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Endast för

Morgonbris läsare!

Var du ung på 60-talet?
                        

Här är boken för dig som har en kärlek för 60-talet! Läs om, och 
se bilderna från de spännande åren. Minns: kårhusockupationen, 
kärleksrevolutionen, vietnamdemonstrationen i Stockholm, starten 
för miljonprogrammet, kobratelefonen, de första charterresorna, 
ungdomsrevolter, barbie, husmoderns köksalmanacka, Twiggy, Gagarin 
i rymden, Black Power på prispallen för 200 meter i OS Mexico, Ria 
Wägners vinkningar, filmerna Easy Rider och The Sound of Music, The 
funny walk av Monty Pythons flygande cirkus, vänstervågen, mods, 
hippies och många, många fler minnen. 

Låt dig inspireras! Köp boken från Bilda Förlag! Specialpris för Morgonbris 
läsare: 199 kronor. Porto tillkommer. 

Maila din beställning till: kundtjanst@b7ld.se – uppge bokens titel, 
namn, adress, telefonnummer och beställningskod: Morgonbris. 

Tomas Ekman har skrivit boken  

för dig som älskar 60-talet!

www.bildaforlag.se



Morgonbris/5/2009

19

Morgonbris, Box 70458,  
107 26 Stockholm
morgonbris@s-kvinnor.se 
Ansvarig utgivare: 
Stina Touma
Redaktör: Lena Näslund 
Redaktionsråd: Hanna 
Finmo, Kajsa Jansson,  
Marja Koivisto, Irmeli Krans, 
Annelee Larsson, Jenny  
Lindblad och Stina Touma
Produktion: Bilda Idé
Grafisk Form: 
Ulrika Lönnberg 
Tryck: Sjuhärads Tryckeri 
Övriga medarbetare i detta 
nummer: 
Ellinor Collin, Carin Palm-
crantz, Yvonne Gröning, Mats 
Gröning, Anna-Greta Leijon, 
Emma Lindh, Kajsa Jansson, 
Eva Jansson, Stig Ahlmqvist, 
Claes Borgström, Margareta 
Winberg, Ann Linde, Anci 
Magnusson, Nalin Pekgul.
Redaktionen delar inte
nödvändigtvis alltid 
skribenternas åsikt och  
ansvarar ej för insänt,  
icke beställt material. 
Texterna i Morgonbris är 
skrivna av Lena Näslund  
om inte annat anges.
Morgonbris nr 1/2010
kommer ut den 26 februari. 

13
»Dags för partiet att ta ansvar«

 Kampen för Fistulasjukhuset 

belönas

 Sångerskan och musikan-

ten som tolkar Dan Andersson

6 hårda julklappar – böcker 

skrivna av kvinnor och här recenserade av 

kvinnor

Ovanlig pappa tar hela föräld-

raledigheten

 Morgonbris rapporterar

 Margareta Winberg skriver: 

»Ta striden!«

Parvin Ardalan – en sann 

hjältinna

Nätverkskonferens i 

Lesotho

Namnen på alla 

som har kommit med i en arbetsgrupp

Plattan som skivbolaget sågade sålde i 85 000 ex

: Anna-Greta Leijon recenserar Anita Gradins bok 

Besluten, ombud berättar och Claes Borgström skriver

Sofia

Anna-Greta 
& Anita

Partikongress

8

MORGONBRIS 3



LEDAREN
LENA NÄSLUND

 talade på parti-
kongressen tyckte jag att jag hörde att 
hon sa: 

»Jämställdheten ska genomsyra den 
socialdemokratiska politiken.« Efteråt, 
när jag kollade med andra, och när jag 
läste hennes tal, kunde jag inte hitta just 
den meningen. 

Kanske drömde jag, kanske hade jag 
alltför stora förhoppningar. 

Men jämställdheten är inte bortsorte-
rad. Det kanske till och med är tvärtom. 
Ett kapitel i de politiska riktlinjerna har 
rubriken »Jämlikhet – därför feminism.« 
Texten på tre sidor handlar enbart om 
jämställdhet och hur vi ska nå dit. Partiet 

är feministiskt och jäm-
ställdhet handlar om 

alla människors 
lika värde. Det 
borde alla kunna 
ställa upp på. 

Men hur 
är det med 
meningen: 
»Jämställdhet är 
produktivt.« Den 

är spetsigare och sopar undan alla fördo-
mar om kvinnans roll och möjligheter på 
arbetsmarknaden. När både arbetsgivare 
och fackliga företrädare tar den mening-
en på allvar kommer kvinnans kompetens 
och erfarenhet äntligen att värderas fullt 
ut. Jämlikhet kan uppnås. 

Vad är det då för skillnad mellan 
jämlikhet och jämställdhet? Det är inte 
ovanligt att begreppen blandas samman. 
Jämlikhet är klasskamp. Jämställdhet 
handlar om rättvisa mellan könen. För 
att uppnå jämlikhet måste man ha jäm-
ställdhet. 

Jämställdhet är ett svenskt begrepp, 
skapat av engagerade socialdemokrater, 
folkpartister och TCO:are i slutet av 
60-talet. Då fanns en informell studie-
cirkel – Grupp 222 – som träffades i 
Bromma hemma hos TCO-medarbetaren 
Annika Baude. Bland dem som deltog 
fanns Anita Gradin samt Lisbet och Olof 
Palme. Det man diskute-
rade var könsroller och hur 
de påverkade tillvaron för 
män och kvinnor. 1972 kom 
S-kvinnor med sitt radikala 
familjepolitiska program, 
»Familjen i framtiden« med 
krav på lika lön för lika 
arbete, daghem till alla barn 
och sex timmars arbetsdag 
för alla. TCO kom året därpå 

med ett lika radikalt 
förslag som innehöll 
kortare arbetstid för 

småbarnsföräldrar. Målet för 
båda organisationerna var 
jämställdhet. 

1972 höll statsminister Olof 
Palme ett bejublat tal på  

S-kvinnors kongress. Det han sa gick 
rakt in i hjärtat på ombuden: 

»Vi varken vill eller kan förbjuda två 
människor att gemensamt bestämma hur 
de vill fördela hemarbete och omsorg om 
barnen. Vi vill däremot inte att kvinnan 
ständigt skall stå tillbaka på arbets-
marknaden, att kvinnor ständigt skall 
ha låga löner och sämre trygghet, sämre 
utbildning – allt under motiveringen att 
kvinnan kan återgå till hemmet och få sin 
försörjning av någon annan. Vi vill helt 
enkelt ta bort de hinder som alltid har 
funnits och finns ännu i dag för kvinnans 
lika rätt på arbetsmarknaden.« 

37 år efter Olof Palmes tal har vi kom-
mit en bit närmare ett jämställt samhälle. 
Vi som har varit med hela tiden vet att 
det är så. Unga feminister är inte lika 
övertygade. 

Historien har dock lärt oss att det fort-
farande krävs politiska riktlinjer för att 

peka ut vägen till jämställd-
het. Därtill kommer att för 
att det ska bli ändring måste 
någon bry sig om de politiska 
riktlinjerna och om kongres-
sens beslut. Vem gör det? 
Ansvaret kan inte läggas en-
bart på S-kvinnor. Partisty-
relsen och riksdagsgruppen 
måste spotta upp sig. 

Det måste bli kamp i val-
rörelsen om vilket parti som 
är bäst på jämställdhet. Är 
vi bäst behåller vi kvinnor-
nas röster. Och vi vinner en 
del nya – både från kvinnor 
och män. Om inte har vi 
slarvat med vår historiska 
hemläxa. 

Hör av er!

Alla tidningar vill ha 

kontakt med läsarna. 

Det gäller även Mor-

gonbris.

Använd snigelpost 

eller e-posta. En bra 

text, som är aktuell 

och inte alltför lång, 

publicerar jag gärna.

Lena Näslund/ 

Morgonbris

Smyge Strandväg 16,

231 78 Smygehamn

E-post: naeslund.in-

formation@telia.com

måste man ha 

jämställdhet«. 

Dags för partiet att ta sitt ansvar

»För att uppnå jämlikhet

4 MORGONBRIS



morgonbris 5

Dags för partiet att ta sitt ansvar

Plus för de färska forskningsuppgifterna från FN:s utveck-

lingsprogram, UNDP. Här konstateras att invandring är bra 

för ekonomin. Invandringen leder till fler arbetstillfällen 

och gynnar därmed både industriländerna och u-länder-

na. Källa: UNDP:s årsrapport 2009. 

Plus för Nalin Pekgul som uttryckte sig så här glasklart i 

SR:s P1 Morgon: »Kvinnor har rätt att röra sig vart de vill, att 

klä sig som de vill och att gå på fester som de vill. Ingen 

jäkel i det här landet ska i religionens namn begränsa kvin-

nors frihet, för vi lever i Sverige 2009.« 

Plus för ledare i Söderhamns-Kuriren: »För den som 

följer den politiska debatten är det inte svårt att förstå 

varför unga kvinnor vänder allianspartierna ryggen. 

Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Göran Hägglund och Jan 

Björklund framstår verkligen inte som företrädare för de 

unga moderna kvinnornas krav på att få leva i ett jämställt 

samhälle.« 

Plus för den norska lagen om krav på 40 procent kvinnor 

i börsbolagens styrelser. De kvinnliga ledamöterna har på 

bara några få år ökat från 7 till 40,2 %. De nya ledamöterna 

är både yngre och mer välutbildade än de män som har 

fått lämna sina poster. 

Plus för S-kvinnorna i Kronoberg som kräver att länets alla 

kommuner ska erbjuda barnomsorg på oregelbundna ti-

der. Enligt lagen är kommunerna bara tvungna att erbjuda 

barnomsorg dagtid. Övrig tid är upp till kommunerna att 

bestämma. 

Plus för kyrkomötets beslut den 22 oktober om ja till 

kyrkvigslar av par av samma kön. 

Minus för Vellinge kommun och de styrande Modera-

terna som aldrig har tagit emot flyktingar och som nu 

har försökt sparka ut 30  ensamkommande flyktingbarn. 

Barnen sades vara ett hot mot friden och  tryggheten i 

Sveriges näst rikaste kommun. 

Minus för de tre borgerliga ungdomsförbunden i Kalmar 

– MUF, CUF samt Liberal ungdom som anser att prostitu-

tion är ett yrke som alla andra. De har av den anledningen 

hoppat av en lokal kampanj mot trafficking. Axel Werin 

(M) uttalade sig för tidningen Barometern: »Jag ser ingen 

skillnad på snickare som använder sina muskler till att slå 

in spik och människor som säljer sin kropp för sex. Prosti-

tution är en mänsklig rättighet.«

Minus för Carl Bildt som mycket sällan tar upp frågor om 

kvinnors roll i det fredsbyggande arbetet och kvinnors rät-

tigheter, frågor som betonas i den borgerliga regeringens 

utrikesdeklaration. Källa: www.kvinnatillkvinna.se 
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e b b a  w i t t  b r a t t s t r ö m

Mitt eget kvinnoliv började 1972. Då 

gick jag, arton år på det nittonde, 

med i Grupp 8. Under en period i liv

et då unga kvinnor vanligtvis famlar efter en 

identitet och depression kan vara ett normal

tillstånd, fick jag chansen att känna min be

tydelse. 
Tillsammans med hundratals andra kvin

nor som ville förändra världen lärde jag mig 

utveckla en åsikt och stå för den. 

Jag fick en kropp som gick med stora steg 

och skrattade högt. Idag skapar mediebomb

mattan av information om hur förnedr an de 

Feminismen befinner sig i kris. En 

historiskt sett unik ovilja att förstå 

och lära av historien präglar dagens 

unga feminister. Politik i meningen 

konkret praktik är ute. Istället för 

aktioner med levande människor 

på gator och torg, arbetsplatser, 

parlamentariska institutioner och 

alternativa offentligheter, har vi fått 

bloggosfärens hysteriska tyckande, 

karriäristisk mediefeminism och 

politiskt korrekt genusteori.  

Vi befinner oss mycket långt från 

det befrielseprojekt som 1970-talets 

kvinnorörelse utgjorde. 

arbetar med professor i litteraturvetenskap 

vid Södertörns högskola, f n Dag 

Hammar skjöld-professor vid Nordeuropa-

institutet, Humboldtuniversitetet i Berlin. 

Skriver på boken Å alla kära systrar. Min 

kvinnorörelsehistoria, Norstedts 2010. 

har publicerat Moa Martinson. Skrift och 

drift i trettiotalet (1988), Stabat mater. 

Julia Kristeva i urval (1990), Ediths jag. 

Edith Södergran och modernismens 

födelse (1997), Ur könets mörker. 

Litteratur analyser (1993, 2003) I dig 

blev den store guden en liten pilt. Heliga 

Birgittas Himmelska uppenbarelser i 

urval (2003), Dekadensens kön. Ola 

Hansson och Laura Marholm (2007). 

Red tillsammans med Birgitta Svanberg: 

Hundra skrivande kvinnor I-III, 1995, 

1997, 2000 Natur och kultur. Plus 

svensk huvudredaktär för Nordisk 

kvinnolitteraturhistoria 1800-1900, 

1900-1960. 1993, 1996 Bra böcker, 

Höganäs 
roar mig med: att simma, träffa familjen. 

okänd talang: operakännare. 

boktips: Kvinnoklassiker, alla sorters! 

