheten. Det
ökar politikens trovärdighet

– Vi diskuterade hur vi skulle få en
annan ordning och beslöt ta fram en
modell för att kunna erbjuda heltid till
alla intresserade. Socialchefen, äldreomsorgschefen och en del andra kommunala chefer var motståndare. De såg bara
ökade kostnader.
Regerande ställning
Men Liselott Vahermägi och Anna
Ljungdell gav sig inte, och de säger båda
ungefär samma sak:
– Vi är arbetsgivare, men vi är också
som politiker till för kommuninnevånarnas bästa. I Nynäshamn sitter vi i
regerande ställning sedan rösträtten
infördes. Vi måste kunna genomföra det
vi tror på. Det var viktigt för oss, som
kommun och som parti, att ta fram en
metod som skulle kunna användas både i
Nynäshamn och i andra kommuner,
Tjänstemännen ﬁck anpassa sig efter
politikernas vilja. Kommunalarbetareförbundet kopplades in. Projektet Nya
Tider drogs igång med hjälp av experter
på bemanningsfrågor. Det blev en del
12

utgifter i början. Pengarna togs från
kommunens folkhälsomedel. Där ﬁnns en
årlig budget på 11 miljoner kronor. Två
miljoner gick till projektledning och utbildning av chefer i bemanningsekonomi.
Liselott Vahermägi:
– Det var rätt. Det handlade ju om
hälsan för vår egen personal plus förhöjd
kvalitet för dem som får omsorgen.
Förändringarna i Nynäshamn skedde
stegvis. Samarbetet med Kommunal
i Nynäshamn och med Kommunalarbetareförbundet var oerhört viktigt.
De första enheter som kom med var
äldreomsorgen, handikappomsorgen och
kostverksamheten för barn och ungdomar. Cheferna utbildades, och under
utbildningen ﬁck de själva räkna på
omkostnaderna i den egna enheten. De
måste ta med omkostnader för sjukfrånvaro och beräkna kostnaderna för de
extra resurser som måste till då. Summorna adderades och plötsligt var det
glasklart varför äldreomsorgen aldrig
höll budgeten.
Liselott Vahermägi:

– Tidigare var det ingen som begrep
varför vi alltid hade underskott. Nu
syntes det tydligt. Endast hälften av
lönekostnaderna gick till fastanställda.
Den andra hälften gick till vikarier,
timavlönade, till ob, övertid, mertid och
sjuklön.
Kan jobba andra tider
Anna Ljungdell är ordförande i Barnoch utbildningsnämnden. Från hennes
förvaltning är barnomsorgen och skolmaten med i projektet. Hon säger:
– Vi har inte tvingat någon att gå upp
till heltid. Man kan jobba andra tider,
men vi är övertygade om att det är
bra för våra anställda att jobba heltid.
Ohälsan bland de deltidsanställda var
till exempel högre än bland de heltidsanställda. Nu har ohälsotalen minskat och
kostnaderna för mertid och övertid har
gått ner rejält. Där ligger den ekonomiska vinsten.
– Men det ﬁnns andra vinster. Vi har
träffat nästan all personal. Det har varit
en ömsesidig folkbildningsinsats. Vi har
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Annica Nero gillar sitt jobb inom äldreomsorgen. Hon tycker om kontakterna med de äldre och att få ägna sig åt omvårdnad.

berättat om hur kommunens ekonomi ser
ut, vad saker och ting kostar. De ﬂesta
vet inte det. I gengäld har vi fått större
kunskap om den dagliga verkligheten för
personalen och brukarna.
– Vi har också fått ökad förståelse för
att både vi och de anställda är till för
medborgarna. Tidigare var det ibland
tvärtom. Vi som politiker brinner för att
utveckla kvaliteten. Förr diskuterade vi
bara pengar, nu har vi fokus på kvalitetsfrågorna.
Måste vara beredd
Hur gick det då till rent praktiskt att
lägga om verksamheten? Det viktigaste
är att all personal nu måste vara beredd
att arbeta på ﬂera arbetsplatser. Man
kan själv lägga fram önskemål om var
man vill arbeta och vilka dagar och tider.
Därtill kommer ett helt nytt redskap

Bemanningscentrum. Det är en poolverksamhet som underlättar vikariehanteringen. Där ﬁnns idag 26 tillsvidareanställda vikarier. Personalen, som arbetar
där, har sökt sig dit. De som valdes ut
var de som var mest intresserade av
ﬂexibilitet, de som kunde tänka sig att
arbeta på olika kommunala arbetsplatser,
som var beredda att få nya arbetskamrater varje dag och som dessutom kunde
föra med sig kunskap från en arbetsplats
till en annan. Det sista inte minst viktigt
eftersom det leder till erfarenhetsutbyte
och ökad kvalitet.
Liselott Vahermägi och Anna Ljungdell anser att Nynäshamn nu kan visa
vägen för andra kommuner, och för
partiet:
– Vissa tycker att vi är skrytsamma,
men vi säger följ kongressbesluten. Vi
har en tydlig koppling mellan partiets

beslut och den kommunala verksamheten. Det är en styrka. Det ökar politikens
trovärdighet.
– För oss är det dessutom viktigt att
vända bilden av de anställda i offentlig
sektor. Personalen ska inte vara i strykklass. De ska kunna få högre löner, de
ska kunna vara stolta över sin arbetsplats så att de kan värva unga som vill
jobba inom skolan och äldreomsorgen.

MORGONBRIS
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Annica Nero, Kommunal:

»De flesta är nöjda«
– Det är ett smart system, men allt ramlar inte på plats med en gång.
För egen del är jag jättenöjd. Jag har ökat min arbetstid till 100 procent. Det
har jag längtat efter. Äntligen har jag en lön som jag kan leva på.
A i Nero
Annica
N
är
ä undersköterska
d
inom äldreomsorgen i
Nynäshamn. Hon arbetar på äldreboendet Rosengården, en arbetsplats i nio våningar och med över 100
anställda.
Annica har ägnat nästan hela sitt yrkesverksamma
liv åt äldrevården. En kort tid prövade hon på sjukvård:
– Men det var inget för mig. Inom äldrevården får
man helheten och kan ägna sig åt omvårdnad så jag var
snart tillbaka.
Projektet Nya Tider i Nynäshamns kommun innebär
att alla som vill kan öka sin arbetstid och gå upp till
heltid. Men det innebär också att den som vill minska
sin arbetstid får det och att den som vill vara kvar på
samma antal timmar har den möjligheten. Det är ett
helt ﬂexibelt system. Annica Nero:
– Det medför att om man går upp från deltid till heltid kanske det inte ﬁnns arbetsuppgifter på den enhet
där man är. Då måste man vara beredd att gå in någon
annan stans, att hoppa runt. För en del har det varit

besvärligt, men de ﬂesta verkar tillfreds med att dels
lära nytt och få nya erfarenheter, dels ge andra av sin
egen kunskap. Det är mycket utvecklande både för den
enskilda och för organisationen.
Prata med medlemmarna
Annica Nero är fackligt organiserad i Kommunalarbetareförbundet. Hon är vice ordförande i Kommunals
sektion 1 i Nynäshamn som har nästan 1 000 medlemmar, nästan alla anställda i kommunen. Hon arbetar två
dagar i veckan som facklig förtroendeman och har då
stora möjligheter att vara ute och prata med medlemmarna:
– De ﬂesta är nöjda, men det ﬁnns alltid en viss oro i
samband med förändringar. Kommunal har varit med
om att ta fram den här modellen för att ge så många
som möjligt en trygg heltid. Det har vi strävat efter
länge och det är jätteskönt att vi i Nynäshamn nu kan
visa att det går att erbjuda alla heltid.

Bra jobb ger bonus till personalen
I heltidsprojektet Nya Tider i Nynäshamn

tetsmål som de måste klara plus att enheten

finns ett resultatbaserat styrsystem som är

ska gå med vinst.

ovanligt inom den offentliga sektorn. Över-

– I vårt parti har mycket handlat om drifts-

skott i verksamheten kan bli extra pengar i

former, privat eller offentligt. Ska privata aktö-

lönekuvertet. Överskottet delas i tre delar:

rer tjäna pengar? Men inte lika ofta diskuterar

En del till kommunkassan, en del till nästa års

vi varför personal dras till det privata. Det

verksamhet och en del till personalen.

handlar om utvecklingsmöjligheter och det

Liselott Vahermägi:

handlar om lön. När kommunala verksamhe-

– Det första stimulansbidraget betalades ut
2008. Det gick till ett särskilt boende med ca

14

ter inte längre går med underskott anser vi
att personalen ska belönas.