 



Feminism
D e a  b i r g i t t a  L a g e r s t r ö m

text

foto

Det demonstrerades mycket – för rätt 

till abort, för fler daghem, för lika 

lön. På bilden Solveig Andersson.
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Feminism
D e a  b i r g i t t a  L a g e r s t r ö m

text

foto

Det demonstrerades mycket – för rätt 

till abort, för fler daghem, för lika 

lön. På bilden Solveig Andersson.

Sverige tappar fart i jämställdhetsarbetet. Vad bör göras? Det – och mycket 
mer – diskuteras i tidningen Hertha, världens äldsta nu levande kvinnotid-
skrift, som fyller 150 år och firar med ett 148-sidigt jubileumsnummer.

Skribenter och debattörer från höger till vänster diskuterar gårdag och 
morgondag, rädslor och förhoppningar.

Eva Moberg skriver om kvinnorörelsens brist på strategi, Ebba Witt-
Brattström om de unga feministernas ovilja att lära av historien, PM Nilsson 
tar upp pappors behov av sina barn och Carina Burman ger en bild av en 
Fredrika Bremer som var allt annat än en tråkig tant.

Hertha ges ut av Fredrika Bremer-Förbundet. Tidningen hette från början 
Tidskrift för Hemmet. Den bytte namn till Dagny 1886 och till Hertha i sam-
band med rösträttskampen 1914. Namnet lånades från Fredrika Bremers 
roman med samma namn. I boken pläderar författaren för kvinnans myn-
dighet och självbestämmande.

Morgonbris, som »bara« är 105 år gammal – men som har haft samma 
namn genom alla år – gratulerar kollegan och systern Hertha.

GRATTIS 
HERTHA
150 åR!

+ listan

spaning

Färre aborter med 
bättre undervisning 
Undervisningen i skolorna i sex och samlevnad måste bli 
bättre. Det är slutsatsen av en undersökning som Ungdoms-
barometern har gjort bland drygt 10 000 ungdomar i åldrarna 
15–24 år. Samma slutsats fanns med i en rapport som utreda-
ren Anders Milton lämnade till regeringen i somras. 

Ungdomsbarometern genomför årliga attitydundersök-
ningar på webben. Frågorna handlar om allt som berör unga 
människor. I år visar svaren att sexdebuten sker allt tidigare 
och att unga flickor inte vågar använda p-piller av oro för 
biverkningar. Detta är en av de främsta orsakerna till att 
aborterna i Sverige ökar.

- listan

morgombris5_09.indd   5 2009-11-30   08.45
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Morgonbris om Catherine Hamlin och 
Fistulasjukhuset. Carin Palmcrantz, ordförande i Stiftelsen 
Fistulasjukhuset, berättade om kvinnornas behov av strump-
byxor. Strumpbyxorna används som trosor sedan benen klippts 
av. Trosorna håller fast bandage och bindor när opererade 
kvinnor återvänder till sina byar. 

Efter artikeln i Morgonbris var det många kvinnoklubbar 
som startade insamlingar av strumpbyxor. Klubbarna i Fritsla, 
Helsingborg, Gislaved och Kristinehamn är bara några av dem. 
Hundratals kilo och många tusen strumpbyxor har skickats 
iväg. Agnes Milne i Kristinehamn berättar: 

– Det är fantastiskt att så små saker som strumpbyxor kan 
vara så viktiga. Vi fick ihop elva kilo, det var ungefär 500 par 
strumpbyxor. Kvinnodistriktet i Värmland stod bakom insam-
lingen. Tidningarna skrev, och inför årsmötet i Kristinehamn var 
det även kvinnor som inte är medlemmar som kom med strump-
byxor. Man förstod att detta var viktigt och ville hjälpa till. 

Catherine Hamlin och hennes man kom till Addis Abeba för 
femtio år sedan, såg kvinnornas elände och beslutade försöka 
minska lidandet. De skaffade sig kunskap, forskade fram meto-
der, byggde sjukhus, lärde upp personal och tiggde ihop medel 
till verksamheten. 

Nu finns det ute på landsbygden fem kliniker som arbetar 
med samma mål som sjukhuset. Man har även startat ett 
barnmorskecollege som utbildar barnmorskor som ska arbeta 

på landsbygden. De måste vara beredda att arbeta under svåra 
förhållanden. Förebild är det svenska systemet som infördes 
på 1860-talet. Då ålades varje svensk socken att hålla en utbil-
dad barnmorska. 

Avsaknaden av all slags mödra- och förlossningsvård har lett 
till att många tusen kvinnor på den etiopiska landsbygden le-
ver med allvarliga skador. Kvinnorna är undernärda, har burit 
tunga bördor eller är alltför unga för att föda barn. Under för-
lossningen skaver barnets huvud sönder vävnaderna innanför 
bäckenet. Hål – fistulaskador – uppstår i blåsa, urinvägar och 
tarmar. Kvinnan tvingas sedan leva med att urin och avföring 
tränger ut. Hon luktar illa och blir bortstött från familj och 
bygemenskap. 

I Sverige stöds Catherine Hamlins arbete främst av Stiftel-
sen Fistulasjukhuset. 

Stiftelsen bildades av de politiska kvinnoorganisationerna 
samt Fredrika Bremerförbundet, Riksförbundet Hem och 
Samhälle samt Svenska Vänsterkvinnors Förbund. 

Insamlingen av strumpbyxor pågår fortfarande. Och hela 
strumpbyxan tas tillvara. Benen virkas och stickas till mattor 
och annat användbart. 

Ett problem med insamling av strumpbyxor är att portot för 
att posta paketen är drygt. Men även pengar välkomnas. De 
kan sättas in på Plusgiro: 90 02 96-5 eller Bankgiro: 900-2965. 

Läs mer på www.fistulasjukhuset.se 

Nu jublar många S-kvinnor. Catherine Hamlin får alter-

nativa nobelpriset; The Right Livelihood Award. 

Catherine Hamlin har i femtio år arbetat med att 

bygga upp Fistulasjukhuset i Addis Abeba. Där kan fat-

tiga kvinnor med svåra underlivsskador opereras utan 

kostnad. 

S-
kvinnor 
jublar

»Det är fantastiskt att så små 
saker som strumpbyxor kan 
vara så viktiga. Vi fick ihop 
elva kilo, det var ungefär 500 
par strumpbyxor. Kvinno-
distriktet i Värmland stod 
bakom insamlingen.«

Kampen för 
Fistulasjukhuset 
belönas

Catherine Hamlin får 
alternativa nobelpriset; 
The Right Livelihood 
Award.

FOTO: Carin Palmcrantz
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så många provocerade och kränkta av 
tonårstjejer som är avvikande, uppkäftiga, trotsiga och arga? 

Min dotter är arg, så arg och butter, och hon vill inte vara till lags 
eller vara smidig. Hon har skurit sig då hon haft ångest så hon har 
vita ärr på låren och armarna ända upp till armhålorna. Hon har 
svårt att komma ihåg enkla vardagssaker, klara sitt skolarbete och 
planera.  

Genom högstadietiden har jag fått höra att det är vi föräldrar 
som har brustit. Hon har inte haft konsekventa regler, vi har skilt 
oss, vi har inte funnits där för henne. Och jag har skämts och över-
kompenserat min dotters beteende med att vara extra käck och 
förstående när skolan ringt för vilken gång i ordningen vet jag inte. 

– Nä, men vad säger ni? Sa Therese så? Nej hon får absolut inte 
kalla kuratorn för subba! Jag ska prata med henne när hon kom-
mer hem. Säger jag som är mamma, gråter och skäms inombords. 

Och tänk alla inlämningsuppgifter som jag har suttit och gjort 
nästan själv för att flickan glömt eller helt enkelt inte haft uthållig-
het nog. 

– Glömt lämna in om Amazonas regnskog? Jaha, men den ligger 
här hemma, jag kommer ner med den till skolan i eftermiddag, 
säger jag och googlar på Amazonas… När jag sedan förhör henne 
och frågar henne vad malaria är för något tittar hon på mig med 
vackra bruna ögon och svarar förstrött: – Vet inte, en flod eller nåt. 

Varför spelar inte min dotter i handbollslaget och åker på läger 
till Danmark? Som grannens perfekta flicka gör. Eller sitter 
med i elevrådet, eller kommer hem med MVG på proven? 

Nu när hon ska börja på gymnasiet får vi äntligen en neuro-
psykiatrisk undersökning. Skolpsykologen har hittat en diag-
nos som kanske förklarar denna underbara flickas annorlunda 
beteende. Det är lite sent, det hade varit lättare om hon varit 
en pojke med samma svårigheter. Men flickor kan antingen 
försvinna in i klassrummets gråa dunkel, vara tysta och klara 
sig ganska bra utan att det märks att de har en diagnos som 
ställer till det för dem. Eller så kan de vara som Therese som 
är utagerande och tuff. 

Vilket sätt flickorna än har så har vi vuxna runt dem svårt 

att se signalerna och strategierna de använder för att hantera 
sina intryck och sin omvärld. 

Hur kan det komma sig att det är så många fler pojkar som 
blir utredda och diagnostiserade? Här har inte jämställdhe-
ten nått långt. Men vi vet också av forskningen, som görs om 
personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, att om 
de inte får hjälp hamnar de lättare i missbruk och kriminalitet. 
Vi har många med diagnoser på våra fängelser, många miss-
brukare som »självmedicinerar« för att få lugn. Dessutom finns 
det en ärftlighetsfaktor som man inte ska bortse ifrån. Men 
gemensamt är att de flesta av dessa är män. 

Min dotter har enligt kartläggningen ett högt resultat på 
normbrytande beteende och på ilska. Hon har låg impulskon-
troll och kommer lätt i affekt. Psykologen skriver att det känns 
som hon kan explodera. Hon har svårt att hantera känslor och 
är beroende av goda relationer… 

Smaka på de orden. Jag som mor har läst dem hundratals 
gånger. Vad står de för och vad ska vi göra? Konsekvenserna 
vet jag redan då hon hamnat i så mycket trubbel och konflikter 
att det räcker till en hel bok! Vad händer med en flicka med 
detta emot sig? 

Men nu gråter och skäms jag inte längre! Min flicka är en 
härlig flicka med otrolig humor och charm, och med hjälp och 
insikt kommer hon att jaga bort de demoner som spökar för 
henne. 

Och jag har slutat överkompensera! Nästan… Hos tandläka-
ren sist fick jag ge en förklaring till varför min rädda flicka helt 
plötsligt fick nog och rusade upp ur stolen. 

Och nu har vi också vett att kräva hjälp och stöd från skolan. 
Hon behöver hjälp med att planera och strukturera sitt skolar-
bete. Det kan äntligen ge henne en ärlig chans. 

Jag skriver dessa rader för att kanske få igång en diskussion 
kring problematiken som finns vad gäller dessa flickor. 

För inte ska det vara lättare att få hjälp för att man är 
pojke! 
                                  Mamma till en underbar annorlunda flicka 

En mamma skriver om sin dotter med ADHD: 

Det hade varit lättare om 
hon varit en pojke… 

INSÄNDARE
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»TACK, 
KOMMUNALA 
MUSIKSKOLAN!«

Sofia Karlsson, framgångsrik och röd:

Det var 2005 som svenska folket fick upp öronen för Sofia Karlsson, sång-

erska och musikant. Då kom hon med »Svarta ballader«, en CD med texter 

och musik av Dan Andersson. På skivbolaget var det ingen som jublade: 

»Den kommer inte att sälja mer än 3 000.«

Men plattan såldes i 85 000 ex och öppnade dörrarna in till musik- 

Sverige.

– Det blev min kärleksförklaring till Dan Anderssons dikter, säger hon.

MORGONBRIS 9
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iktsamlingen »Svarta Balla-
der« publicerades första gången 
1917. Den innehåller de fortfa-
rande så älskade dikterna »Jag 

väntar vid min mila«, »Till min syster« 
och »Omkring tiggarn från Loussa«. Och 
på  internet, på hemsidor och bloggar, kan 
man läsa om hur de som har lyssnat på 
Sofia Karlssons CD djupt berörs av hen-
nes tolkning av Dan Anderssons poesi.

På en annan CD, »Söder om Kärleken« 
spelar hon bland annat på Dan Anders-
sons gamla parlorgitarr:

– Den är från 1800-talet och har bra 

karma. Hans dotter Monica hade sparat 
den. Det är magiskt att få spela på den 
och se till att den mår bra igen. 

Sofia Karlsson är 34 år, född söder om 
Söder i Stockholm och med en familj som 
har rötterna i arbetarrörelsen. Hemma 
spelade man LP-skivor med Thorstein 
Bergman, Fred Åkerström och Cornelis 
Vreeswijk. Hennes mamma sjöng ofta 
Dan Andersson för de fyra barnen.

Sofia är ödmjuk inför framgången, och 
som så många andra av dagens artister 

tackar hon den kommunala musikskolan 
för att hennes musikintresse väcktes 
till liv och fick henne att gå vidare till 
Musikhögskolan trots att hon egentli-
gen hade tänkt bli sjuksköterska, som 
mamma.

Sofia:
– Jag har sjungit sen jag var liten tös, 

men jag visste inte förrän jag var 22 år 
att jag var tillräckligt bra, att jag kunde 
leva på det. Jag är inspirerad av Tracy 
Chapman, Evert Taube, Marie Fredriks-
son, den svenska vistraditionen och den 
amerikanska. 

D

Sofia Karlsson är under hela 
december ute på julturné. 
Starten var i Luleå. Finalen är  
i Malmö den 19 december.
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Som musiker och sångerska har hon 
nu givit ut tolv plattor, ensam eller till-
sammans med andra musiker. Alla säljer 
bra och fler är på gång. Sofia Karlsson 
är både känd och okänd. Hon menar att 
hon, och andra som spelar samma musik 
som hon, finns strax under mediebruset. 
De har engagemang på spelmansstäm-
mor och folkmusikklubbar, men Sofia 
har också fyllt konserthusen i Göteborg, 
Örebro, Stockholm och Gävle. Hon minns 
särskilt en konsert i våras i Göteborg 
när kontakten med publiken blev tät och 
nära. Jag frågar henne om hon skulle 
kunna tänka sig att hyra Globen för en 
konsert, men hon ryser när hon svarar:

– 16 000 i publiken. Det är för stort. 
Man kan aldrig nå fram till alla.

Annat är det när hon kommer till spel-
mansstämmorna i Bingsjö, Ransäter och 
Degeberga. Där känner hon sig hemma. 
Hon gillar buskspel och den nerv som 
finns när många kunniga folkmusiker 
samlas:

– Jag älskar musiken och miljön, det 
är ett socialt sätt att vara. Man kan inte 
bli mer poppis än där bland veteranerna 
som spelar dragspel och fiol.

Sofia Karlsson syns sällan i media. 
Hon vill inte veta av någon form av 
skvallerpress. Hon är också noga med 
hur hon fotograferas och släpper aldrig 
in media i sin privata tillvaro.

– Publicitet är viktigt, säger hon, men 

det är inte allt. Hellre inte synas alls än 
att synas i ett dåligt sammanhang.

Hon säger också att hon i första hand 
tänker på musiken, inte på om den är 
kommersiell och säljer bra. Framgång-
arna med plattor, konserter och turnéer 
har lett till att hon har haft möjlighet 
att skaffa sig medarbetare; en agent, en 
turnéledare, en pressekreterare. Hon 
har bildat det lilla skivbolaget Sally 
Wiola Music, döpt efter en trevlig gam-
melmoster. 

 

Medvinden, och titeln skivbolagsdi-
rektör, gör henne både generad och 
stolt: 

– Jag vill sticka ut lite, vara fram-
gångsrik och ändå vara röd. Jag är upp-
vuxen i en gråsossefamilj och har tagit 
de bästa värderingarna med mig. Jag 
har lärt mig samarbete och systerskap. 
Jag har en fin gemenskap med kvinnor 
runt omkring mig. Och min familj står 
bakom mig. 

– Nackdelen är att jag ibland känner 
av jantelagen. Den finns inne i mig. Jag 
kan tycka att det känns fel att tjäna 
pengar. Samtidigt är jag glad att jag 
har råd att ha medarbetare så att jag 
kan koncentrera mig på det som jag är 
bra på. Man måste ha ett aktiebolag, 
jobba normalt och tjäna normalt. Det 
är både en kvinnofälla och en karriär-

fälla att försöka göra allt själv.
Sofia Karlsson spelar flöjt och gitarr. 

Hon har tio musiker som hon brukar 
samarbeta med. Fem av dem är alltid 
med på scenen och hon strävar efter att 
minst två av dem ska vara kvinnor:

– Det är extremt viktigt med den man-
liga/kvinnliga balansen i bandet, både för 
musiken och arbetsmiljön.

På Sofias egen hemsida kan man ta del 
av hela hennes yrkesliv, både det som 
har varit, det som är och det som kom-
mer. Nu pågår julturnén som tar henne 
runt nästan hela Sverige. Där framträ-
der hon tillsammans med andra artister, 
bland andra Ale Möller, Lena Willemark 
och Lisa Rydberg med julmusik i folk-
ton.

På hennes hemsida finns också en 
länk som visar på ett starkt miljöenga-
gemang. Tillsammans med en kamrat 
har hon startat nätverket »Återuppliva 
Östersjön«.

Här finns enkla och konkreta tips på 
vad var och en kan göra för att bidra till 
bättre miljö. Vid Östersjön, i Stockholms 
skärgård, har hon tillbringat alla sin 
barndoms somrar. Hennes vision är att 
alla som bor runt Östersjön ska kunna 
leka och bada i klart vatten:

– Vi vill kunna segla, borsta tänder-
na på en klippa i havet, kunna se säl 
och havsörn och äta den fisk vi fångat 
själva. 

»Det är både en kvinnofälla och en karriärfälla att försöka göra allt själv.«
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Morgonbris rekommende-

rar hårda klappar som årets 

julklapp. Här följer sex spän-

nande förslag som kommer 

att glädja och beröra motta-

garen. Böcker om kvinnoliv, 

kvinnokamp, politik och kul-

tur, skrivna av kvinnor och 

här recenserade av kvinnor. Viktig kvinnogärning 
lyfts fram ur glömskan 
Emilia Fogelklou var en 
högst självständig röst i 
den svenska kulturdebatten 
i mer än sjuttio år. Ulrika 
Knutson har lyft fram hennes 
texter i den nyutkomna och 
inspirerande boken »Emilia 
Fogelklou, sökare, stigfinna-
re och gränsöverskridare«. 

 

 

Härlig textilresa 
genom 50-talet
Vilka fantastiska textilkonst-
närer vi har haft! 

Boken »Tidlösa mönster, 
textilkonst från 1950-talet«, 
av Gisela Eronn, ger en 
härlig återblick. 

Ta presentationen av Viola 
Gråsten, 1910–1994, och 
hennes filtar. En sådan finns 
väl hemma hos de flesta. 

 

Åsa Lindeborgs bästsäljare 
redan en klassiker 
»Mig äger ingen«, Åsa 
Lindeborgs bok, är en 
historia som tar tag. Man 
blir starkt berörd av flickan 
Åsa Natasha Andersson som 
växer upp i Västerås med 
sin alkoholiserade pappa. 

Åsa Natasha är en flicka 
som är inställd på att över-
leva. 

6 hårda jul
Vi tipsar om årets julklappar

TEXT:  Yvonne Gröning

»Emilia Fogelklou,sökare, 
stigfinnare och gränsöver–
skridare« 
Av Ulrika Knutson  
Cordia förlag

»Tidlösa mönster, textilkonst 
från 1950-talet»
Av Gisela Eronn 
Norstedts förlag 

»Mig äger ingen»
Av Åsa Linderborg 
Atlas Pocket
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»Från Bruket till Bryssel«
Lissabonfördraget undertecknades till slut av den motvillige tjeckiske 

presidenten Vaclav Klaus och dragkampen om de nya EU-toppjob-

ben inleddes officiellt i början av november. Den som vill få en inblick 

i hur det kan gå till bakom kulisserna ska läsa »Från Bruket till Brys-

sel«. Det är minnen från ett politiskt liv nedtecknade av Anita Gradin i 

samarbete med hennes mångåriga medarbetare Ranveig Jacobsson, 

skriver Anna-Greta Leijon i en recension av boken.

Anita Gradin, som skrivit boken »Från Bruket till 
Bryssel« har varit vice ordförande i S-kvinnor, 
vice president i Socialistinternationalens kvin-
noförbund (SIW) och vice president SI. Hon var 
invandrarminister och jämställdhetsminister 
1982–1986, utrikeshandelsminister fram till 1991, 
den första svenska ledamoten i EU-kommissio-
nen 1995–1999, och under några år ambassadör 
i Wien. 

lklappar

Hörnefors i Väs-
terbotten för drygt 75 år sedan. 

Jäntan från bruket drömde om att 
bli småskolelärarinna eller missionär i 
Abessinien. Mormor Hulda gav inspira-
tion och läste om främmande länder och 
mamma Alfhild såg till att flickan kunde 
gå realskolan. 

Mormor tillhörde Evangeliska Foster-
landsstiftelsen, föräldrarna var god-

templare och med i folkdanslaget, och i 
Nordmaling dansade Anita in i SSU. 

Anitas klassresa börjar som så många 
andras i folkrörelse-Sverige och utbild-
ningen som slutade med socionomexa-
men gick bland annat via en tremåna-
ders kurs på LO-skolan på Åkers Runö. 

Anita gifte sig, fick barn, flyttade till 
Stockholm och gick med i det Social-
demokratiska studentförbundet. Där 
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Anna-Greta Leijon har sedan 1960-talet varit aktiv 
i jämställdhetsfrågor och har bland annat kämpat 
för utbyggd föräldraförsäkring. Hon utsågs 1973 av 
Olof Palme till chef för Jämställdhetsdelegationen. 
Samma år blev hon utsedd ttill biträdande arbets-
marknadsminister med ansvar för flyktingfrågor.

Arbetsmarknadsminister 1982–1987, justitiemi-
nister 1987–1988. På partikongressen var hon en  
av flera föredragande i välfärdsfrågor och ska  
i valrörelsen leda partiets seniorer.

 
»Från Bruket till 
Bryssel«
Av  Anita Gra-
din och Ranveig 
Jacobsson.  
Premiss förlag.

träffade jag i början av 1960-talet 
Anita som, tillsammans med Maj-Britt 
Sandlund, gav kunskap och inspira-
tion i kampen för jämställdhet. Anitas 
politiska minnen kompletterar bilden 
av den stundtals hårda striden mot 
gubbväldet i partiet och fackförenings-
rörelsen, engagemanget för kvinnore-
presentation, dagis och fri abort och den 
interna dragkampen om avskaffandet av 
sambeskattningen. 

Parallellt med detta hemmaplansarbe-
te engagerade sig Anita internationellt. 

Hon reste på konferenser och knöt 
kontakter med partivänner i andra 
länder. 

» «

När Anita 1968 kom in i riksdagen blev 
hon också ledamot i Europarådet och 
själv betecknar hon europeisk politik 
som sin »hemarena«. 

Det är i beskrivningen av 
det svenska inträdet i EG, 
jobbet som kommissionär 
med delvis tom verktygslå-
da, turerna kring EU-fusket 
och Santerkommissionens 
snöpliga avgång som boken 
blir riktigt intressant. 

Jag tillhör dem som 
tycker att början på den 
svenska EU-resan slank 
förbi lite väl obemärkt. Men 
Anita menar att det inte alls 
handlade om en »fotnot« 
utan att redan partikongres-

sen 1989 öppnade för en anslutning. 
Att Anita skulle bli vår första EU-

kommissionär var klart före beslutet i 
folkomröstningen i november 1994. Det 
är spännande att läsa om hur hon till-
sammans med Torwald Stoltenberg och 
Erkki Liikanen, kommissionärskandida-
terna från Norge och Finland, kämpade 
för att få ta hand om sina hjärtefrågor. 
Torwald Stoltenberg lyckades förhandla 
sig till fiskefrågorna, men misslyckades 
övertyga sina landsmän om att gå med i 
gemenskapen. 

Anita fick inte riktigt det ansvarsom-
råde hon önskade och inte anade hon att 
bedrägerifrågorna, som lades i hennes 
knä, senare skulle fälla kommissionen.  

Hon konstaterar att hennes »portfölj 
var tom«. Hon hade rätten att arbeta 
fram rekommendationer, överenskom-
melser och konventioner, men varje 
lands regering och riksdag måste fatta 

besluten. Det gick långsamt, 
och frustrerat konstate-
rar Anita att inte ens den 
svenska regeringen efter de 
första två åren ratificerat 
en enda av konventionerna 
inom hennes ansvarsom-
råde. 

Dragkampen mellan parla-
mentet och kommissionen 
finns där hela tiden. Och 
trots att Anita, tillsammans 
med sin finländske kollega 

Erkki Liikanen, förändrade sättet att 
kontrollera, revidera och leta upp fusk 
var misstron stor. Ordförande Santer 
var passiv och den arroganta Edit 
Cresson retade upp de folkvalda i EU-
parlamentet. Kommissionen försågs 
med en överrock. Fem oberoende ex-
perter, bland annat den tidigare chefen 
för Riksrevisionen Inga-Britt Ahle-
nius, skulle syna kommissionen. Kom-
missionen avgick, och Anita upplevde 
sin värsta politiska kris. Hon är bitter 
över att expertgruppen blev oförtjänt 
hyllade: »De gjorde inte nya avslöjan-
den utan bara en sammanställning av 
material som vi gav dem.« 

I andra avseenden tycker hon sig 
ha lyckats bättre: »Polissamarbetet 
fungerar nu genom Europol och jag har 
lyckats hålla samman kommissionens 
narkotikapolitik och tagit kampen med 
drogliberalerna.« Men hon efterlyser 
effektivare verktyg för att klara proble-
men och ser Lissabon-fördraget som en 
väg dit. 

Anita Gradin har gett oss en bit av 
EU:s historia. Jag skulle gärna ha sett 
henne berätta ännu mer om vad EU 
egentligen innebär. 

Snart har vi två före detta kommissio-
närer som tillsammans sitter på en unik 
kunskap. Vi är många som behöver få del 
av den. 

TEXT:  Anna-Greta Leijon FOTO: Ellinor Collin 



MORGONBRIS 15

det mesta 
om hur Ellen Key försökte 
få till en relation med sin 
älskare. Och hur han fegade 
hela tiden. Jag läser boken i 
ett sträck från pärm till pärm 
(207 sidor). 