100 anställda. De fick 3 000 kronor vardera i

– När vi hade presskonferens om detta

gratifikation. Nu har vi en skola på gång. Den

ville journalisterna bara veta om inte de an-

har gått med överskott. Nu kan de anställda

ställda kommer att fuska med jobbet. Det är

räkna med att få ta del av överskottet. Varje

en debatt vi måste ta. Ingen utgår från att Vol-

enhet som är med i systemet har fem kvali-

voarbetaren som jobbar på ackord slarvar.
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B O K RE C E N S I O N
KO N S T E N

–

SÅ FUNKAR DET

(INTE)

Konsten – så funkar
det (inte)
Författare: Vanja Hermele
Förlag: KRO/KIF

Gör konsten
jämställd!
Konst och kultur domineras av män. Nu finns den ojämställda verkligheten dokumenterad. Anne Ludvigsson har läst boken »Konsten – så funkar
det (inte)« och hon uppmanar S-kvinnor i landets kulturnämnder: Läs
boken, och ha den sedan i väskan tillsammans med Makthandboken.

››K

onsten – så funkar
det (inte)«
är en liten bok, men
ack så viktig. Konsten
anses som könsneutral,
men i boken är det en
annan verklighet som
kommer fram. Det är författaren och genusvetaren Vanja Hermele som på uppdrag
av Konstnärernas Riksorganisation, KRO,
och Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare, KIF, har granskat konsten
och jämställdheten. Och det är intressanta
fakta och slutsatser hon redovisar.
Till grund för boken ligger ett 30-tal
intervjuer med bildkonstutövare, representanter för konsthögskolor, museer, statens
konstråd, statistik från årsredovisningar
samt KRO:s och KIF:s enkät, Konstnärers
villkor, med svar från 1 290 kvinnor och 590
män.
Kvinnor och män har olika erfarenheter
av konstfältet och olika uppfattningar om
jämställdhetsnivån där män anser att konsten är jämställd, vilket kvinnor inte håller
med om. Vanja Hermele konstaterar att

det råder en allvarlig och generell brist på
statistik inom bildkonsten och allvarligast
är läget för jämställdhetsstatistiken. De
uppgifter som ändå ﬁnns i årsredovisningar
och utställningsstatistik visar att män dominerar konstscenen vad gäller utställningar, inköps-, bidrags- och stipendiefördelning
samt personalens sammansättning.
Mäns konst kostar mer
Mäns konst kostar dessutom mer, genomsnittspriset för oljemålningar gjorda av
kvinnor uppgick till 85 procent av genomsnittspriset för oljemålningar gjorda av
män.
Vi har i Sverige en tvingande jämställdhetslag med fyra olika aspekter: Direkt
och indirekt diskriminering samt trakasserier och sexuella trakasserier. Dessutom
har alla myndigheter och institutioner ett
förtydligat mål »att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten«. Man kan
tycka att med diskrimineringslagen, en
nationell kulturpolitik, regleringsbrev och
jämställdhetsplaner borde en jämställd
bildkonst vara säkrad.

Vad är det då som hindrar konsten från
att bli jämställd?
Hermele har tagit fram ett antal argument som hon har analyserat. Ett argument är att kvalitet och konstnärlig frihet
inte går att kombinera med jämställdhet.
Synen att »bäst konst överlever« baserar
sig på antagandet att konstvärlden är rationell och att kvalitetsbegreppet fungerar
lika för kvinnliga och manliga konstnärer. Alltså ett konstliv med ett neutralt
kvalitetsbegrepp som därmed avgör din
bana som konstnär. Den logiska slutsatsen
av detta synsätt blir att kvinnors konst är
sämre och att jämställdhetsreformer blir
onödiga!
Idealet för mänskligheten
Vad räknas då som kvalitet? Vetenskapsﬁlosofen Elizabeth Kamarck Minnich menar
att det dominerande fåtalet – vita heterosexuella medelklassmän – har gjorts till
idealet för mänskligheten vilket leder till
felaktiga generaliseringar och cirkelresonemang.
Det man tror är ett neutralt kvalitetsMORGONBRIS
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B O K RE C E N S I O N
begrepp är således normen för en liten
grupp människor. Konstnärlig kvalitet
har därmed blivit ett begrepp som rättfärdigar diskriminering i konsten. De
senaste 40 åren av feministisk forskning
visar att sådana neutrala begrepp är
starkt könskodade.
Bristande kunskap, insikt och vilja att
komma tillrätta med diskrimineringen
av kvinnor inom bildkonsten och kulturvärlden som helhet är ett stort problem.
Denna brist på kunskap, insikt och vilja ﬁnns även hos landets kulturminister.
Det är med stor förvåning och ilska som
jag läser kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroths uttalande i boken, »Vi ger
pengar till kultur som förhoppningsvis
håller hög kvalitet, sen kan det hända
att det slår ojämlikt, socialt, etniskt,
genusmässigt, geograﬁskt. Och ska man
hålla på och sortera de rätta plupparna,
då är det inte säkert att resultatet blir
så lyckat«.
Kvinnor reduceras
Detta kan man inte tolka annorlunda än
att kulturministern anser att konstområdet inte berörs av vare sig jämställdhetslagen eller de förtydligade målen till
myndigheterna och att kvinnor reduceras till en grupp i samhället.
Konsten skall vara en fri och obunden
kraft i samhället, men verkligheten visar
att konsten är fri för ett begränsat antal
människor (läs män). I de fall våra skattemedel används måste stat, landsting
och kommuner ställa krav och se till att
lagar och regler efterlevs, annars måste
det till sanktioner!
Kulturlivet är ingen fristående del
av samhället och inom kulturen råder
samma patriarkaliska strukturer som
i övriga delar av vårt samhälle. För att
uppnå jämställdhet krävs både attitydförändringar, politisk vilja och åtgärder.
Konsten och kulturen har alltför länge
tillåtits leva ett skyddat liv utanför
de jämställdhetskrav som samhället
formulerat. Läs boken och ha den sedan
i väskan tillsammans med S-kvinnors
makthandbok! B
TEXT: Anne Ludvigsson
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G O D DAG K A M P SYST E R !

God dag kampsyster!
Kvinnorna i
extremhögern
Författare: Maria Blomquist
& Lisa Bjurwald
Förlag: Atlas

Kvinnorna i
extremhögern
Nu börjar kvinnorna synas inom extremhögern, men
det är på männens villkor.
Kvinnorna är reproduktionsmaskiner som ska säkerställa den vita rasen, och de anser att feminismen är en
irrlära.
Rasismen och homofobin breder ut
sig över Europa. I Lettland ägnar sig
politiker åt »hate speech« (hets) från
talarstolen i parlamentet, i Polen ser
man barnprogrammet Teletubbies som
ett moraliskt hot mot samhället då en
av pojkdockorna använder handväska, i
Berlusconis Italien bryr man sig inte om
drunknade romska ﬂickor på badstranden och i Litauen vill man avskeda lärare
som informerar om homosexualitet. I
Sverige oroar vi oss för att Sverigedemokraterna ska ta sig in i riksdagen vid
nästa val.
Maria Blomquist har föreläst på
Polishögskolan om kvinnornas roll inom
extremhögern. Hon har nu tillsammans
med Lisa Bjurwald skrivit en bok som
beskriver kvinnornas frammarsch inom
rörelsen.
Vissa fördelar för kvinnan
Författarna börjar med statistik för att
försöka ﬁnna svaret på vem kvinnan i
den nazistiska rörelsen är; hur gammal
är hon, hur försörjer hon sig och var bor
hon. Därefter går de över till en historisk tillbakablick med början i Hitlers
Tyskland. För att förstå sin samtid bör
man se den ur ett historiskt perspektiv.

Sedan behandlas den militanta kampen,
propagandan och modersgestalten.
Kvinnorna inom extremhögern är på
frammarsch men det är ändå på männens villkor. Författarna beskriver en
värld där kvinnorna är upphöjda och
gloriﬁerade men där feminismen ses
som en irrlära. Inte så konstigt om man
betänker att kvinnans roll inom nazismen är att säkerställa den vita rasens
överlevnad genom att föda fram så
många »ariska« barn som det är möjligt.
Ur feminismens synvinkel reduceras hon
till en reproduktionsmaskin. Genom att
bilda stora familjer och uppfostra barnen
i den rasistiska andan har man inte bara
säkrat den »ariska rasens« överlevnad
utan också rörelsens fortlevnad. Studier
visar att det främsta rekryteringsunderlaget för den nazistiska rörelsen är de
egna familjemedlemmarna. Det är något
att ha i åtanke när de främlingsﬁentliga
partierna presenterar sina familjepolitiska program med bland annat skattelättnader för ﬂerbarnsfamiljer eller
när Sverigedemokrater vill likställa sin
familjepolitik med kristdemokraternas.
Könsmaktsordningen i vårt samhälle
bjuder på vissa fördelar för kvinnan, till
exempel om hon är kriminell. Tidigare
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STUDIER
S V E R I G E D E M O K R AT E R N A Ä R
E T T PA R T I S O M A N D R A

Bra studiematerial!
ABF och EXPO har producerat »Sverigedemokraterna är ett parti som
andra«.