Anneli Jordahl har främst 
låtit sin fantasi arbeta, men 
har också gjort research i tidi-
gare böcker om Ellen Key och 
i brev som finns bevarade. 

Ellen Key och Urban von 
Feilitzen levde på 1800-ta-
let. Ibland står tiden stilla. 
Älskarinnan som väntar och 
väntar. Den gifte älskaren 
som både vill äta upp kakan 
och ha den kvar och så den 
bedragna hustrun. 

Den mest berömda jämför-
bara konstellationen i våra 
dagar är väl prins Charles 
och Diana. 

Och hur märkligt det än 
kan låta så ser jag att Ellen 
Key och prinsessan Diana 
har fler beröringspunkter. 
Båda växte upp med kärleks-
lösa föräldrar. Båda försökte 
få bekräftelse av sina fäder. 

Men Diana var modigare än 
Ellen Key. Diana slog upp 
dörrar och fönster mot världen 
och vädrade ut alla förned-
rande situationer. Hämnades! 
Ellen Key sörjde sig sjuk. 

»Men nu hade han inte skrivit 
på två veckor. Grå, entoniga 
veckor. Dagar att glömma. 
Jo, ett brev från honom som 
hon knappt räknade, innehål-
lande en recension och en kort 
formell hälsning med förhopp-
ning om att det fanns tid att 
läsa. Visst, till din tjänst Her-
re. Hade något hänt? Utebliv-
na kärleksord. Förstås, det är 
inte lätt för honom. Han ville 
inte såra någon, inte hustrun, 
framförallt inte barnen. Men 
förstod han inte. Kunde han 
någonsin förstå hur mycket 
han sårade henne när han 
meddelar att han älskar men 
inte tagit konsekvenserna av 
sina känslor? Det gick emot 
allt! Naturen. Deras gemen-
samma moralfilosofi.« 

Han skickar henne ett 
porträtt på sig och sonen och 
förklarar att barnen betyder 

allt. Ellen Key klipper bort sonen och 
lägger bilden i sin dagbok. Hon planerar 
att ta kontakt med hans hustru för att få 
fram en lösning. Hon är vild i sina tan-
kar. Tidvis har hon kontakt med Victoria 
Benedictsson, en annan bedragen kvinna 
och författarinna. De har mycket att 
samtala om. 

Det är en lysande dokumentärroman 
Anneli Jordahl har skrivit. Hon låter Ellen 
Key slippa det kloka, prudentliga som an-
nars alltid förknippas med henne. Hon gör 
Ellen Key till en krävande kvinna av kött 
och blod. Det är härligt att läsa! 

Flera av våra piedestalkvinnor borde 
få en sådan genomgång. De skulle bli 
mycket mera intressanta och det skulle 
dessutom vara lättare att ta till sig deras 
läror och förstå. Hur var det med Emilia 
Fogelklou och hennes Arnold, eller Elin 
Wägner och hennes John? 

Ellen Key var en mogen och stark 
kvinna som krävde kärlek. Synd bara 
att hon skulle träffa på en sådan mes till 
karl. Eller också var det tur – för oss alla 
andra. Hade hon gift sig, fått en massa 
ungar och blivit en traditionell hustru 
hade hon väl aldrig fått tid att tänka alla 
de kloka tankar som vi nu kan få ta del av. 

TEXT: Yvonne Gröning. FOTO: Mats Gröning

Lysande om Ellen Key
En skitstövel – visserligen en olycklig en, men ändock en skitstövel, det var vad han var, 

Urban von Feilitzen! Och han betedde sig som ett svin, inte bara mot Ellen Key, utan 

även mot sin hustru som han bedrog på fega karlars vis. 

Det är en engagerande bok som Anneli Jordahl skrivit. En dokumentärroman om Ellen 

Key: »Jag skulle vara din HUND (om jag bara finge vara i din närhet)«. 

Jag skulle vara 
din HUND (om jag 
bara finge vara i 
din närhet ) 
Av Anneli Jordahl 

Atlas förlag 

 

 

Yvonne Gröning, 
ny skribent i  
Morgonbris
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 boken »Los Demonios 
del Edén« (Demonerna i paradiset) av 
den mexikanska journalisten Lydia 
Cacho. Boken handlar om minderåriga 
flickor som utnyttjas sexuellt av mäktiga 
män i Mexico. En del av förövarna namn-
ges och publiceringen blir början till 
en lång och besvärlig rättsprocess – de 
utpekade männen anmäls. De i sin tur 
anmäler Cacho för förtal och ärekränk-
ning. Nu har Cacho skrivit en självbio-
grafi som bland annat handlar om det 
rättsliga efterspelet kring sin förra bok.  

Men vad är det egentligen som har 
format Lydia Cacho till den person som 
hon har blivit?

Familjen härstammar från Europa 
och har upplevt krig, diktaturer och 
frihetsrevolutioner. Frihetsdrömmen, 
kampen mot orättvisor och solidaritet 
med medmänniskorna är inte abstrakta 
begrepp utan något upplevt och kon-
kret. Äldre generationers berättelser 
präglar henne liksom att hon tidigt får 
syn på fattigdom och orättvisor. Cachos 
mor är närvarande och tillgänglig för 
barnen samtidigt som hon tar barnens 
funderingar på allvar och försöker svara 
på alla möjliga frågor, från sex till makt-
missbruk. Detta har format Lydia Cacho 
till en orädd och envis kvinna, ifrågasät-

tande mot alla former av 
orättvisor och icke-demokra-
tiska beteenden. 

Efter arbetet med en rad 
solidaritetsfrågor blir Lydia 
Cacho engagerad i olika 
kvinnofrågor. Hon började 
skriva artiklar i en femi-
nistisk tidskrift och fick så 
småningom en egen kolumn 
i en större tidning. Tillsam-
mans med några kollegor 
bildar hon ett nätverk för 
kvinnliga journalister med 
avsikt att stödja och inspi-
rera varandra till att skriva 
artiklar som analyserar värl-
den ur ett genusperspektiv. 
I takt med att Cachos får 
sina feministiska artiklar 
publicerade, söker sig allt 
fler kvinnor till Cacho för 
att få råd och hjälp. Så 
småningom börjar en idé om 
ett stödcenter för kvinnor 
ta form och efter mycket 
hårt arbete lyckas Cacho till 
slut med att öppna Mexicos 
första stödcenter för kvin-
nor. Det är här hon får höra 
om de brott som hon skriver 
om i sin tidigare bok,»Los 
Demonios del Edén«.

Att leva som aktiv femi-
nist i ett patriarkalt land 
som Mexico innebär många 
risker, Cacho har bland annat 
fått uthärda ett flertal mord-
hot, tortyr och kidnappning. 
Hon har gång på gång tving-
ats att ta strid mot övermak-
ten och gång på gång mötts 
av bakslag, men trots detta 
har hon inte gett upp. Detta 
är beundransvärt.

Jämställdhetsarbete behövs, 
och det behövs i alla länder. 
Förutsättningarna till ett 
framgångsrikt jämställd-
hetsarbete varierar dock 
starkt bland länder, vilket 
inte minst klargörs i Cachos 
bok. Det är därför jäm-
ställdhet måste ses som en 
internationell fråga. Cachos 
bok återger de idag nästan 
bortblåsta argumenten för 
ett genusarbete och därför 
är »Jag låter mig inte skräm-
mas« en viktig och läsvärd 
bok.

TEXT: Emma Lindh 

FOTO: Kajsa Jansson

Jag låter mig inte 
skrämmas
– min kamp mot trafficing och korruption

Vad får en ung kvinna att våga ta ställning, var hämtar hon kraften till 

att kämpa för kvinnor i ett starkt patriarkaliskt samhälle? 

Emma Lindh, 19 
år, studerar engel-
ska vid Stockholms 
universitet. Under 
hösten har hon 
arbetat extra med 
skrivjobb på S-
kvinnors förbunds-
expedition. 

Jag låter mig inte 
skrämmas
– min kamp mot 
trafficing och kor-
ruption
Av Lydia Cacho
Översättare: Lena 
E. Heyman och 
Karin Sjöstrand
Förlag: Natur och 
Kultur
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et kändes helt naturligt, jag var ju redan hemma 
med Gustaf och ville inte missa chansen att få samma 

nära kontakt med Eira, förklarar Andreas över 
en kopp kaffe hemma vid köksbordet. Bullarna han 

bjuder på är hembakade. Det här är inte en artikel om 
en pappa som tagit över en bullbakande och matlagande mammaroll 

utan om en pappa som vill vara just pappa under ett viktigt skede i 
barnens liv. 

– Att få vara med från allra första början är en stor skillnad mot 
att komma in senare. Att få den där första ögonkontakten, det första 
leendet, ja alla första-saker, det är stort. Malin hade det med Gustaf, 
nu får jag det med Eira. 

Andreas Söderqvist i Huddinge är en ovanlig 

pappa. Han har varit föräldraledig med sonen 

Gustaf i över ett år och när lillasyster Eira kom 

bestämde mamma Malin och Andreas tillsam-

mans att det var han som skulle vara hem-

ma. Eira var bara sex veckor när han tog över 

som tvåbarnspappa på heltid. Malin gick tillbaka 

till jobbet. 

Ovanlig pappa tar 

föräldraledigheten

Barnen kommer 
först. Andreas Söder-
qvist har tagit föräld-
raledigt från jobbet 
som handläggare på 
Arbetsförmedlingen 
för att få vara nära 
sina barn, Gustaf 2 år 
och Eira, 9 månader. 

DTEXT: Eva Jansson FOTO: Stig Almqvist

REPOR TAGE
FÖRÄLDRALEDIGHET

MORGONBRIS 17



Omgivningen har givetvis reagerat på 
det otraditionella rollbytet. Både Malin 
och Andreas har fått gliringar med allt 
från »okvinnligt« och »omanligt« till 
»onaturligt«. Killkompisarna undrade 
förskräckt Hur vågar du? 

Vadå våga, frågar sig Andreas. Laga 
mat, diska och städa kan alla människor 
och en man är väl inte mindre lämpad att 
ta hand om sina barn än en kvinna. För-
utom när det gäller amningen förstås, 
men det var aldrig aktuellt med Gustaf 
och Eira. 

I Andreas värld existerar inte kvinnan 
bakom spisen och mannen som ligger 
under bilen och mekar. Den som kan och 
vill gör det som ska göras. Anna Anka-
debatten skakar han på huvudet åt. Hur 
trist liv har inte en karl som inte ens kan 
bre sin egen smörgås? 

Visst är det tufft att vara hemma med 
två små barn, medger Andreas, men det 
är det ju för en hemmamamma också. 

– Ett barn tar 100 procent av din tid i 
anspråk, två tar 300 procent, spetsar han 
till det. Det är knappt man får tid att gå 
på toaletten... 

Andreas har inte träffat någon annan 
pappa som är hemma med så små barn 
som han själv. I lekparken och på barna-
vårdscentralen träffar han mest mam-
mor och det är då han märker att det 
faktiskt finns en viss skillnad i manligt 
och kvinnligt föräldraskap. 

– Mammor verkar oroa sig mer för allt 
som kan hända, jag är mer tillåtande och 
låter barnen utforska vad de klarar av. 
Det handlar om att ge dem förtroendet 
att utföra saker, det har jag själv fått 
med mig i livet. 

Andreas är uppvuxen med en ensam-
stående pappa, sin mamma har han bara 
haft sporadisk kontakt med. Mammafi-

gurer fanns det gott om hos dagmammor 
och på dagis, men det var pappa Sten, 
idag 80 år, som gav honom trygghet och 
värderingar. Så mycket kramar blev det 
kanske inte, desto mer gemensamma 
aktiviteter och tid tillsammans. Andreas 
var bara fem år när hans pappa tog med 
honom på en heldagstur på fjället. 

– Mitt stora intresse är naturen och 
det tackar jag pappa för, säger An-
dreas, som brukar ta med sig barnen ut 
i svampskogen och har skaffat en egen 
kolonilott där han odlar grönsaker. I höst 
har han skördat squash, kålrot, bönor, 
potatis, svarta vinbär och krusbär. Till 
sommaren ska barnen få odla smultron 
och hallon. 

Andreas tackar också sin pappa för när-
varon och alla samtal under uppväxten. 
På samma sätt vill han finnas till för 
Gustaf och Eira. 

– Närheten är A och O, jag vill ha bar-
nen med mig vad jag än gör, att de är  
involverade i mitt liv, deklarerar han. 

Vad tycker då Andreas om S-kvinnors 
förslag att tredela föräldraledigheten 
med en del för mamman, en för pappan 
och en som familjen får välja själv hur 
man ska göra med? 

– Alla förslag som kan leda till en 
ökad jämställdhet är bra, men jag är 
skeptisk till tvång. I vårt fall hade jag 
kanske blivit tvingad att söka dispens 
för att ta hand om mina egna barn. Det 
känns konstigt. 

Andreas recept för ett mer jämställt 
samhälle är långsiktigt. 

– Det är våra barn som kan skapa 
det, men då måste de ha med sig bra 
förebilder. En hemmapappa är en bra 
början, men det krävs också att mam-
man släpper ifrån sig lite av sin guda-
givna rätt att alltid vara nummer  
ett. 