Dags att bromsa
Sverigedemokraterna!
Om ett år det val. Sverigedemokraterna kan komma in i
riksdagen. Det är hög tid att lära sig mer om ett parti som
redan är vågmästare och därmed dold makthavare i en rad
kommuner.
Författarna Maria Blomquist och Lisa Bjurwald
är båda skribenter för stiftelsen Expos tidskrift.
Stiftelsen vars kartläggning av högerextrema
grupper i Sverige är långt mer omfattande än
den svenska säkerhetspolisens.

studier visar att våra domstolar har en
tendens att döma kvinnor mildare än
män. Även de nazistiska kvinnorna avfärdas som ofarliga av det svenska rättssystemet och döms till betydligt mildare
straff. Eller som Anna Wetterqvist säger
i boken; »...man tar inte kvinnor på
allvar ens när de begår brott«.
Kurslitteratur och
diskussionsunderlag
Boken passar utmärkt som kurslitteratur och diskussionsunderlag vid utbildningar inom partier med demokratiska
värderingar. Den visar på retorikens och
propagandans motsägelsefullhet inom
den högerextrema rörelsen och hur den
enkelt kan ifrågasättas.
Rasism och homofobi ingår i det
nazistiska partiprogrammet. Sverigedemokraternas partiprogram har sitt
ursprung i det nazistiska propagandan.
Även om den har polerats och omformulerats. B
TEXT: Irmeli

Krans

När Sverige vaknade efter valet
2006 och upptäckte att Sverigedemokraterna hade fått 281 mandat i
fullmäktigevalen växte det fram en
efterfrågan på ett studiematerial.
Efterfrågan var störst norr om
Stockholm trots att det var i Skåne
som partiet haft sin egentliga framgång.
ABF i norra Stor-Stockholm och
tidningen EXPO tog därför fram
»Sverigedemokraterna är ett parti
som alla andra«. Det är lättläst och
innehåller en studieplan. Det har
använts i hela landet, tryckts i nya
upplagor och ﬁnns fortfarande att
beställa från ABF-förbundet. Det
kan också laddas ner som pdf-ﬁl från
ABF.
Koll på Sverigedemokraterna
Föreningen EXPO är den organisation som har störst koll på Sverigedemokraterna och som på sin
hemsida lägger ut korrekt material
om partiet. Här ﬁnns både dagsaktuell och lite äldre information: http://
www.expo.se/research_sverigedemokraterna.html http://www.expo.se/

research_sverigedemokraterna.html
EXPO har också nyligen givit ut
boken »Sverigedemokraterna har
fel«. Författare är EXPO-medarbetaren Alexander Bengtsson. Han
säger:
– Boken är en argumentsamling.
Med hjälp av boken får man hjälp
att tänka igenom, testa sina argument och se om de håller i en debatt.
Boken är på 69 sidor. Det är ett
hanterligt format. Och för den som
vill starta en studiecirkel ﬁnns det en
nyskriven studieplan.
Fler böcker
Alexander Bengtsson rekommenderar därutöver ytterligare två böcker,
lämpliga för den som vill fördjupa
sina kunskaper om Sverigedemokraterna. De är:
U »Högerpopulismen. En antologi
om Sverigedemokraterna« utgiven
av Arenagruppen. Redaktör Håkan
A Bengtsson.
U »Slaget om svenskheten – en bok
om Sverigedemokraterna« av AnnaLena Lodenius och Mats Wingborg.
Premiss förlag. B
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Det pågår en intensiv debatt i medierna om
matvanor, avmagringsdieter, tillsatser i
maten, om skolmat för miljoner som kastas
varje dag och om matproduktionens påverkan
på miljön. Men om grundskolans Hem- och
Konsumentkunskap är det tyst.
Är hemkunskap en »kvinnofråga« och därmed inte lika viktig som andra politiska frågor?

MAT
– en het potatis!

– Hemkunskapen är bortglömd, säger Marianne Carlström,
Göteborg. Den borde stå högt på den politiska dagordningen
nu när alltfler barn och vuxna blir överviktiga och det säljs
dyr skräpmat överallt.
TEXT:
FOTO:

18

Lena Näslund
Mats Roslund

M

arianne Carlström var riksdagsledamot i 21 år, men avgick 2006. Hon är
utbildad hushållslärare och har skrivit
många riksdagsmotioner om behovet av
hemkunskap i skolan. Hon har även tagit
debatter på partikongresser, vunnit omröstningar om mer hemkunskap – men aldrig fått se besluten förverkligade. Tvärtom!
Hemkunskapen skärs ner varje gång som
läroplaner och kursplaner görs om.
– Det är konstigt. Maten är det viktigaste vi har, en folkhälsofråga. Hem- och
Konsumentkunskap handlar dessutom om
jämställdhet. Nu när alla yrkesarbetar
måste både män och kvinnor kunna sköta
hushållet och familjens ekonomi. Det är
något för S-kvinnor att haka tag i.
Den nuvarande läroplanen började gälla
1 juli 1994. Den togs fram av dåvarande

skolministern Beatrice Ask (M). Hemkunskapen drogs ner till 118 timmar per elev
och skoltid. Det är totalt tre veckors utbildning i det som Svenska Kommittén för hushållsvetenskap (SKHV) kallar »livsviktiga
ämnen som hälsa, ekonomi och andra frågor
som rör det dagliga livet hemma«.
Ökad satsning på utbildning
SKHV är en ideell organisation som
främjar ökad satsning på utbildning och
omsorg inom hushållsvetenskap. De
ﬂesta medlemmarna är hushållslärare,
en del verkar på universitetsnivå där de
utbildar blivande lärare och forskare.
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Lina Hiltunen och Filippa Larsson från Nyhemsskolan i Ängelholm har gjort både pastasås och
pannkakor. Den här dagen kan de hoppa över lunchen i skolmatsalen.

Ordförande är Ulrika Bergstrand,
hushållslärare i Uppsala. Hon är dock
tillfälligt tjänstledig från skolan för att
på uppdrag av Skolverket ta fram en
ny kursplan för Hem- och Konsumentkunskapen. Det är ett led i Skolverkets
arbete med nya kursplaner för samtliga
skolplaner inom den obligatoriska skolan.
Skolverkets förslag ska redovisas till
regeringen senast 1 april 2010. Ulrika
Bergstrand:
– Jag har varit lärare i Hem- och Konsumentkunskap sedan 2002. Det är ett
fantastiskt ämne. Eleverna gillar det. Jag

har undervisat i en mångkulturell skola i
årskurserna 5–9. Många av eleverna harr
ett stort matintresse, också killarna, men
n
även konsumentkunskap är efterfrågat.
Vi har gått i butiker, kollat priser och
jämfört varor av olika kvalitet och utförande. Vi har också arbetat med konsekvenserna av att ta SMS-lån – något som
många ungdomar har erfarenhet av.
– Vi som arbetar med det här förstår
inte varför Hem- och Konsumentkunskapen är ett lågstatusjobb. Det kan vara
för att yrket är kvinnlig kodat, men det
borde inte vara så. Vi har några manliga

Mats Gerdau (M)
vill skära ner hemkunskapen i
grundskolan. Han vill istället se
undervisning i privatekonomi. I
en
intervju i Lärarnas Tidning i apr
il
2009 säger han:
– Vi provocerar lite. Varför ska
vi ha kvar bondesamhällets
kunskaper om slöjd och
hemkunskap?

»Man lär sig mer om livet«
På Utbildningsradions diskussionsforum på nätet pågick under våren
2009 en debatt om IT kontra hemkunskap och slöjd. De flesta som deltog
var vuxna, många var lärare. En var
civilingenjör och chef på Volvo. Han
hyllade IT och förkastade hemkunskapen. Den hotade Volvos överlevnad.
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kolleger, men jag har inte sett dem ute i debatten. Det är bara vi kvinnor som stångar
oss blodiga för att lyfta ämnet Hem- och
Konsumentkunskap.
Svenska kommittén för hushållsvetenskap har under ﬂera år skickat underlag för
motionsskrivande till riksdagens ledamöter.
Man har också försökt med frukostmöten.
Första frukostmötet efter valet kom det 6–7
ledamöter. Vid det senaste kom det två.
SKHV:s senaste motionsunderlag sändes
ut i samband med allmänna motionstiden
hösten 2009. Där var den viktigaste punkten: »Hem- och Konsumentkunskap bör
stärkas i grundskolan. Timtalet bör vara
minst 230 timmar«.
Språk och matematik
Det är en fördubbling jämfört med idag.
Därtill föreslog man att Hem- och Konsumentkunskap ska införas på gymnasiet
och även erbjudas inom den kommunala
grundvuxutbildningen.
Ett av många argument för utökad
hemkunskap är att man i undervisningen
använder både språk och matematik och
utvecklar elevernas färdigheter på dessa
områden. När en måltid tillreds måste man
kunna beräkna volym och hantera de fyra
räknesätten, men man måste också kunna
läsa recept, läsa på förpackningar och
planera tillagningen av maten. Det ﬁnns
till och med kommuner som i svenska för
invandrare (sﬁ) använder maten som grund
för undervisningen. Och det fungerar.
Marianne Carlström håller med. Hennes
erfarenheter stämmer med argumenten
som SKHV för fram:
– Näringsläran är viktig. Att man äter
frukost innan man går till skolan. Att man
lär sig läsa på förpackningar och lär vad
man ska undvika när det gäller färger
och tillsatser. Men det är också bra att
veta hur mycket 3⁄4 dl är, eller att fem
kryddmått är lika mycket som en tesked.
I hemkunskapen lär man sig både matte
och svenska, och dessutom en del praktisk
fysik och kemi, det borde skolpolitikerna
ta fasta på. B
20

Christoffer Sköldbäck från Nyhemsskolan i Ängelholm lyfter på linnehandduken och kollar sina rågbullar. Är de jästa och klara för ugnen?