DETTA BESLUTADE 
PARTIKONGRESSEN 

En tredelad föräldraförsäkring 
ska införas inom ramen för 

dagens försäkring, som är på 
15 månader. Det innebär att fler 
månader ska vikas för vardera 

vårdnadshavaren. 

DETTA KRÄVER 
S-KVINNOR 

 1Fem månader av den nuva-

rande föräldraförsäkringen 

ska reserveras för vardera 

föräldern. Därmed återstår tre 

månader som föräldrarna själva 

bestämmer över hur de vill 

dela upp. 

 2På sikt bör föräldraför-

säkringen byggas ut till 

18 månader och vara helt 

individualiserad utan möjlighet 

att överlåta dagar. 

 3Försäkringen ska ersätta 

en stor del av inkomst-

bortfallet. Familjer med 

små barn ska inte behöva 

sänka sin ekonomiska stan-

dard under föräldraledigheten 

oavsett vem av föräldrarna som 

stannar hemma. 80 procent av 

arbetsinkomsten för 80 procent 

av de försäkrade är riktmärket. 

Dessutom bör taket automatiskt 

höjas i takt med inkomstutveck-

lingen. 

 4Ensamstående föräldrar 

bör få vidgade möjlig-

heter att överlåta tillfällig 

föräldrapenning. 
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Morgonbris var med, precis som vi var på S-kvinnors förbundsmöte. 

På kongress och förbundsmöte kan man se att demokratin fungerar. Valda ombud 

fattar beslut i våra namn. Votering är begärd och ska verkställas är den vanligaste 

meningen. 

I år var det färre kvinnor än män som var ombud. 2005 var det tvärtom. 

Men debatten i de frågor som är S-kvinnors hjärtefrågor var bättre. Många män 

drev på för en tredelning av föräldraförsäkringen. 

Morgonbris presenterar här några av de viktigaste besluten, och fem ombud 

som berättar om framgångar och bakslag. 

Claes Borgström lovar dessutom att driva valrörelse tillsammans med S-kvinnor. 

PARTI-
KONGRESSEN 
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Ett lyft för 
jämställdhets-
politiken!

artiets jobbkongress var intensiv och inspirerande. 
Jag, som inte deltagit tidigare, upplevde en stark 

kampanda under hela kongressen. Det kändes att det 
verkligen var nu som frågan om jämställdhet skulle lyf-

tas. Och så tycker jag att det blev. Det hindrar inte att jag som 
vanligt noterar att alltför många har alltför liten kunskap om 
jämställdhetsperspektivets betydelse för de politiska besluten. 
Men ändå, kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män 
driver vi på bred front. Socialdemokraterna kommer att ha den 
skarpaste jämställdhetspolitiken, det målet har diskussionerna 
och besluten under jobbkongressen bäddat för.

Själva poängen, som jag ofta påpekar, är att jämställdhet 
handlar om frihet för både kvinnor och män. Självfallet har 
kvinnor som grupp haft störst anledning att försöka bryta 
könsmaktordningen. Men även män gör förluster genom den 
»inlåsning« som föreställningarna om manligt och kvinnligt 
leder till. 

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet, som antogs 
av riksdagen våren 2006, lyder: »Kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv.« Det är en 
utmärkt formulering, vars innebörd den borgerliga regeringen 
inte har förstått. Jämställdhet är en fråga om makt och som 
en konsekvens av det synsättet måste politiken inriktas på att 
bryta de strukturer som hindrar reellt lika villkor för kvinnor 
och män. Därför kan man säga att jämställdhetsfrågan är den 
viktigaste politiska frågan eftersom den påverkar politikens 
utformning inom alla samhällsområden. Mot den bakgrunden 
är det glädjande att jämställdhetsaspekterna på ett bra sätt 

togs med inom hälso- och sjukvårdsområdet, utrikespolitiken, 
socialförsäkringsområdet och inom utbildningspolitiken, för 
att nämna några politikområden. När det gäller kongressens 
huvudrubrik, jobben, kan man konstatera att rätten till heltid 
och möjlighet till deltid i allra högsta grad är ett krav med 
jämställdhetsförtecken.

Många bra beslut fattades inom olika politikområden, såsom 
kravet på genuspedagogik inom utbildningsområdet och att 
föräldraförsäkringen ska delas i tre lika delar som ett steg 
på vägen mot en likadelning. Om, eller snarare när, vi återfår 
regeringsmakten kommer vi med kongressbeslutet i ryggen 
att införa regler i aktiebolagslagen så att minst 40 procent av 
vartdera könet är representerat i de större bolagsstyrelserna. 
Om inte heltidsanställningar blir regler genom förhandlingar 
mellan parterna på arbetsmarknaden kommer vi att överväga 
lagstiftning.

Sammantaget kan man säga att vi genom våra beslut skiljer 
oss markant från den borgerliga alliansens partier som saknar 
förmågan att se sambanden inom jämställdhetsområdet. Det 
är angeläget att jämställdhet mellan kvinnor och män blir en 
av de viktiga frågorna i valet 2010. 

Med en bra jobbkongress i ryggen där jämställdhetsfrågor-
na lyftes upp så det är väldigt roligt och inspirerande att vara 
partiets jämställdhetspolitiska talesperson. Jag ser fram emot 
att tillsammans med partiet och S-kvinnor driva en offensiv 
valrörelse för valseger 2010! TEXT: Claes Borgström FOTO: Ellinor Collin

P

Claes Borgström är socialdemokraternas 

talesperson i jämställdhetsfrågor. Årets parti-

kongress var hans första. Och för första gången 

på mycket länge har vi en manlig skribent i 

Morgonbris. Tillsammans med S-kvinnor är han 

redo att driva en offensiv valrörelse.
Claes Borgström, advokat och f d jämställdhetsombudsman. I år för första 
gången på den socialdemokratiska partikongressen.
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Mänskliga rättigheter
Kampen mot diskriminering på 
grund av kön, etnicitet, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning 
och religion ska föras nationellt 
och internationellt. Jämställd-
het och barns rättigheter ska 
prioriteras. Utrikespolitiken 
ska genomsyras av ett barn-
perspektiv och en konsekvent 
tillämpning av FN:s barnkon-
vention. Det sexuella våldet 
mot kvinnor och barn i väpnade 
konflikter ska bekämpas.

Trafficking
Två miljoner barn utnyttjas i 
sexindustrin. Varje år blir över 
en miljon människor offer för 
människohandel och trafficking.  

Socialdemokraterna ska 
driva på i EU för att alla former 
av sexköp inom EU:s medlems-
länder ska stoppas.

A-kassan
Taket ska höjas så att merpar-
ten av löntagarna får 80 procent 
i ersättning. Detsamma ska 
gälla ersättning vid sjukdom.

Starta eget
Nyföretagande ska främjas, 
särskilt i grupper där nyföreta-
gandet är lågt. Det gäller bland 
annat kvinnor och ungdomar.

Starta eget-stöd ska ges även 
till ungdomar under 25 år. Jytte 
Guteland, SSU:s ordförande, 
ställde kravet och fick kongres-
sen med sig. Idag måste man 
vara fyllda 25. Det bromsar 
många unga som är nyutexa-
minerade och villiga att starta 
eget.

Trygghet
Den trygghet som anställda 
har vid sjukdom, föräldraskap 
eller arbetslöshet ska i större 
utsträckning gälla även företa-
gare.

Nej till utförsäljning
Nej till den borgerliga regering-
ens utförsäljningar av statliga 
företag. 

Statligt ägda företag ska 
vara förebilder. De ska vara 
normbildande när det gäller 
klimatomställning. De ska sätta 
stopp för girighet och vinst-
maximering. Vattenfall ska ha 
Europas lägsta elpriser.

Ökad insyn
Skattefinansierad vård, skola 
och omsorg ska öppnas för 
ökad insyn och kvalitets-
kontroll. Hur gamla vårdas 
eller skattepengar används 
ska inte vara företagshem-

ligheter. De anställda ska ha 
meddelarskydd.

Ökad styrning
Företag inom vård, skola och 
omsorg ska inte få välja var de 
ska etablera sig. De folkvalda 
ska ha rätt att neka nyetable-
ringar.  

Ideella och kooperativa 
företag utan vinstintresse ska 
kunna driva verksamheter inom 
kommun och landsting utan att 
tvingas in i en marknadsmodell. 
Gemensamma resurser för 
välfärd ska gå till välfärd –  inte 
till vinstuttag.

Hållbar energiförsörjning
Kärnkraften ska fasas ut. 
Ökade satsningar på vind, sol 
och biobränslen. Privata elkun-
der ska få ökade möjligheter 
att sänka sina energikostnader 
på ett miljövänligt sätt. Högre 
skatt på miljöfarliga fordon.

Stopp för all svensk uran-
brytning. Det är ett led i av-
vecklingen av kärnkraften.

Vatten
Sveriges vattentillgångar är 
gemensamma och ska inte pri-
vatiseras.  Nej till utförsäljning 
av kommunala vattenverk.

SMS-lån
Barn ska inte kunna låna peng-
ar via SMS. Det ska förbjudas 
till ungdomar under 18 år.

Skatter
Förmögenhetsskatten ska 
återinföras. Marginalskat-
terna höjas. Steg för steg ska 
klyftorna i beskattning mellan 
pension och lön tas bort. Nej 
till avdrag i deklarationen för 
fackliga avgifter.

Hushållsnära tjänster
Avdragsrätten för hushållsnära 
tjänster ska bort.

Högre studier
Det ska på nytt bli möjligt att 
söka in på högskolan utan behö-
righet från gymnasiet. Kravet 
är att man har fyllt 25 år och 
har jobbat i minst fyra år.

Friskolor
Kommunerna får inget veto 
mot etablering av friskolor, 
men ska få mer att säga till om 
när en friskola vill ta sig in i en 
kommun. Hårdare krav ska 
ställas på friskolornas kvalitet. 
Friskolorna ska vara en del av 
utbildningspolitiken.

Viktiga kongressbeslut i korthet
De politiska riktlinjer som partikongressen antog för perioden fram till 2013 finns på so-

cialdemokraternas hemsida. Det är 86 sidor fullproppade med resonemang och konkreta 

beslut. Morgonbris presenterar här några av de mer än ett tusen beslut som fattades av de 

350 ombuden.
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Sextimmarsdagen är död som vision och politiskt mål. 

I alla fall i de politiska riktlinjerna, men kravet finns kvar i partiprogram-

met i minst fyra år till. 

 Elin Lagerqvist, S-kvinna från Jönköping som inte vill ge upp när det gäller kortare arbetstid.   

Sextimmarsdagen är död 

Men rör ändå på sig

På partikongressen var det endast två 
ombud som kämpade för arbetstidsförkort-
ning. Elin Lagerqvist, 33 år, oppositionsråd 
i Jönköping, var ett av dem. 

Men kongressen gick på partiledningens 
linje. Den kan i korthet sägas gå ut på att 
fler arbetade timmar behövs. Det hänger 
bland annat samman med att ungdomar 
numera har lång studietid och sällan börjar 
arbeta förrän de är runt 28 år. 

Elin Lagerqvist: 
– Kortare arbetstid hotar inte välfärden. 

Vi blir inte lyckligare av fler ting. Defini-
tionen av välfärd behöver inte vara ökad 
privat konsumtion. 

Elin Lagerqvist anser att man borde 
kunna gå ner stegvis från 40 timmars 
arbetsvecka till 30. Det skulle ge fler 
arbetstillfällen, men det skulle framförallt 
minska de stressrelaterade sjukdomarna. 
Fler skulle orka arbeta fram till pensionsål-
dern. Nu är det alldeles för många som inte 
får bidra, alldeles för många som stängs ute 
från arbetsmarknaden. Arbetslösheten är 
hög även i goda tider när det är stor efter-
frågan på arbetskraft. 

Hon oroar sig också för att de politiska 
riktlinjerna är alltför kortsiktiga: 

– När vi vinner valet ska allt genom-
föras i september och oktober. Men 
sedan, vad ska vi göra då? Vem tänker 
tio år framåt? 

I sitt anförande på partikongressen ställde 
Elin Lagerqvist en konkret fråga, som hon 
inte fick svar på. Hon ville veta om par-
tiprogrammet är överordnat de politiska 
riktlinjerna, eller om det är tvärtom. Och 
hon citerade det nu gällande partiprogram-
met där det står: »Målet är en arbetstid 
som motsvarar 30 timmars arbetsvecka.«

Om detta säger partisekreterare Ibrahim 
Baylan till Morgonbris: 

– Det är svårt att veta vilket som är 
överordnat. Partiprogrammet är lång-
siktigt. De politiska riktlinjerna inne-
håller aktuella politiska frågor. Och 
politiken ändras över tid. Det är därför 
vi nu startar en revidering av partipro-
grammet. Förslaget ska behandlas av 
2013 års partikongress. 

Vinster i vården
Hård och lång debatt där partistyrel-
sens linje vann. Privata företag ska få 
ta ut vinst. Samtidigt ska hårdare krav 
ställas på verksamhet och kvalitet. Ny 
lag för att hindra att skattefinansierad 
verksamhet säljs ut till underpris.

Israel
Nej till bojkott av handel med Israel. 
EUs uppgradering av samarbetet med 
Israel ska frysas. Sverige ska ta hem sin 
militärattaché. Samtal ska genomföras 
med både Hamas och Fatah. Det var fel 
att efter valet 2006 isolera den palestin-
ska samlingsregeringen.