Hemkunskap oroar
»I våra dagars grundskola har emellertid undervisning i hushållskunskap
tagits i jämställdhetspolitikens tjänst. Genom att göra undervisningen obligatorisk för både pojkar och ﬂickor vill man bryta med den traditionella könsliga
arbetsdelningen inom hemmets väggar. Pojkar ska, lika väl som ﬂickor, lära sig
att sköta sin »personliga service«. Den första generationen av grundskoleelever har nu nått vuxen ålder, och kanske håller gamla könsstrukturer verkligen
på att förändras. Om detta i så fall är en utbildningseffekt må vara osagt, men i
mina ögon är det ändå oroande att ämnen som slöjd och hushållsgöromål tilldelats ett mindre utrymme i den senaste läroplanen för den obligatoriska skolan
från 1994.«
Ulla Johansson, Kvinnomaktutredningen SOU 1977:113

Jämställd hemkunskap

1889 startade det

Grundskolan, som infördes 1962,

Hemkunskap kom på skolschemat

innebar att hemkunskapen blev obli-

första gången 1889. Först på plan var

gatorisk för både pojkar och flickor.

Nikolai församlings folkskola i Stock-

Dessförinnan var den husliga utbild-

holm. Då kallades ämnet för skolköks-

ningen endast för flickor och alla lärare

undervisning. År 1905 tyckte staten att

var kvinnor. Med grundskolereformen

denna undervisning var så viktig att

ändrades synen på hemkunskapen.

man lämnade ett bidrag på 600 kronor

Den blev jämställd och inriktad på att

till de skolor som startade skolkök, men

utbilda eleverna i familjekunskap, eko-

bara under förutsättning att kommunen

nomi och konsumentkunskap.

ställde upp med en lika stor summa.
(Källa: Nordisk familjebok)
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K RÖ N I K A N
M A R G A R E TA W I N B E R G

Våra drömmar har
sålts ut…

D

et framtida drömsamhället
var ett integrerat samhälle,
ett slags närsamhälle som
skulle få plats också i storstaden. Barnen skulle kunna känna
trygghet i sin omgivning och den skulle
inspirera och aktivera alla åldrar. När
jag var ambassadör i Brasilien kände
jag igen tankegångarna från det på
60-talet uppbyggda Brasilia. Den stora
staden var uppdelad i kvarter som skulle
rymma runt 2 000 människor. Där fanns
kyrka (Brasilien är ett religiöst land)
skola, många små affärer och ett apotek.
Vi S-kvinnor tycks alldeles ha släppt
tanken på det integrerade samhället.
Idag skall man välja skola och förskola.
Tanken med närhet och kamrater i
grannskapet har ersatts av olika inriktningar på skolan, koll på kvalitet, personaltäthet, utbildningsnivå och personalens sjukfrånvaro. Resultatet har blivit
en tävlan mellan skolor om att ragga
elever. (Ibland med minst sagt mystiska
metoder…) Det påstås till och med att
man använder höga betyg som en morot

i försöken att få elever till friskolorna.
Den för familjen »bästa« skolan ligger
inte alltid nästgårds. Det skall lämnas och hämtas. Detta har givit ﬂera
negativa nackdelar; traﬁkproblemen är
stora vid våra skolor, barnens naturliga
rörelsemönster förändras av allt åkande,
kamratkretsen ﬁnns inte alltid i närområdet med påföljd att barnet måste
skjutsas också på fritiden.
Detta i kombination med att båda föräldrarna (i de fall det ﬁnns två) arbetar
alltmer utanför hemmet och inte sällan
långt bort, skapar en stressituation för
framför allt mamman. Mamman har
fortfarande det stora ansvaret för hem
och barn.
Alltså, bortsett från den nu aktuella
diskussionen om vinsterna i privata skoloch vårdbolag, måste man ifrågasätta
denna »valfrihetsreform«. Den binder
kvinnor ytterligare vid hemsysslor, den
tar mycket tid, den är dålig för miljön
och den skapar en sämre trygghet. Och
med facit i hand kommer vi att inse att
den är mycket dyr! Kombinera dessutom

FOTO: Albert

Bonniers

En gång för ganska länge sedan antog Kvinnoförbundets (ja, vi
hette så då) kongress ett bostadspolitiskt program »Kvarteret
Framtiden«. Det var egentligen ett samhällsplaneringsprogram
som berättade hur vi skulle leva, arbeta, bo, gå i skola och förskola. Det var uppbyggt för att minimera negativa konsekvenser
för miljön och skapa tid för annat än daglig förflyttning.

»Vi S-kvinnor tycks
alldeles ha släppt

tanken på det
integrerade
samhället«
»valfriheten« med det »vårdval« och
»privata apotek« som nu introduceras
och sjukbesök, medicininköp kommer att
öka och därmed kostnaderna.
Denna utveckling är så långt ifrån de
drömmar vi S-kvinnor hade om framtidens samhälle. De, våra drömmar, har
sålts ut på en skenbar valfrihetsmarknad
där efterfrågan, inte behoven, har tagit
över. B
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KVINNA
TILL
KVINNA
Den svenska biståndsorganisationen Kvinna till
Kvinna går nu in i två av världens mest utsatta och
våldsdrabbade länder, Kongo och Liberia.
Tillsammans med lokala kvinnoorganisationer
ska kvinnor få stöd så att de blir aktörer istället
för offer.
22

TEXT: Lena

Näslund

FOTO: Maria

Steen
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Yana Knopova, 27, Tel Aviv
Yana Knopova år aktiv i Coalition of women for Peace som hon gick med i när den andra intifadan bröt ut 2008. Organisationen samlar tio olika
fredsorganisationer bestående av israeliska och palestinska kvinnor i Israel.
– Alla män, även de som inte är soldater, kan prata om konflikten. Men som kvinna kan du bara prata om konflikten om du har en son i armén.

K

vinnor i krig är de mest utsatta av alla civila. Att våldta
och förnedra kvinnor är en
del av krigshandlingen. Och när kriget
är »över« och männen kommer tillbaka
är de förändrade. Våldet fortsätter, men
innanför hemmets väggar.
Det är en del av den verklighet som
Kvinna till Kvinna försöker förändra.
Målen för verksamheten är ﬂera, men
detta är några av dem:
Flickor och kvinnor ska ha makt över
sina egna kroppar. De ska själva kunna
välja hur de vill forma sina liv. De ska givetvis ha tillgång till samhällets resurser
och beslutsfattande.
FN:s resolution 1325 ska förverkligas.
Kvinnor ska med sin kunskap bidra i
fredsförhandlingar och fredsskapande.
De ska ha en roll när en nation efter ett

krig bygger upp ett demokratiskt civilt
samhälle.
Kvinna till Kvinna verkar endast där
det är krig och konﬂikt. När samhället
återgår till mer normala förhållanden,
går Kvinna till Kvinna vidare. Verksamheten fasas ut, vilket än så länge endast
har skett i Kroatien. Just nu har man
verksamhet och stödjer lokala kontaktorganisationer på Balkan i det forna Jugoslavien, i några av de gamla sovjetiska
republikerna i södra Kaukasien samt i
Mellanöstern.
Kontakter i regeringen
Verksamheten på Balkan kommer så
småningom att fasas ut helt. Det sker
när situationen ytterligare stabiliserats.
Kvinna till Kvinna tar nu steget in i Afrikas värsta oroshärdar. Det arbetet har

påbörjats. Flera så kallade fact-ﬁnding
missions har redan varit i regionen för
att skapa kontakter.
Om detta säger Mari Lindgren, som är
insamlingsansvarig:
– Vi har en unik spetskompetens när
det gäller kvinnors situation i krig och
konﬂiktområden. Kopplingen mellan
kvinnors rättigheter och fred ﬁnns med
hela tiden.
Många minns starten. Det var 1994.
Kvinna till Kvinna växte fram som ett
nätverk av ideellt arbetande kvinnor.
Första insatsen riktades till Bosnien.
Kvinnor över hela landet deltog i kampanjen »Skicka ett kvinnopaket«. 20 000
paket med tvål, tamponger, bindor och
underkläder sändes iväg. Mari Lindgren
är en av dem som var med från början:
– Ett par år efter Bosnienkampanjen
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Madlena Kvaratskhelia. Bor i Gali i utbrytarregionen Abchazien i Georgien. Aktiv i Avangard som arbetar med stöd och förebyggande hälsovård för
att stärka tjejer i regionen.
Madelan och hennes syster saknade tillgång till hälsovård, gynekolog, sexualupplysning och information om preventivmedel. De bildade organisationen
Avangard som nu kan erbjuda gynekolog och psykolog och som arrangerar utbildningar om rätten till mänskliga rättigheter, den egna kroppen och sex.

bildade vi det som nu är insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna. Vi ﬁck allt
större arbetsuppgifter. Det blev nödvändigt med en fast organisation och god
kontroll över de ekonomiska medel som
vi hanterade.
Får inte vara nationalistiska
Kvinna till Kvinna ska arbeta utan att
fästa avseende vid religiös, politisk,
nationell eller etnisk tillhörighet. Detsamma gäller organisationens samarbetspartners. Mari Lindgren:
– De lokala kvinnoorganisationerna
får inte vara nationalistiska. De måste
kunna arbeta med alla sorters människor
utan tanke på etnicitet. I regionerna har
vi egna fältkoordinatörer på våra egna
kontor. De har en nyckelroll och rapporterar hem varje vecka. De har ständig
kontakt med de organisationer som vi
samarbetar med.
– Det är de lokala organisationernas
behov som gäller. Det är de som kommer
med projektförslagen. Vi ska inte komma
med våra svenska idéer, inte styra. Vi
får inte bli någon sorts imperialister som
påstår att vi vet bäst. Det ska vara ett
utbyte av kunskap och erfarenheter.
– Samtidigt är det vi som sitter
på pengarna. Det är en balansgång.
24

Pengarna ger makt. Pengarna kan också
användas fel, till exempel till korruption och mutor. Inget av de länder där vi
verkar är korruptionsfritt. En grundbult
för att verksamheten ska fungera är vår
närvaro, folk på plats. Vi anlitar också
auktoriserade revisorer överallt.
Kvinna till Kvinna ger stöd till kvinnoorganisationer som arbetar med likhet
inför lagen, kvinnors rätt till utbildning,
arv och egendom, skilsmässa på jämlika
villkor.
Förmedlat ekonomiska medel
Samarbetsorganisationerna arbetar till
exempel mot mäns våld mot kvinnor. De
driver kvinnohus och jourtelefoner och
arbetar mot prostitution och sexhandel.
Kvinna till Kvinna stöttar kvinnors organisering och utbildar kvinnor i demokratiska organisations- och arbetsformer.
Kvinnor förbereds för politiska uppdrag.
Kvinna till Kvinna bedriver även opinionsarbete på alla nivåer, lokalt, nationellt
och internationellt. Mari Lindgren:
– Det är ett otroligt givande arbete.
Och vi är stolta över att svenska politiker, journalister och andra organisationer nu ber oss om hjälp. Vi har kunskaper i konﬂiktlösning och försoning mellan
olika folkgrupper. Vi främjar möten mel-

lan organisationer över etniska gränser.
Det är erfarenheter som behövs när ett
samhälle ska byggas upp igen.
Kvinna till Kvinna har fram till 2009
förmedlat ekonomiska medel och annat
stöd för nästan en halv miljard kronor.
Större delen av pengarna kommer från
SIDA.
Hemsidan är viktig
Mari Lindgren:
– Men vi strävar efter att ändra balansen. Vi har ökat insatsen när det gäller
att samla in pengar. Vi vill inte vara
beroende av politiska beslut och ändrade
biståndsmål. Pengar från staten kan dras
in. Egna pengar ger större trygghet.
88 procent av de medel som Kvinna
till Kvinna förfogade över 2008 gick till
fältarbetet i de konﬂiktländer där man
har verksamhet. En halv procent gick till
studier och forskning och 11,5 procent (ca
sex miljoner kronor) till information och
påverkan. Det verkar vara en hög andel,
men Kvinna till Kvinna har nyligen
förstärkt den delen av sin verksamhet,
bland annat för att bättre nå ut till både
allmänheten och makthavarna.
Emma Söderström, informatör på
Kvinna till Kvinna, säger att den nya hemsidan är viktig. Den är lättläst och informe-
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Alternativa Nobelpriset
Kvinna till Kvinna är den enda svenska
organisation som har tilldelats det alternativa Nobelpriset; The Right Livelihood

Så långt räcker 500 svenska kronor

Award. Det var 2002. Priset gav ära,

500 svenska kronor kan räcka till mycket. Kvinna till Kvinna har följande information

pengar och stor publicitet. Insamlings-

på sin hemsida:

ansvarig är Mari Lindgren:

U Fyra kvinnor kan lära sig köra bil i organisationen Gaenatis egen körskola för

– Vi är väldigt stolta över priset och vi
berättar gärna om det. Det ger oss trovärdighet och har öppnat många dörrar.

kvinnor i Georgien.
UÊÊEn gynekolog kan under en månad genomföra undersökningar på 35 patienter
vid Avangards gynekologmottagning i Abchasien.
UÊÊEn kvinna kan gå en ledarskapsutbildning under en dag för politiskt aktiva
kvinnor i organisationen Une, Gruanjas regi i Albanien.

S-kvinnor är en av trettio freds- och
kvinnoorganisationer i Sverige som är
stödorganisation till Kvinna till Kvinna.
Förbundet har åtagit sig att förmedla
information till sina medlemmar om

UÊÊTelefonkostnaden för en månad täcks för en kvinnojourslinje för misshandlade
kvinnor. Jouren drivs av volontärer genom organisationen SAWA på Västbanken.
UÊÊFem kvinnor kan delta i en workshop ordnad av Baghdad Women’s Association
i Irak om kvinnors rättigheter och deras möjligheter att delta i fredsprocessen.
UÊÊStudiematerial till fyra unga Roma-tjejer som deltar i sex stycken träffar, som

organisationen och dess verksamhet.

organisationen Edona i Kosovo ordnar. Där får de information om och kan

S-kvinnor ger inget ekonomiskt bistånd

diskutera sina rättigheter när de gifter sig.

till Kvinna till Kvinna.

rar om projekten, om Kvinna till Kvinnas
uppdrag och om de resultat som man har
uppnått.
Här kan den vetgiriga läsaren också få
tips om hur man kan skänka pengar. Några
av dem är nya och kreativa:
U Skänk din aktieutdelning till Kvinna till
Kvinna och du slipper betala kapitalskatt.
Bakgrunden är att regeringsrätten 2006
beslutade att aktieägare i Sverige kan
skänka sin utdelning till en ideell organisation med allmännyttigt syfte utan att
betala kapitalskatt. 100 kronor i utdelning
efter skatt kan istället bli 143 kr i gåva till
Kvinna till Kvinna.
U Satsa pengar i Banco Humanfonden.
1–2 procent av fondförmögenheten delas
årligen ut till den organisation som man har
valt. Alla organisationer som får pengar
har så kallat 90-konto, precis som Kvinna
till Kvinna.
Butiker skänker pengar
Skänk pengar via internet och portalen
www.godhandling.se. Här ﬁnns drygt 100
butiker, butikskedjor och nätvaruhus som
alla ger en fast summa eller en procentandel av det som man har handlat för. Man
registrerar sig som givare, inköpen blir inte
dyrare. Det är butiken där man handlar
som skänker pengarna.

Mari Lindgren:
– Det känns som om vi är på rätt väg. Vi
är ganska uppﬁnningsrika, men det måste
vi vara om vi inte ska vara beroende av en
enda inkomstkälla. Jag kan inte säga hur
mycket pengar vi får in på det här sättet.
Allt är ännu så nytt.
Av verksamhetsberättelsen för 2008
framgår att Kvinna till Kvinna genom de
nya insamlingsmetoderna har minskat sitt
beroende av SIDA. Målet är att få in 20
procent av de pengar man behöver från
andra källor. 2007 var procentandelen
8 procent och 2008 var den 11 procent.
Kvinna till Kvinna samarbetar också
med olika företag för att få stöd för sin
verksamhet.
Ett sådant företag är modekedjan Lindex som under 2008 och 2009 haft kampanjer med information om Kvinna till Kvinnas
arbete mot trafﬁcking. Första året riktades
kampanjen internt till personalen och 2009
till kunderna.
Samarbete med Lindex
Emma Söderström:
– Lindex säljer kläder endast till kvinnor.
När vi ﬁck kontakt med dem var det enkelt
att säga ja till samarbete. Det ger oss en
möjlighet att nå nya målgrupper och att
öka engagemanget för kvinnors rättigheter.