Neutraliteten
Sverige ska inte gå med i Nato. Sve-
rige ska vara militärt alliansfritt med 
möjlighet till neutralitet i händelse av 
konflikter i vårt närområde.

Afghanistan
Sverige ska inte lämna Afghanistan. 
Partistyrelsens föredragande Jan 
Eliasson fick kongressen med sig när 
han hävdade att de utländska trupperna 
behöver vara kvar för att stötta den de-
mokratiska utvecklingen. I denna ingår 
bland annat flickors rätt till utbildning.

Ipred-lagen
Lagen måste förändras. Artister och 
kulturskapare ska ha betalt för sitt 
arbete. Upphovsrätten ska värnas. Sam-
tidigt ska rättssäkerheten för enskilda 
brukare av Internet stärkas. Den som 
använder Internet utan att begå brott 
ska inte behöva känna sig övervakad.

Kulturskolan
Inget barn ska stängas ute på grund av 
höga avgifter eller bristande tillgänglig-
het. Skillnaderna mellan kommunerna 
är alltför stora.  

Musik- och kulturskolan ska utvecklas.

Sångskatten
Arbetarrörelsens sånger ska moder-
niseras. En särskild arbetsgrupp ska 
tillsättas.
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Ny linje i utrikespolitiken

Västsahara 
ska erkännas

Magdalena Streijffert, Halmstad, har sett flyktinglägren med egna ögon och kräver att social-
demokraterna nu lever upp till sina beslut.  Ockupationen av Västsahara måste få ett slut.

Magdalena Streijffert, 32 år,  riks-
dagsledamot från Halmstad och aktiv 
i flyktingfrågor har varit på besök 
i de flyktingläger i Algeriet där det 
bor 165 000 västsaharier. Hon säger:

– Det var bra att vi vann. Nu 
måste vi göra något aktivt också. Det 
måste bli politik. Det är oerhört frus-
trerande att vi i 30 år har tagit det 
ena beslutet efter det andra om stöd 
till Västsahara, men att det ändå inte 
har blivit några förändringar.

– Västsahara är Afrikas sista ko-
loni. Marocko, som ockuperar landet, 
har stöd av Frankrike, Spanien och 
USA. De har egna intressen i om-
rådet. Vi ville att Västsahara skulle 
exkluderas från alla avtal som EU 
ingår med Marocko, men så blev det 
inte. Marocko profiterar på Väst-
saharas råvaror. Nu återstår bara 
att öka informationen om Marockos 

övervåld och att pressa USA och 
EU att  ändra sin politik. Det har 
partikongressen bifallit. Det blir en 
fråga för nästa socialdemokratiska 
utrikesminister.

Magdalena Streijffert anser att det 
finns anledning att ha stort förtroen-
de för den västsahariska befrielserö-
relsen Polisario som sedan 1971 har 
försökt kasta ut kolonialmakterna. 
Men nu är det angeläget att kvinnor-
nas inflytande ökar:

– Väpnad kamp eller inte är en 
fråga som mest ses ur ett manligt 
perspektiv. Kvinnor försöker över-
leva och har en annan syn på vad som 
krävs för att säkra fred och utveck-
ling. Det är angeläget att Polisario 
inser att de västsahariska kvinnorna, 
i enlighet med FN:s resolution 1325, 
ska ha självklar plats i Polisarios led-
ning och vid förhandlingsborden. 

Socialdemokraterna ska erkänna republiken Västsahara. Biståndet 

ska öka.

Partiet ska arbeta aktivt för att EU går på samma linje.

Det blev resultatet av sex motioner och en intensiv debatt.

Sextimmarsdagens historia 

1972. »Familjen i framtiden, en socia-

listisk familjepolitik« antas av  

S-kvinnors förbundskongress. Kravet 

om sex timmars arbetsdag för alla 

finns för första gången med i ett poli-

tiskt program. 

1973. TCO kräver kortare arbetstid, 

men endast för vård av minderåriga 

barn.  

1975. Partikongressen tar in sextim-

marsdagen i partiprogrammet samt 

även det nya ordet jämställdhet. 

1988. Inför valet detta år beslutar LO 

och partistyrelsen att prioritera sex 

veckors semester framför kortare 

daglig arbetstid. 

1996. Partikongressen beslutade: »Ar-

betstidsförkortning bör ske successivt 

inom alla avtalsområden, i annat fall 

bör lagstiftning övervägas.« En seger 

för S-kvinnor. 

1997. TCO:s kongress lämnar av-

talsvägen och kräver lag om kortare 

arbetstid för alla. 

1999. Kommunals program för 

jämställdhet, antas av förbunds-

kongressen: »Målet är sex timmars 

arbetsdag/30 timmars arbetsvecka, 

ett mål som måste nås successivt med 

bibehållen lön.« 

2001. S-kvinnors förbundsmöte beslu-

tar att förbundsstyrelsen med kraft ska 

driva frågan om kortare arbetsdag. 

2006. Kommunal beslutar att »just nu« 

inte driva på i frågan om sex timmars 

arbetsdag. Beslutet tas inför förestå-

ende avtalsförhandlingar. 

2007. S-kvinnors förbundsmöte 

beslutar att arbetstiden ska minskas 

etappvis och att målet är sex timmars 

arbetsdag med heltidslön för alla. 

2009. S-kvinnors förbundsmöte beslu-

tar att »Frågan om sextimmarsdagen 

utreds med sikte på arbetstidsförkort-

ningar tills sex timmars arbetsdag har 

uppnåtts.« 
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Margareta Asserwall, Arvika, är glad 
över beslutet om besöksnäringen. 
Den får nu samma status som skogen, 
verkstadsindustrin och andra näringar 
som traditionellt har gett landet stora 
inkomster. 

– Det var på tiden, säger hon. Besöks-
näringen sysselsätter lika många som 
bilindustrin gjorde under sin storhetstid. 

Margareta är 60 år, aktiv i Arvika 
S-kvinnor och var i år på sin första par-
tikongress. Hon har hela sitt liv arbetat 
inom resebranschen och är nu ordföran-
de i Stiftelsen Glaskogen naturreservat. 

Stiftelsen ansvarar för 28 000 hektar 
skog med vandrings- och kanotleder. I år 
har man noterat 32 000 gästnätter med 
besökare från norra Europa. 

Margareta Asserwall: 
– Det finns många kvinnliga företagare 

inom besöksnäringen och inom kulturen, 
som den ju tangerar. Besöksnäringen är 
lokal, den verkar där den finns och kan 
inte flyttas till låglöneländer. Naturtu-
rismen är dessutom miljövänlig och ger 
jobb i glesbygdskommuner. 

Den bidrar till hela landets utveck-
ling. 

Ja till satsning på turistindustrin
Kongressen lyfte besöksnäringen. Det är nu erkänt att den har en egen 

viktig roll i ekonomin. Här finns både jobb och utvecklingsmöjligheter. 

Fler jobb till kvinnor. Det blir resultatet av parti-
kongressens stöd till besöksnäringen. Margareta 
Asserwall, Arvika, är nöjd. 

Om detta säger hon: 
– Ekonomi och jobb är spännande. 

Det hade varit bra om fler kvin-
nor engagerade sig i dessa områden. 
Principerna för de största utgifterna i 
statsbudgeten ska inte endast diskute-
ras av män. En del av dem tar dessutom 
sig själva på väldigt stort allvar. 

Åsa talade om infrastruktursats-
ningar. Statliga vägar ska vara statliga 
vägar och inte belasta kommunernas 
ekonomi: 

– Jag tar starkt avstånd från den 
medfinansiering som den borgerliga re-
geringen har genomfört. Den är orimlig. 

– Socialdemokraterna i Sveriges 
Kommuner och Landsting hade inför 
kongressen tagit fram en kompromiss 
som riksdagsgruppen stöttade. Det var 
ett ganska bra förslag som kongressen 
tog. Men det bästa hade varit om Tho-
mas Östros hade gått med på en statlig 

investeringsbudget. Det var många 
som krävde det. Nu öppnar vi för en 
lånefinansiering på statlig nivå. Det är 
jätteviktigt, särskilt i en lågkonjunktur. 

Beslutet innebär två saker: Staten 
kan låna till viktiga och stora satsningar 
på broar, vägar och järnvägar. Och 
brukarna, till exempel bilisterna, kan få 
vara med och betala med vägtullar. Så 
som det redan är idag på Öresundsbron. 

 Åsa, som är vice ordförande i 
tekniska nämnden i Växjö, anser att 
infrastruktursatsningar är viktiga för 
jobben och framkomligheten, men även 
för jämställdheten: 

– Det är kvinnor som mest använder 
de allmänna kommunikationerna för 
att pendla till jobbet. Kan vi bygga ut 
järnvägen underlättar det för kvinnor. 
Samtidigt gör vi miljövinster. 

Det är offensiv politik och bra för 
alla.  

Statliga vägar ska betalas 
av staten
Åsa Karlsson-Björkmarker, 30 år, från Växjö var första kvinnliga ombudet i 

talarstolen och det i en debatt som helt dominerades av män: »En ansvarsfull 

ekonomisk politik som sätter jobben först«. 

Åsa Karlsson-Björkmarker är aktiv i S-kvinnor i 
Växjö och anser att fler kvinnor borde engagera 
sig när det gäller jobbskapande och ekonomi. 
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Ge en julklapp som stödjer 
våldsutsatta kvinnor i  
konfliktländer

Vården ska vara jämställd
Tacka Åsa för det!

Citatet är hämtat ur de politiska rikt-
linjerna, avsnittet »Rusta hälso- och 
sjukvården för framtida utmaningar. 
Högre kvalitet i vården.«

Men texten fanns inte med i partisty-
relsens förslag. Man hade glömt en av 
S-kvinnors viktigaste frågor, att män och 
kvinnor ska behandlas lika inom vården 
och forskningen. Och de flesta vet vad 
det handlar om. Ett exempel: Kvinnor 
och män har olika symptom vid hjärt-
sjukdom. Om läkarna inte känner till 
skillnaderna kan sjuka kvinnor skickas 
hem från akuten samtidigt som sjuka 
män får all hjälp de behöver.

Det var Åsa Karlsson, oppositionsråd 
i Munkedal och medlem i Skredsviks 
S-kvinnor i Uddevalla, som drev frågan 
och fick kongressen med sig:

– Nu känner jag att jag kan påverka. 
Det är jättekul.

Åsa Karlsson, 47 år, har varit under-
sköterska samt studie- och yrkesvägle-
dare för barn med särskilda behov. Detta 
var hennes första partikongress. När 
hon upptäckte att den viktiga passusen 
saknades i förslaget startade hon sin 
egen lobbyverksamhet och fick med sig 
flera delegationer:

– Jag kollade hur jag skulle göra, hur 
jag skulle skriva och vad jag skulle säga 
i talarstolen. Hemma i kommunen är vi i 
opposition och då måste man ju förankra 
allt innan man går till fullmäktige. Så jag 
bara gjorde som jag brukar, och jag hade 
Bohusbänken med mig.

Åsa Karlsson deltog på kongressens 
första dag i temagruppen om jämställd-
het. Där fick hon igenom att det ska stå 
vårdnadshavare i texten om föräldraför-
säkringen istället för föräldrar:

– Man kan ju ha två mammor eller två 
pappor. Det är en fråga som rör hbt-för-
äldrar och det är viktigt att de inklude-
ras i en politisk text av det här slaget.

Åsa Karlsson lyckades även skärpa 
kongressen beslut när det gällde Sam-
hall:

– Samhalls verksamhet ska granskas. 
Den har en negativ klang idag. Det 
är nästan den enda arbetsplatsen där 
man jobbar på ackord. Det är tufft för 
den som ska förberedas för den öppna 
arbetsmarknaden. 

»Sjukvården ska ges utifrån vars och ens unika egenskaper och 

behov.  Idag behandlas män och kvinnor olika inom vården. Därför 

måste hela vårdkedjan – från forskning, behandling och läkemedels-

utveckling till bemötande – göras mer jämställd.«

Åsa Karlsson från Munkedal fick gehör för sin 
hjärtefråga; Jämställd sjuk- och hälsovård.
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i behöver inte gå långt 
tillbaka för att se detta 

»förr«. Jag har själv upplevt 
en del av den verkligheten. Men 

samtidigt skall vi alltid påminna 
om att den tiden, som nu är en annan, 
inte har tillkommit av sig själv. Det finns 
ingen automatisk maskin som förändrar 
verkligheten. Det är bara vi människor 
som kan göra det. Och vi gjorde det, inte 
minst alla aktiva S-kvinnor runtom i 
landet. 

Varför påminna om detta? Jo, jag ser 
en tendens till att vissa yngre människor 
tror att »Så här har det alltid varit« eller 
»Det här kan väl inte tas ifrån oss.« 

Somliga, om inte rynkar på näsan, så 
ser de något undrande ut när man lite 
försynt påpekar att det, som de tar för 
givet, är resultat av en lång och mödo-
sam kamp. Det har varit en kamp, oftast 
i strid med det högerparti som nu kallar 
sig »det nya arbetarpartiet«. Det partiet 
är nu det ledande i landet! Finns det då 
inte anledning till oro? 