Men hur resonerar man på Lindex. Lena
Renman, marknadsansvarig för Lindex i
Sverige, säger:
– Vi ville göra något mot trafﬁcking.
Kvinna till Kvinna var den samarbetspartner som vi kunde tänka oss. Vi har 3 000
anställda kvinnor på våra kontor och i våra
butiker i Sverige, och det var lätt att skapa
ett engagemang. Kvinna till Kvinna träffade butikscheferna, berättade och inspirerade. All personal, som var intresserad av
att göra en insats, samlade in pengar, bland
annat via auktioner.
– Steg två togs i mars 2009, samma
vecka som internationella kvinnodagen. Vi
skickade ut 400 000 foldrar med information
till medlemmarna i vår kundklubb. Under
den aktuella veckan kunde alla kunder
»plussa på« fem kronor på sitt inköp. Det
blev en stor succé, nästan alla skänkte
pengar. Vi ﬁck in 590 000 kronor som bland
annat gick till ett projekt mot trafﬁcking i
Armenien. Vi ser det som vårt projekt, och
tack vare Kvinna till Kvinnas fältarbetare
och samarbete med lokala organisationer
vet vi hur pengarna används.
– Det är precis så vi vill ha det, och vi ska
fortsätta stödja Kvinna till Kvinna. Just nu
funderar på hur vi ska gå vidare. B
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INTER NATIONELLT
VÄ S T S A H A R A

Att visa den västsahariska flaggan är förenat med livsfara. Några ungdomar rusar
ut på en gata, sprayar Leve Västsahara och
vecklar ut den västsahariska förbjudna
flaggan. Några sekunder senare är de borta.
De klarade sig den här gången. Andra som
grips av marockansk polis riskerar att bli av
med sina eventuella jobb, få indragen lön,
förlora sitt eventuella pass, fängslas och
torteras. Förolämpade och misshandlade
blir de alla.
FOTO:
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MAROCKO
– ut ur Västsahara!

Rakt genom det lilla ockuperade landet Västsahara går en 220 mil lång mur.
I skydd av muren stjäl ockupationsmakten Marocko Västsaharas naturtillgångar,
främst fosfat, olja och guld. Bakom muren finns en fattig jordbruksbefolkning och
i Algeriet finns 165 000 flyktingar som har levt i läger i mer än 30 år. TEXT: Lena Näslund

P

å S-kvinnors förbundsmöte i Borås antogs
en motion med krav om stöd till Västsahara och krav att Sverige ska erkänna Västsahara. Därtill ska det i FN:s regi genomföras en folkomröstning om landets framtid.
Samma krav har under de senaste åren funnits
i en rad motioner som har antagits av årsmöten
och distriktskongresser. Och på partikongressen
är det dags igen.
Det ﬁnns alltså ett visst engagemang för
Västsahara inom socialdemokratin. Samtidigt är
det mycket som tyder på att konsumenterna i
Sverige och EU drar nytta av Marockos ockupation.
Fosfat från Västsahara används till konstgödsel i EU, men också i USA, Australien och Nya
Zeeland. Bönderna i Sverige använder konstgödsel, men ingen tycks veta om den innehåller
fosfat som stulits från Västsahara.
EU har sedan 1976 ett handelsavtal med Marocko. Det innehåller inget undantag för varor
från Västsahara. Detsamma gäller ﬁskeavtalet

från 2001. Då försökte Sverige, i enlighet med
FN:s krav, få med en klausul som förbjuder
Marocko att sälja ﬁsk från Västsaharas vatten.
Men Sverige stod ensamt och förlorade.
– Det är skam och det är stöld, säger Sören
Lindh, koordinator för den ganska nybildade
organisationen VästsaharaAktionen, där bland
annat S-kvinnor är medlem. FN och den internationella domstolen i Haag fördömer ockupationen, och Marocko har ingen rätt att utnyttja
Västsaharas resurser.
Olaglig export
Men det är inte endast fosfat och ﬁsk som
exporteras olagligt. Även grönsaker, odlade
på ockuperat territorium i växthus där den
marockanske kungen är delägare, säljs i Europa.
Man vet inte om gurka och tomater från Västsahara ﬁnns i Sverige, men misstankar ﬁnns.
Ursprungsmärkningen är otillförlitlig, precis på
samma sätt som när det gäller Israels export av
produkter från det ockuperade Palestina.
MORGONBRIS
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Västsahara är ett ökenland till ytan
hälften så stort som Sverige. Västsahara
var en spansk koloni som enligt beslut i
FN 1966 ﬁck rätt till självbestämmande
och självständighet. En folkomröstning
om Västsaharas framtid skulle genomföras. Men så blev det inte. I ett hemligt
avtal överlämnade Spanien Västsahara
till Marocko, och 1975 marscherade marockanska trupper in i Västsahara. Stora
delar av befolkningen ﬂydde till Algeriet
och har aldrig kunnat återvända. Flyktingarna lever i elände och fattigdom. 61
procent av barnen och 66 procent av de
gravida kvinnorna lider av järnbrist. Det
är ett direkt resultat av undernäring. I
lägren ﬁnns inga möjligheter att ta fram
egen mat, till exempel genom att odla

grönsaker. Befolkningen är helt beroende
av bistånd utifrån.
Fördömer övergrepp
S-kvinnor i Stockholm har två projekt i
ﬂyktinglägren och ger bland annat stöd
till Olof Palmes skola. Av den anledningen deltog generalsekreteraren i den
västsahariska kvinnounionen, Fatma ElMehdi, i kvinnodistriktets årskongress
i mars 2009. I sitt tal fördömde hon Marockos övergrepp på civilbefolkningen,
men hon var också mycket kritisk mot
EU:s humanitära organisation ECHO
som har skurit ner sitt livsmedelsbistånd
så att det endast täcker livsmedelsbehovet för 95 000 människor. Även FN:s
ﬂyktingorganisation, UNHCR, har

minskat sina bidrag. Hon uppmanade
svenska regeringen att lyfta frågan i EU
under Sveriges ordförandeperiod och hon
krävde av utrikesminister Carl Bildt att
han driver på när det gäller att utesluta
det ockuperade Västsahara i alla avtal
med Marocko. Handel med Västsahara
ska inte gå via ockupationsmakten.
Sören Lindh, VästsaharaAktionen,
säger i ett samtal med Morgonbris.
– EU, och hittills även USA, stöttar
ockupationen. I gengäld bidrar Marocko
med att hindra ﬂyktingar att ta sig från
Afrika till Europa. Det är alltså inte endast Marocko som bryter mot folkrätten.
EU:s och USA:s agerande är det största
hindret för Västsaharas befrielse. B

Lärare på Olof Palmes skola
som stöds av S-kvinnor
i Stockholms län.
Att laga te är en omständlig process som
är en välkommen omväxling i det långtråkiga livet i flyktinglägren.

Rektorn på Olof
Palmes skola, som
stöds av S-kvinnor
i Stockholms län.
Kommer denna lilla västsahariska flicka från flyktinglägret växa upp till ett fritt Västsahara?

Polisario
Den västsahariska befrielserörelsen Polisario bildades 1971. Målet
var att kasta ut kolonialmakten Spanien och skapa ett fritt Västsahara.
När Marocko och Mauritanien ockuperade Västsahara 1975
flydde 160 000 västsaharier till Algeriet, men kampen fortsatte.
1976 utropade Polisario den Demokratiska Sahariska Arabrepubliken (SADR) som har erkänts av ett 60-tal länder, varav
de flesta i Afrika.
Polisario finns både i flyktinglägren och i den tredjedel av
Västsahara som Marocko inte ockuperar. Organisationen erkänns av FN som företrädare för det västsahariska folket.
2005 skrev Polisario på det internationella avtalet mot minor
och man arbetar med att ta bort alla egna minor längs muren.
Marocko är ett av 40 länder i världen som ännu inte skrivit
under det internationella avtalet mot minor.
(Källa: www.vastsaharaaktionen.se)
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Linde.

Svensk handel med Marocko ökar kraftigt
Handelsminister Ewa Björling invigde den 1 april i år Exportrådets nya kontor i Marocko. Hon var i Marocko i två dagar och
ägnade sig enbart åt att främja utökad handel mellan Marocko
och Sverige. Inte ett ord om ockupationen. För detta har hon
kritiserats av bland annat socialdemokraternas internationella
sekreterare Ann Linde och av VästsaharaAktionen.
Marocko är en av Sveriges största exportmarknader i Nordafrika, det är tredje största exportlandet för Sverige på den
afrikanska kontinenten. I samband med sin resa sade handelsministern att det är viktigt att handeln med Marocko ökar.
Och hennes motpart, handelsministern i Marocko, Ahmed
Chami, framhöll att man uppskattar samarbetet med Sverige
samt att jordbruket fortfarande är den viktigaste ekonomiska
sektorn i Marocko.
Enligt regeringskansliets pressmeddelande är industrivaror,
papper och trävaror viktiga exportvaror från Sverige. Tetra Pak,
Scania, Ericsson och Volvo lastvagnar är exempel på företag
som är representerade i Marocko. Vilka varor Sverige köper
från Marocko redovisades inte.
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F Ö R BU N D S M Ö T E T
S-KVINNOR

SLUTA
BELÖNA
ODUGLIGA
CHEFER
Det som fick Anna-Karin Nylund att
reagera var att chefen för Posten AB ﬁck
sparken och ändå kunde kvittera ut en
årslön på över nio miljoner kronor. Hon
säger:
– Så där kan vi ju inte ha det. En
misslyckad chef i ett statligt bolag får
miljoner i fallskärm. Kvinnor med vanliga jobb, som tvingas sluta på grund av
den ekonomiska krisen, får på sin höjd en
drinkparasoll i papp.
I motionens att-satser krävs att Skvinnor driver frågan om bonusar och
fallskärmar i valrörelsen och att socialdemokraterna efter valet och i regerings30

ställning omedelbart sätter stopp för
fantasilönerna för cheferna i de statliga
bolagen.
Anna-Karin Nylund skrev motionen och hennes klubbkamrat i Bodens
S-kvinnor Lena Nilsson skrev på den.
Anna-Karin har själv arbetat som elevassistent i 24 år och har nu en månadslön
på 20 000 kronor:
Orättvisor som retar
– Och som ekonomin ser ut i kommunen
kan jag få sluta när som helst. Ingenting är säkert längre. Dessa orättvisor
retar de små människorna oerhört. Det

FOTO:

Lennart Nilsson

– Ett hån mot oss arbetare. Och det retar
upp folk något så vansinnigt.
Anna-Karin Nylund, S-kvinna i Boden är
arg. Och hon har varit arg i drygt ett år nu.
Det var nämligen i oktober 2008 som hon
skrev sin motion ”Chefslöner inom statliga
företag”. Den antogs av S-kvinnor i Boden,
av S-kvinnor i Norrbotten och på förbundsmötet i Borås.
Kvinnor får på sin höjd en drinkparasoll….
Ann-Karin Nylund och Lena Nilsson, Bodens
S-kvinnor, kritiserar fallskärmar och bonusar.

diskuteras överallt och bland gräsrötterna
begriper vi inte varför ingen sätter stopp.
Anna-Karin Nylund ser ju helst att
bonusar och fallskärmar försvinner även
från kommunerna och de privata företagen.
– Men eftersom det ärende som
retade upp mig gällde Postens VD så
kom motionen att handla om de statliga
direktörerna. Dessutom har vi ju ingen
RIKTIG post längre – men det är en annan historia. B

MORGONBRIS

PRUJRPEULVBLQGG



infor
t
e
d
bun
r
ö
F

merar

S-kvinn

or

Förb
und
et

n
S-kvin

infor m
erar

BHöstkampanj 2009 BTräff för nya medlemmar BNy logotype BProgram på
remiss B Kyrkovalet BUtbildning om FN:s kvinnokonvention BFråga Stina!

FOTO:

Den 28 oktober–1 november 2009 äger partikongressen rum i Stockholm. Huvudtemat för årets
kongress är jobben.
Inför kongressen måste vi inom S-kvinnor
profilera oss i våra huvudfrågor – en individualiserad föräldraförsäkring, bättre omsorg och rätt till
heltid.
På DN-debatt den 8 september argumenterar
Nalin Pekgul för välfärdens betydelse för jämställdheten. Brister i välfärdstjänster faller tillbaka
på kvinnor som får det svårare att heltidsarbeta,
vilket slår igenom på inkomsterna. Många sammanboende kvinnor är därför fortfarande ekonomiskt beroende av sin partner medan ensamstående kvinnor löper stor risk att hamna i fattigdom.
För distrikt som vill driva dessa frågor inför
kongressen kan underlag för egna debattartiklar
och insändare laddas ner från www.s-kvinnor.se.
Debattartikeln i DN kan med fördel användas som
utgångspunkt. Nalin Pekgul skriver gärna under
lokala artiklar tillsammans med er i distrikten.
För utåtriktad verksamhet finns det flygblad och
broschyrer – »Både mammor och pappor är föräldrar« och »Små barn har stort behov av omsorg« –
som togs fram inför höstkampanjen 2008 att ladda
ner från hemsidan eller att beställa från förbundet
via Estrid Landmark, estrid.landmark@s-kvinnor.
se, telefon: 08-700 27 48.

Kerstin Stickler

Höstkampanj 2009

Program på remiss
Reviderade versioner av de två handlingsprogrammen »Kvin-

Ny logotype

nors livsvillkor« och »Klimatpolitik« har nu skickats på remiss till

S-kvinnors logotyp har uppdaterats genom att punkten i

slag fördes fram när de diskuterades på förbundsmötet i våras.

den gamla loggan har ersatts med ett bindestreck. Den

Mötet beslutade att skicka programmen på remiss samt att ge

nya loggan överensstämmer därmed med domännam-

medlemmarna ordentligt med tid för diskussion under hösten.

net i våra e-postadresser och leder förhoppningsvis till

Remisstiden går ut den 1 december. Klubbar ombeds att kon-

minskad förvirring. Den nya loggan finns att ladda ner på

takta sitt distrikt för mer information. Det går också bra att ladda

www.s-kvinnor.se under Media.

ner programmen från vår hemsida.

distrikten. Programmen väckte stor debatt och många tilläggsför-
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Nytt inför hösten
Den 28-30 augusti sammanträdde S-kvinnors nya förbundsstyrelse för första gången efter
valet vid förbundsmötet i Borås
i våras. På mötet utsågs nya ansvariga styrelseledamöter
till S-kvinnors sex arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna jobbar för att
S-kvinnors beslut och motioner ska
bli verklighet och rapporterar till
förbundsstyrelsen.
Utöver styrelseledamöter består
varje arbetsgrupp av åtta klubbister.
Klubbarna uppmanades innan sommaren att nominera nya medlemmar, men
då tre av grupperna inte är fyllda tar

vi tacksamt emot intresseanmälningar
till dessa:
UÊÛÀÊV Ê
UÊÛÀ>ÊV Êv>iÛiÌ
UÊ"À}>Ã>ÌÊV ÊÕÌÛiV}
Under hösten görs ett urval av
klubbister till grupperna. Valet sker
utifrån geograﬁsk tillhörighet och
ålder, så att varje grupp får en bra
sammansättning där olika erfarenheter tas tillvara.
Gruppansvariga från
förbundsstyrelsen:

Organisation och utveckling
Yoomi Renström, Gävleborg

Kvinnors arbetsvillkor och hälsa
Anne Ludvigsson, Östergötland

Kvinnorna och familjelivet
Hillevi Larsson, Skåne

Kvinnofrid och barnfrid
Inga-Lill Röhr, Värmland
Ann-Christine Furustrand,
Stockholms län

Kvinnor och miljö
Viola Furubjelke, Östergötland

Internationellt arbete och integration
Carina Hägg, Jönköpings län
Vid styrelsemötet valdes även ny
studieorganisatör i form av Susanne
Andersson, ledamot från Norrbotten.
Nytt arbetsutskott (AU) i styrelsen
är Nalin Pekgul, ordförande, Carina
" ÃÃ]ÊÛViÊÀ`vÀ>`i]Ê-Ì>Ê/Õ>]Ê
förbundssekreterare, Carina Hägg och
Hillevi Larsson.

KYRKOVALET
Den 20 september hölls val till
Svenska kyrkan. Eftersom vale

t

ägde rum efter detta nummer

s

pressläggning hänvisar vi till

vår
hemsida www.s-kvinnor.se för
information.

Träff för nya medlemmar
Den 21–22 augusti 2009 hölls, för andra året i rad, en träff för nya S-kvinnor. Cirka
50 kvinnor från hela landet deltog i utbildningen som hölls på Runö kursgård norr
om Stockholm.
/ÀBvviÊi``iÃÊi`ÊiÊ}Õ`>`ÊÛÃ}Ê>ÛÊÀÃ`>}i]Ê`BÀÊi`i>À>ÊL>`Ê>nat ﬁck besöka plenisalen, andrakammarsalen, huvudentrén och kvinnorummet.
På Runö inleddes kursen med information om S-kvinnors organisation. Fyra
föreläsningspass hölls om S-kvinnors viktigaste frågor: »Familjepolitikens roll för
kvinnor«, »Kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden«,»Våld i nära relationer« och
»Internationellt arbete och miljö«°Ê/ÀBvviÊ>ÛÃÕÌ>`iÃÊi`Ê}ÀÕ««`ÃÕÃÃiÀÊÀ}Ê
dessa frågor.
Liksom förra året ﬁck vi mycket positiv respons på utbildningen och vi tackar alla
deltagare och medverkande för två givande dagar!
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Utbildning
om FN:s
Kvinnokonvention
S-kvinnor i Skåne anordnar i samarbete med ABF en utbildningsdag
om FN:s kvinnokonvention, som i
år fyller 30 år. Utbildningen hålls i
ABF:s lokaler i Lund den 7 november kl 09.30–16.00. Anmälan görs
senast den 15 oktober till Janette
Skogshus, janette.skogshus@abf.
se, som även svarar på frågor om
utbildningen. Antalet platser är
begränsat, så först till kvarn gäller!
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»Vi ska vara aktiva på
partikongressen«
Jämställdheten var temat för Mona Sahlins sommartal i Nacka
den 15 augusti i år. För oss S-kvinnor blir Monas tal en naturlig
utgångspunkt i höstens diskussioner om vårt program »Kvinnors livsvillkor«