Det välfärdssamhälle som vi kämpade 
för nåddes genom en samhällsanda av 
solidaritet och gemenskap. Vi visste att 
höga skatter var ett måste för att minska 

klyftor. Vi insåg att den egna friheten 
ibland måste beskäras för ett högre 
syfte; för att andra skulle få leva ett bra 
liv, inte bara jag. Vi reste kanske inte 
så mycket i världen, men vi levde i den 
och med den. Vi oroade oss över krig och 
hunger, vi protesterade och visade vår 
avsky på gator och torg. 

Idag känner jag en sorgsenhet över 
två saker i nuet: 

1. Jag saknar den bristande solidari-
teten mellan människor i Sverige. Det 
yttrar sig i ett icke-engagemang, ett 
månande om det egna, det lilla, det något 
inskränkta. Den större vyn, konsekven-
serna på lång sikt för fler än den egna 
lilla gruppen, det perspektivet saknar 
jag. Egoismen parat med konsumismen 
har bitit sig fast hos svenska folket och 
blivit den nya tidsandan. Frasen »alla 
skall med« passar inte särskilt väl in här. 

2. Jag saknar den synliga protesten. I 
takt med att så många kvinnor fått makt 
i kommuner och riksdag har de blivit 
tystare. Nya medier, nätet – javisst! Men 
nog skulle vi väl fortfarande kunna göra 
det lite okonventionella, våga visa att 
vi ogillar israelernas bosättningspolitik, 
borgarnas kärnkraftpolitik, den inter-

nationella handelspolitiken eller vad det 
nu är som, möjligen, upprör våra sinnen. 
För åtminstone alla som har ett politiskt 
uppdrag, har väl en åsikt? Och inte har 
väl visionen slocknat i takt med att vi 
fick tillträde till makten? Jag vill inte 
tro att det är så. Att regera är ofta att 
kompromissa. Sådan är demokratin. Men 
ledstjärnan måste synas. Vad skall män-
niskor annars hoppas på? 

V

KRÖNIKAN
MARGARETA WINBERG
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»Det var bättre förr.« Hur många gånger har jag inte hört denna 

fras. Och det är så viktigt att säga emot; allt VAR inte bättre förr! 

Förr fanns ingen rätt till abort, kvinnors rätt till eget arbete var 

inte en självklarhet, föräldraförsäkringen fanns inte, prostitutio-

nen ifrågasattes inte, kvinnomisshandel »fanns« inte, trångbodd-

heten var enorm, kvinnors delaktighet i politiska församlingar 

var minimal.  

»Vi insåg att den   

egna friheten ibland
måste beskäras
för ett högre 
syfte.«

Ta striden! 
Kvinnorna kan  
förändra verkligheten
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Skicka in din lösning senast den 20 januari 2010 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med »Kvin-
nokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverarmband designat av Eva E Eriksson.

Kvinnokryss
Kata Dahlström
Kata Dahlström, 1858-

1923, var dotter till 

en brukspatron och 

tillhörde den tidens 

överklass. När hon 

1894 anslöt sig till so-

cialdemokratin via All-

männa Kvinnoklubben 

väckte det oerhörd 

uppmärksamhet. Hon 

ingick i Kommittén för 

den kvinnliga agitatio-

nen 1897-1902. Kata 

utvecklades snabbt till 

en av arbetarrörelsens 

ledande och mest 

populära agitatorer. 

Hon ingick i partiets 

VU 1900-1905 och var 

ombud vid varje parti-

kongress från 1897 till 

1917. Vid partispräng-

ningen 1917 övergick 

hon till det vänstersoci-

aldemokratiska partiet. 

Vinnare av förra 
numrets korsord:
... var Barbro Nordlöf, 

Tyresö.

Vinn!
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i träffar Parvin Ardalan när hon äntligen kan 
komma till Sverige och hämta sitt Palmepris 
som hon fick för att ha gjort kampen för lika 
rättigheter mellan könen till en central del 
av kampen för demokrati i Iran. 

När den egentliga prisutdelningen skulle 
ske kom den iranska säkerhetspolisen in 
i planet och bar ut henne minuter innan 
det skulle lyfta. Tyvärr var det inget som 
förvånade Ardalan. Hon har blivit arreste-
rad flera gånger och dömd till fängelse för 
att ha organiserat aktiviteter för kvinnors 

rättigheter. Hon berättar om kampanjen »1 
miljon underskrifter«, där kvinnor går ut på 
gatorna för att samla in namnunderskrifter 
för att stoppa den omfattande diskrimine-
ringen av kvinnor i Iran. 

– Det viktiga är inte själva namnunder-
skrifterna, utan att vi går ut på gatorna och 
pratar med vanliga kvinnor. Jag tror på att 
arbeta horisontellt, inte i hierarkiska organi-
sationer. Statens systematiska förtryck har 

Parvin Ardalan, den iranska kvinnokämpen som fick Palmepriset 2007, lutar sig fram 

mot Nalin Pekgul och säger: 

– Ni måste inte alltid ge något. Ni behöver få, från oss. Alla frågar mig hur de kan 

hjälpa den iranska demokratirörelsen, men frågan är fel ställd. Vi behöver bygga upp 

nätverk mellan olika rörelser och aktivister i olika delar av världen för att öka förstå-

elsen och förena de politiska och de sociala rörelserna så att vi kan stödja varandra. 

När olika händelser sker, som valfusket i Iran, ska rörelserna snabbt aktiveras. 
 

TEXT: Ann Linde, internationell sekreterare i SAP  FOTO: Kajsa Jansson

PARVIN 

ARDALAN
- en sann hjältinna

V

INTER NATIONELLT
IRAN
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gjort det svårt för rörelsen att fullfölja 
sitt arbete. Men eftersom vår kampanj 
organiserar sig i nätverk som är decen-
traliserade och autonoma har repres-
salierna inte lett till att nätverket gått 
under. Det är också lättare då om någon 
av ledarna fängslas, det finns alltid en ny 
kvinna som fortsätter arbetet. 

Därför är Ardalan också milt kritisk 
till den »gröna« demokratirörelsen i 
Iran. 

– Jag tror inte på att alla ska samlas 
under samma tak, det måste finnas rum 
för många olika röster och rörelser. De 
senaste 30 åren har många nya rörelser 
växt upp, som student- och kvinnorörel-
sen. I totalitära politiska system, som 
det i Iran, saknar folk tillgång till demo-
kratiska medel för att kunna påverka. 
Kvinno- och studentrörelsen får då också 
en roll som informationskanaler, som i 
era samhällen innehas av de politiska 

partierna. Att rörelserna och vi som 
enskilda aktivister visar mod och mot-
stånd gör att andra blir stimulerade till 
att visa fredligt motstånd. Det stärker 
i sin tur det civila samhället och kraven 
på demokrati. Detta oroar och irriterar 
makthavarna och leder till konflikter 
mellan dem. 

– Vi kommer inte att få snabba resul-
tat och förändringar i Iran, så vi måste 
ha uthållighet för att nå framgång. Irans 
president Ahmadinejad är smart och 
känner till folks psykologi. Han åker till 
exempel ut till fattiga områden och delar 
ut pengar och gåvor. Men jag är helt 
övertygad om att det som nu händer i 
Iran inte går att slå ner, som man gjorde 
med de första protestvågorna. Själva 
systemet kommer att kollapsa, inte 
minst eftersom det finns en sådan omoral 
i hela regeringskansliet och myndighe-
terna. Folk vill helt enkelt inte arbeta 
och ta ansvar! 

Vi talar om arbetarrörelsen och dess 
betydelse i Norden. Parvin Ardalan 

tror det är svårare i Iran: 
– Så sakta börjar också en arbetar-

rörelse byggas. Men klasserna är inte så 
tydliga. Många välutbildade lever under 
fattigdomsgränsen. Människor som man 
tror skulle vara medelklass, till exempel 
kvinnor som går utan slöja och unga män 
med långt hår och ring i örat, kan vara 
arbetarklass och tjäna hyfsat med pengar. 

Parvin Ardalan är en sann hjältinna. 
Hennes arbete innebär stora psykiska 
och fysiska påfrestningar. Hon har ändå 
arbetat outtröttligt i över tio år tillsam-
mans med andra kvinnor för att stärka 
kvinnors rättigheter och demokratin i 
Iran. Och hennes arbete är inte förgäves. 
Det sker trots allt små, små steg mot 
minskat förtryck. På Teherans univer-
sitet går numera fler kvinnor än män. 
Runt om i världen visar människor sitt 
missnöje med bristen på demokrati i 
Iran, ofta med exiliranier som pådri-
vande kraft. Ett internationellt nätverk 
helt enkelt, precis som Parvin Ardalan 
vill ha det. 

– Vi kommer inte att få snabba resultat 
och förändringar i Iran, så vi måste ha 
uthållighet för att nå framgång, säger 
Parvin Ardalan.
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lof Palmes Internationella 
Center har nu under drygt 

två och ett halvt år samlat till 
dessa nätverksmöten. Kvinnorna 

har toppositioner i Socialdemokraternas 
systerpartier i Södra Afrika och är utvalda 
personligen, något som har visat sig vara 
värdefullt. Tillsammans med kvinnor från 
andra länder i nätverket känner de sig 
trygga. Här kan de dela med sig av sina 
erfarenheter, ställa viktiga frågor, pröva 
sina idéer och finna tänkbara lösningar på 
utmaningar för kvinnor i politiken. Vi var 
20 kvinnor från 10 länder i Södra Afrika och 
Sverige som träffades under några dagar 
i Maseru, Lesotho. Återseendets glädje 
var varm och äkta. Detta är kvinnor som 
genom nätverket kommit att bli vänner och 
ett stöd för varandra.

Stämningen i konferensen pendlar 
mellan skratt och allvar. Eftersom vi alla 
känner oss trygga i gruppen kan vi både 
skoja och ha olika uppfattningar. De som är 

i regeringsställning kan fritt påpeka att det 
är annorlunda att sitta vid makten än att 
vara i opposition. Den övertygade republi-
kanen skojar om kungahusen. Att ha olika 
uppfattningar innebär att alla får fördjupad 
insikt om varandras förutsättningar och att 
förändring tar tid. Hur änkan behandlas 
väcker förtret men också skratt. Det finns 
så mycket som behöver förändras. Vi har 
lagt bort våra titlar och tilltalar varandra 
med våra förnamn, allt för att visa var-
andra respekt för dem vi är och inte våra 
titlar.

Den fråga som vi gång efter annan åter-
kommer till är kvinnornas villkor i det 
politiska arbetet. Det kan handla om att 
vi får höra »visst detta är en viktig fråga 
men först ska vi göra detta sen kan vi ta 
era frågor«. Kvinnors frågor får alltid stå 
tillbaka. Eller så handlar det om kvinnors 
möjlighet att driva kampanjarbete för att 

kunna nå parlamentet. Eftersom kvinnor 
oftare är arbetslösa eller saknar egen eko-
nomi så stängs dörren för dem till egna 
kampanjer. Just den senaste frågan blev 
underlag för ett utav de grupparbeten vi 
genomförde. Hur kan vi på tio år arbeta 
för att få en kvinnlig generalsekreterare, 
partikassör eller partiledare? Det är i 
den kretsen som beslut fattas för villkor 
till kampanjarbete. Strategier och idéer 
formulerades på mötet för ett ökat infly-
tande. Allt för att visa att kvinnor bryr 
sig om sina partier, att förändring måste 
till och att det inte handlar om att ge igen 
för gamla oförätter. 

Muntu från Sydafrika får stå för den 
sista kommentaren. »Här känner jag mig 
fri att tala och här lär jag mig oerhört 
mycket av andra starka kvinnor. Det sätt 
vi arbetar på är bra och jag lär mig att 
uttrycka mig för att i en process arbeta 
för förändring. Här utvecklar jag mina 
kvaliteter för det politiska arbetet.«  

Samma erfarenhet i Afrika och Sverige

Kvinnors frågor får alltid stå tillbaka
Här bygger jag mina kvaliteter. Så uttryckte sig Muntu Doreen från Sydafrika, 

en av deltagarna, när den fjärde nätverkskonferensen för kvinnliga politiker i 

södra Afrika avslutades. TEXT OCH FOTO: Anci Magnusson, Olof Palmes Internationella Center

O

Ett av av de svenska jämställdhetsprojekten. Kvinnor från Södra Afrika träffas ett par gånger om året för att få inspiration och ork att fortsätta kämpa för 
kvinnors plats i politiken. Muntu Doreen från Sydafrika, längst fram till höger, är en av de kvinnliga politiker som deltar. Bakom henne står Anci Magnusson, 
landstingspolitiker från Nässjö.

INTER NATIONELLT
LESOTHO
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S-kvinnor på partikongressen Klubbister till arbetsgrupperna är klara

Nätverksträff  S-kvinnor värd för europeiskt möte Ny valtröja Grattis Stina!

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvin

På S-kongressen var S-kvinnor pådrivande för att få till stånd 

en jämställd fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen. 

Vi arrangerade bland annat ett seminarium på temat »Jäm-

ställda par är lyckligare – män för individualiserad föräldra-

försäkring«. Seminariet tog sitt avstamp i den forskning från 

Umeå universitet som visar att par som är jämställda både 

när det gäller föräldraledighet och inkomst har lägre skils-

mässofrekvens och är mer sannolika att skaffa barn. Medver-

kade gjorde PM Nilsson, chefredaktör för debattsiten News-

mill, Thomas Wetterberg, ordförande i Män för jämställdhet 

och Serkan Köse, vice ordförande för Socialdemokraterna i 

Botkyrka. Alla berättade de om sina erfarenheter av att dela 

lika på föräldraledigheten och de svårigheter som män som 

vill ta hand om sina barn stöter på.