M

ona Sahlin påpekade att
fortfarande år 2009 tjänar
männen betydligt mer än
kvinnorna. Kvinnor utför
75 procent av allt hushållsarbete hemma
och tar ut 80 procent av all föräldraledighet. När barnen är sjuka är det fortfarande nästan bara mammorna som vabbar.
Hon påminde om att socialdemokraterna i
dag är ett feministiskt parti och betonade
att detta var något inte minst kvinnoförbundet har kämpat för och tackade för allt
arbete vi gjort genom åren.
På den socialdemokratiska partikongressen i Älvsjö den 28 oktober –
1 november får våra ombud ett gyllene
tillfälle att prata mer om jämställdheten
och se till att partiet gör skäl för tillägget
feministiskt.
För oss S-kvinnor blir Mona Sahlins
tal en naturlig utgångspunkt i höstens
diskussioner om vårt program »Kvinnors
livsvillkor«. Programmets bärande idé är
att det ﬁnns ett samband mellan kvinnors låga förvärvsinkomster och kvinnors
stora omsorgsbörda. Låga förvärvsinkomster innebär å ena sidan att sammanboende kvinnor blir ekonomiskt beroende
av sin partner. Å andra sidan får många
barnfamiljer med en kvinna som ensamförsörjare, men även äldre ensamstående
kvinnor, alltför låga inkomster. Nästan
en fjärdedel av dessa hushåll har så låga
inkomster att de löper stor risk att hamna
i fattigdom.
Den grundläggande orsaken till kvinnors låga förvärvsinkomster är den

skeva fördelningen av omsorgen. En
orimligt stor del av omsorgen om barn
och gamla liksom av stödet till människor med funktionsnedsättning faller än
i dag på kvinnors obetalda insatser. Inte
förrän kvinnor arbetar heltid i samma
utsträckning som män och männen är
föräldralediga, vabbar och stöttar äldre
eller funktionsnedsatta anhöriga i samma
utsträckning som kvinnor kan vi bryta
uppdelningen i kvinno- och mansjobb på
arbetsmarknaden.
Därför är det så angeläget att vi får
en tredelad och på sikt utökad och helt
individualiserad föräldraförsäkring. Men
det räcker inte. En ökad andel
tiskt. Nu kan vi stå inför
heltidsarbetande kvinnor förNalin Pekgul,
en lika dramatisk ökning
utsätter också en upprustning
ordförande
av mäns omsorgsfrekvens
av den offentligt ﬁnansiei S-kvinnor
och av kvinnors övergång
rade omsorgen. Till de mest
från deltidsarbete till heltidsarbete. Men
uppenbara bristerna hör att det knappt
en sådan utveckling är långt ifrån given.
existerar någon barnomsorg på natten.
Det är ett politiskt val vi gör när vi tar
Barngrupperna i förskolan är för stora.
ställning för kvinnors ekonomiska självSkolbarnsomsorgen är alltför ofta torftig
ständighet.
och för äldre skolbarn närmast obeﬁntlig.
När Essvik-Njurundas kvinnoklubb
Delad föräldraledighet tillsammans med
utbyggd offentlig omsorg som ger en reell ﬁrade 100-årsjubileum i augusti 2009
hade jag glädjen att träffa Greta Jonsmöjlighet för kvinnor att heltidsarbeta
son född 1921 och medlem i S-kvinnor
kommer att påverka normerna för vad
sedan 1948. Hon kan se tillbaka på den
kvinnor och män kan och bör göra. Om
revolution i kvinnors livsvillkor som hon
kvinnors önskan att arbeta heltid dessutom stöds av en lag om rätt till heltid kan bidragit till med sitt politiska arbete. Om
jag, inshallah, blir 88 vill jag se tillbaka
det gå snabbt. Vi kan stå inför en omvälvpå en förändring i kvinnors livsvillkor av
ning liknande den som inträffade på 1970talet när kvinnor i bred omfattning trädde samma dignitet som den Greta Jonsson
upplevt. B
ut på arbetsmarknaden. För 40 år sedan
ökade kvinnors förvärvsfrekvens drama-

»Om jag, inshallah, blir 88
vill jag se tillbaka på
en förändring i

kvinnors livsvillkor

av samma dignitet som «

den Greta Jonsson upplevt.«
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Vid årets Pridefestival, som hölls i Stockholm sista veckan
i juli, medverkade S-kvinnor med ett seminarium om
det manliga våldsmonopolets effekter på samhället och
medborgarna. Seminariet arrangerades i samarbete med
Värnpliktsrådet och hölls på Pridehouse i Kulturhuset.
På seminariet diskuterades hur samhället tillskriver män
ett våldsmonopol, till exempel genom att värnplikten bara
omfattar män, samtidigt som det främst är män som döms
för våldsbrott, våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld.
Medverkade gjorde bland andra S-kvinnors vice ordförande Carina Ohlsson och Värnpliktsrådets ordförande
Oscar Rosén.

Boktips
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut
boken »(O)jämställdhet i hälsa och vård – En genusmedicinsk kunskapsöversikt«. Boken, som lämpar sig bra
som studiecirkelmaterial, går att beställa och ladda ner
på www.skl.se.

Fråga
Skolan måste bli bättre på jämställdhet. Idag behandlas flickor och pojkar olika i den svenska skolan, något
som leder till ett fortsatt ojämställt samhälle. Skolan
borde istället användas så att flickorna uppmuntras att
läsa mer traditionellt »manliga« ämnen som teknik och
naturämnen. Vad säger S-kvinnor?
Ann

Svar
Hej Ann,
Jag håller med dig om att skolan har ett viktigt ansvar att
arbeta för ett jämställt samhälle, skolan är den plats där vi
verkligen har chansen att påverka ungdomars värderingar,
och det måste vi ta vara på. Nyligen presenterades en rapport som visar att ﬂickor och pojkar inte bara behandlas
olika på grund av könstillhörighet i skolan, utan även att
lärarna är förvånansvärt okunniga när det gäller genuspedagogik och insikt om hur lärarnas egna föreställningar om
kön påverkar eleverna. Det förvånade mig, med tanke på
att genuspedagogiken ändå har fått relativt stort utrymme
på universiteten de senaste åren. S-kvinnor har reagerat på
rapporten och kräver att lärare och rektorer får särskild utbildning i genuspedagogik samt att utbildningsminister Jan
Björklund presenterar ett förslag för att motverka okunskapen bland skolans personal.

Ellinor Collin

Seminarium om
det manliga våldsmonopolet

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 70458, 107 26 Stockholm eller mejla morgonbris@s-kvinnor.se
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Fråga
Stina
Stina Touma,
Förbundssekreterare
Socialdemokratiska
Kvinnoförbundet
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Nio månader i mammas mage.
Ett helt liv utanför.
Gratis gravidförsäkring
Mammas mage är en säker plats. Med vår gravidförsäkring får du
ett gratis grundskydd som ger den där lilla extra tryggheten.

En hel barnförsäkring för halva priset
När ditt barn har kommit till världen ﬁnns en rejäl barnförsäkring som väntar.
Teckna innan ditt barn fyller ett år och få 50 procents rabatt på första årets premie.

Folksampris på bilbarnstol
Genom oss får du köpa bilbarnstol till förmånspris.

Ge ditt barn en bra start nu!
Ring 0771-950 950, 7.30–21.00, helger 9.00–19.00 eller besök folksam.se så hjälper vi dig.

folksam.se
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POSTTIDNING B
Morgonbris
Box 70485, 107 26 Stockholm

Endast för
Morgonbris läsare!

ANN A LIND LEW IN & ZEKE LIND

Fattiga
Riddare
OC H AND RA KÖK SHJ ÄLTAR
EN BOK OM KON STEN ATT
TA VARA PÅ MAT EN

149:Författaren Anna Lind Lewin,
formgivare och kommunikatö
r
med stort mat- och miljöintre
sse,
har samlat och provlagat rece
pt
med sonen Zeke Lind som är

kock

på restaurang Bergamott

BILDA FÖRLAG

i Stockholm

Ta vara på maten!
Fattiga Riddare är boken som visar vägen till ett godare, billigare och
miljövänligare kök. I boken hittar du gamla beprövade recept och nya –
allt från brödgratäng och minestrone till indisk linssoppa och smoothie.
Samt raka och enkla fakta om mat, förvaring och hållbarhet.
Med bra ta-vara-på-knep och bättre kunskaper om maten kan man
förgylla livet, samtidigt som miljön tar mindre stryk och det blir mer
pengar över. Som man istället kan lägga på bättre råvaror.
Så nästa gång du står öga mot öga med en brödbit eller ostkant, hejda
slängreﬂexen och fundera över vilken smakupplevelse som kan uppstå
med rätt tillagning och kombinationer.
Låt dig inspireras! Köp boken från Bilda Förlag! Specialpris för
Morgonbris läsare: 149 kronor. Porto tillkommer. Maila din beställning till:
kundtjanst@b7ld.se – uppge bokens titel, namn, adress, telefonnummer
och beställningskod: Morgonbris.

www.bildaforlag.se
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