S-kvinnor hade, tillsammans med Broderskap och S-stu-

denter, även en monter på kongressen. Där delade vi ut vårt 

informationsmaterial och lanserade vår nya valtröja, som ni 

kan läsa mer om på nästa sida.
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Klubbisterna till S-kvinnors sex 

arbetsgrupper är nu utsedda för 

en mandattid på 2 år, det vill säga 

till förbundsmötet 2011. Det blev 

en bra blandning av åldrar och 

geografisk spridning. När arbetet 

i grupperna tar fart kommer vi 

att rapportera mer om verksam-

heten.

An-
nica Johansson, Norrköping; Frida 
Trollmyr, Malmö; Anneli Palm, Avesta; 
Katarina Strömgren Sandh, Örebro; 
Lena Aldenmark, Helsingborg; Mar-
grethe Höglund, Bromma; Siv Palm-
gren, Örebro; Nada Alami, Göteborg; 
Annelie Fredriksson, Älvsbyn.

Duck Risberg Brolin, Charlottenberg; 

Carina Röjdner, Handen; Eva Forssell, 
Arvika; Inga-Lill Andersson Hjelm, 
Gnosjö; Valentina Stojanovska, Malmö; 
Jessica Granbom, Karlstad; Lena 
Sartell, Trelleborg; Anna Nordstrandh, 
Trelleborg; Anne Helin, Borås; Norma 
Aranda de Guiterrez, Vällingby. 

Lillemor 
Landén Vepsä, Laholm; Stina Lind-
berg, Laholm; Pernilla Rydell-Olsson, 
Helsingborg; Linda Rahm, Trelleborg; 
Kerstin Finndahl, Uppsala; Inga-Britt 
Ritzman, Örebro; Christina Andersson, 
Handen; Kicki Johansson, Örebro.

Anette 
Åberg, Leksand; Maria Fridstjerna, 
Umeå; Bisera Bucuk, Kristinehamn; 
Gertrud Zackrisson, Kristinehamn; 
Susanne Thor Olesen, Flen; Susanne 
Nilsson, Malmö; Eva de Marothy,  

Ludvika; Birgitta Geijer, Filipstad; 
Kjerstin Jonsson, Borås.

Eva Swedberg, 
Jönköping; Katarina Albinsdotter 
Abdallah, Hjärup; Tina Dalby, Filip-
stad; Josefin Deijving, Stockholm; Pelin 
Ergin-Carlsson, Karlstad; Birgitta 
Wandeby, Borås; Agneta Andreasson-
Bäck, Vikmanshyttan; Lena Nilsson, 
Boden; Lilian Ekvall, Malmö.

Carin Palmcrantz, Leksand; 
Monika Sundin, Örnsköldsvik; Inger 
Sivervik Carlsson, Norrköping; Char-
lotta Gustafsson, Malmö; Lena Hardin, 
Laholm; Kristina Guffars, Falun; Mar-
léne Haara, Haparanda; Gizela Sladic, 
Sköndal; Birgitta Ahlqvist, Luleå.

Inför nästa års valrörelse lanseras S-

kvinnors nya valtröja. 2010 är det dags 

för en kvinna som statsminister och 

den kvinnan är Mona Sahlin! Bilden 

på Mona togs i sommar i Almedalen 

av Lena Dahlström, som till vardags är 

IT-strateg på partistyrelsen.

T-shirten finns med både U-ringad och V-

ringad hals i strl S-XL och kostar 100 kr/

st. Beställ era exemplar från S-kvinnors 

förbundsexpedition via Irja Thofvesson, 

irja.thofvesson@s-kvinnor.se, 

telefon 08-700 27 45.

Ny valtröja

Fråga 
Stina

Vi gratulerar S-kvinnors för-
bundssekreterare Stina Touma 
och hennes man som i början av 
oktober blev stolta föräldrar till 
en liten dotter! Under Stinas 
föräldraledighet kommer fråge-
spalten att ta en paus.



verigedemokraterna är ett av 
Europas många högerextrema 

partier som utvecklats ur 
öppet nazistiska grupperingar, 

men som nu framträder med en 
putsad fasad. Partiets ideologiska grund 
är dock fortfarande rasismen. De vinner 
anhängare genom att underblåsa och 
exploatera en rädsla för muslimer. Sam-
tidigt finns det muslimska extremister 
som utåt vill framstå som djupt troende 
människor, men som i själva verket har 
en dold agenda att påverka samhäl-
let i en fundamentalistisk riktning, till 
exempel införa särskilda sharialagar för 
muslimer. Sverigedemokraterna vet att 
utnyttja de muslimska extremisterna 
när de skapar sin propagandabild av den 
typiske muslimen. Därför är det viktigt 
att vi granskar och lyfter fram alla dolda 
agendor och slår hål på Sverigedemokra-
ternas myter . 

Sverige är i dag ett mångkulturellt 
samhälle. Vi som lever här förenas inte 
av några mystiska blodsband eller oklar 
svenskhet. Det vi har gemensamt är att 
vi tillsammans, med gemensam lagstift-

ning, formar det samhälle vi vill leva i. 
Sverigedemokraterna gynnas av att de 
hittills tillåtits framstå som det enda 
parti som ser problemen i det mångkul-
turella samhället. Vi kan bemöta dem 
endast om vi själva ingående diskuterar 
det mångkulturella samhällets problem 
och föreslår egna lösningar, samtidigt 
som vi visar på fördelarna och styrkan 
med detta samhälle.  

I min förra krönika skrev jag att den 
socialdemokratiska partikongressen 
skulle ge våra ombud ett gyllene tillfälle 
att driva jämställdhetsfrågorna.  
Utgångsläget var gynnsamt 
efter Mona Sahlins jäm-
ställdhetstal i Nacka den 15 
augusti. Nu kan vi konsta-
tera att ganska mycket gick 
vår väg vid jobbkongressen. Riktlinjerna 
fick en tydligare skrivning i riktning 
mot individualiserad föräldraförsäkring; 
ytterligare månader knyts till respektive 
vårdnadshavare inom ramen för dagens 
försäkring. Kongressen beslutade också 
att vi ska prioritera barnomsorg på 
kvällar, nätter och helger. Riktlinjerna 

fick dessutom ett viktigt 
tillägg som betonar bety-
delsen av att heltid blir en 

rättighet och deltid en möjlighet. Vidare 
framhålls att regelverket kring arbets-
löshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa 
behöver förbättras och deltidsarbetslösa 
i ökad utsträckning erbjudas utbildning. 
I denna fråga kan vi få skäl att åter-
komma med krav på lagstiftning om rätt 
till heltid. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN
NALIN PEKGUL

Nalin Pekgul, 
ordförande  
i S-kvinnor

S
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mångkulturella 

samhällets problem och

»Vi kan bemöta dem endast

om vi själva ingående

föreslår egna lösningar«

diskuterar det

Slå hål på 
Sverigedemokraternas 
myter
Jag ser fram emot valrörelsen. Det är roligt att vara ute och disku-

tera med väljarna. Att förklara varför det finns ett samband mellan 

pappamånader och kvinnolöner. Att övertyga om att just din röst är 

betydelsefull. Men vi måste tyvärr också inse att trångsynthet och 

rädsla kan komma att sätta sin prägel på valrörelsen 2010 och vi 

måste förbereda oss på debatten med extremisterna.  
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GRATTIS till tre 
100-åringar 2009
Det är många anrika kvinnoklubbar som har 
fyllt jämnt under året. Vi vill särskilt uppmärk-
samma att vi fick tre nya 100-åringar 2009! 
Ett stort grattis till Karlshamns kvinnoklubb i 
Blekinge, Ronneby kvinnoklubb i Blekinge och 
Essvik-Njurunda kvinnklubb i Västernorrland 
som alla bildades 1909!

Den 20 november samlades S-kvinnor med politiska upp-
drag till en nätverksträff. Mötet hade två teman barnfat-
tigdom och rätt till heltid. 

Barnfattigdom är ett av samhällets stora misslyckan-
den. Anne Harju, lektor från Växjö universitet, pratade 
om hur barn som lever i fattiga familjer själv ser på sin 
situation medan före detta barnombudsmannen Lena 
Nyberg berättade hur det ser ut generellt när det gäller 
barnfattigdom i Sverige idag.

Rätt till heltid med möjlighet till deltid har länge varit 
en av S-kvinnors viktigaste frågor. Deltagarna fick lyssna 
till Lars-Åke Almqvist, före detta vice ordförande på 
Kommunal, som berättade om kampen för rätt till heltid 
och Liselott Vahermägi, kommunfullmäktigeledamot i Ny-
näshamns kommun som talade om kommunens satsning 
på att erbjuda heltidstjänster till alla som är intresserade 
av detta.  Projektet i Nynäshamn är mycket framgångs-
rikt och finns redovisat i ett reportage i förra numret av 
Morgonbris.

Den 14 november stod S-kvinnor värd för ett möte 

med kvinnoorganisation inom Europeiska Socialde-

mokraters Parti. På mötet deltog ca 25 personer från 

de flesta av EU:s medlemsländer samt Norge för att 

diskutera aktuella politiska frågor och strategier när 

det gäller kvinnors rättigheter, jämställdhet och en 

deklaration om mäns våld mot kvinnor.  Vid mötet 

diskuterades även den kommande kongressen som 

ska hållas i Prag i början av december. 

I anslutning till mötet träffade deltagarna också 

s-politikerna och S-kvinnorna Veronica Palm, Carin 

Jämtin och Inger Segelström för att bland annat 

prata om kvinnors roll i politiken på både lokal-, 

nationell- och EU-nivå. 

S-kvinnor värd för 
europeiskt möte



En bok om nio exceptionella kvinnor i
svensk arbetarrörelses barndom. Var
och en personifierar socialdemokratins
och fackföreningsrörelsens första
kampår, belysta ur kvinnoperspektiv.

En del av dem är rätt väl-
kända, andra alls inte
omskrivna. Men de för-
tjänar att bli ihågkomna,
inte alltid för vad de fak-
tiskt uträttade, utan för
vad de startade.
Detta är en bok om kön,
javisst, men också om
klass.

Klass och kön analyse-
ras ofta separat, men i
människors liv är de na-
turligtvis samman-

vävda, vilket kvinnorna i den tidiga ar-
betarrörelsen mycket tydligt illustrerar.
Att försöka visa på denna dubbelhet är
ett av bokens syften.

”Systrar, kamrater!” ger också per-
spektiv på dagens debatt. För den ti-
dens frågor om kvinnors villkor, om
social trygghet och makten över ar-
betslivet är lika aktuella i dag.

Lär känna Alina Jägerstedt, Anna
Sterky, Alma Norsell, Elin Engs-
tröm, Elma Danielsson, Anna 
Särström, Anna Johansson-
Visborg, Gertrud Månsson och
Anna Stenberg.

Du har säkert någon i din närhet som
skulle uppskatta att få denna bok i jul-
klapp!

Tankesmedjan
tipsar om en meningsfull 

JULKLAPP:
Vad är en bättre julgåva till nära och kära än en spännande 
– och lärorik! – bok? Vi har ett perfekt alternativ att erbjuda:

Systrar, kamrater!

SYSTRAR, KAMRATER! Av Anne-Marie Lindgren och Marika Lindgren Åsbrink 320 sidor, inbunden

Förmånserbjudande till Morgonbris läsare! 160 kr (ordinarie pris: 189:-/st)+ frakt
Beställ genom att e-posta till info@ts.lo.se, eller skriv ett brev till Arbetarrörelsens Tankesmedja, Barnhusga-
tan 16, 3 tr, 111 23 Stockholm. Ange att Du är Morgonbris-läsare, uppge namn och adress, så skickar vi boken/böck-
erna, och faktura enligt förmånserbjudandet. (Beställer Du 5 böcker eller fler är styckepriset 149 kr + frakt.)

Du kan ockå köpa Ingvar Carlssons & Anne-Marie Lindgrens bok VAD ÄR SOCIALDEMOKRATI? som
beskriver social demokratins idéarv och dess samhällsteori. Den är på 108 sidor och kostar 100 kro-
nor + frakt. Beställning kan göras på samma sätt som Systrar, kamrater!, men även direkt på vår
hemsida 
http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

Anne-Marie Lindgren,
verksam i Arbetarrörel-
sens Tankesmedja, har
skrivit “Systrar, kamra-
ter!” tillsammans med
sin dotter Marika
Lindgren Åsbrink.

Arbetarrörelsens Tankesmedja drivs gemensamt av LO, Socialdemokra-
terna och ABF och anordnar seminarier och föreläsningar, deltar i hearings
och debatter, genomför utredningar, ger ut rapporter och böcker.
Mer info på Tankesmedjans hemsida:
www.arbetarrorelsenstankesmedja.se
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   Folksam-LO Fondförsäkring

Nu är det omval för alla privatanställda arbetare som har Avtalspension SAF-LO.

www.folo.nu | 020-414 414

Lägre avgifter
Välj vår generationsfond. Den anpassas efter 
din ålder samtidigt som avgiften blir lägre. Du 
får ett enkelt sparande till låg avgift. Läs mer 
på folo.nu, där du också kan göra ditt val.
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