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Endast för
Morgonbris läsare!

BILDA FÖRLAG

199:Tomas Ekman

NY BOK

UNG PÅ 70-TALET
Decenniet på P – politik, pop, protester, progg, punk och pizza!
136 sidor med massor av minnesbilder om livsstilen och musiken men också om kriser,
våld och terror.
Specialpris 199 kr inkl moms (ordinarie pris 265 kr). Portokostnad tillkommer.

NOSTALGIPAKET
Köp alla tre böckerna i serien, Ung på 50-talet, Ung på 60-talet och Ung på 70-talet till
förmånligt paketpris 398 kr inkl moms (ordinarie pris 779 kr).
Beställ direkt från kundtjänst@bildaforlag.se eller telefon: 033-400 00 10.
Webbutik: www.bildaforlag.se
Specialpriserna gäller till och med januari 2011. Uppge kod ”Morgonbris”.
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Höganäs arbetarekommun
trakasserar kvinnoklubben
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Ingela!

3ROLWLN Höganäs kvinnoklubb fick inte bli medlem i arbetarekommunen
,QWHUYMX Marita Ulvskog: »Rödgröna samarbetet började redan 1998«
(QGDVWL0RUJRQEULV Regeringen tar från de fattiga och ger till de rika
1\UDSSRUW Sex ett villkor för att få jobb i städbranschen
 /HGDUH »Den som är utan skuld kastar första
stenen …«
6SDQLQJ Trender, siffror, debatt
5HSRUWDJH Ingela Thalén: »Hos oss har
Sverigedemokraterna inget att hämta«

.U|QLND »Så hände det som vi inte ville«
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Den som är utan skuld
kastar första stenen …
Vi är ett parti som tror på gemensamt
ansvar. Den generella välfärden, som
alla betalar till efter förmåga, bärs upp
av en sådan idé: dagis för alla barn, bra
grundskola för alla, pension till alla – bara
för att nämna några exempel.
Hur kan det då komma sig att en enda
person nu får ta smällen för att vi inte
vann valet? Finns här inte ett enda kollektiv som är berett att ta på sig ansvar?
Eller gäller våra idéer bara samhällsfrågor? Gäller de inte i riksdagsgruppen,
inte i partiets VU, inte i partistyrelsen
och inte bland de kongressombud som vid
två kongresser
(2007 och 2009)
enhälligt valde
Mona Sahlin
till partiordförande?
Vid dessa två
kongresser var
det ingen – och

»Det är anmärkningsvärt,
det är okamratligt och
osolidariskt. «

4

korrekt, men det är Mona Sahlin ensam
jag tror att jag minns rätt – som kritisom pekas ut som det ruttna äpplet. Det
serade det pågående budgetsamarbetet
är anmärkningsvärt, det är okamratligt
med Vänstern och Miljöpartiet. Ett
och osolidariskt. Ledamöterna av VU,
samarbete som inleddes av statsminister
partistyrelsen och riksdagsgruppen måste
Göran Persson 1998 och som under hans
också ta sitt ansvar.
tid resulterade i 16 gemensamma budSamarbetet i valrörelsen avhånas av
getförslag. Ett samarbete som tillät oss,
borgerliga tidningar och politiker och
ett parti utan egen majoritet, att vara
kritiseras av de sossar som alltid vet bäst.
kvar vid makten under många år, och
Många av dem har själva i riksdagsgrupunder tre ﬁnansministrar: Erik Åsbrink,
pen varit med om att lägga fast budgetar
Bosse Ringholm och Pär Nuder. Och som
tillsammans med Vänstern och Miljöparfortsatte 2007 med Tomas Östros som
tiet. Många av dem sade inte ett pip på
ﬁnanspolitisk talesman och Mona Sahlin
kongresserna 2007 och 2009.
som partiordförande.
Mona Sahlin har suttit i riksdagen och i
Av intervjun med Marita Ulvskog
andra ledande positioner inom Socialdemo(sidorna 16–19 i detta nummer av Morkraterna i 29 år. Jag gillar inte alltid hennes
gonbris) förstår man att partistyrelsen
åsikter. Jag tillhör inte dem som brukar
våren 2008 ansåg det helt naturligt att
kallas förnyare. Jag vill inte ha friskolor.
stärka banden till Vänstern och MiljöJag vill inte att privata
partiet inför valrörelsen
vårdföretag ska få göra vinst
2010. Begreppet »Rödgröna«
Hör av er!
med skattebetalarnas pengar.
föddes. Kontroversiellt och
Nästa nummer av
Men Mona är en av de mest
kritiserat redan från första
Morgonbris kommer
erfarna företrädarna som vi
dagen, och med Mona Sahlin i
ut den 25 februari
någonsin har haft. Hennes
skottgluggen. Ingen stod upp
2011.
kunskaper och politiska
bakom henne och sa att detta
Det är ett par veckor
begåvning har slösats bort av
beslut har vi fattat gemenföre den internationella
vårt parti.
samt och vi är överens om att
kvinnodagen den
Det socialdemokratiska
det är det bästa för partiet.
8 mars.
partiet var moget att utse
En av dem som, från sin nya
Hör av dig med tips
en kvinnlig partiledare 2007,
position som PR-konsult, tog
om vad ni ska göra i er
men inte berett att ge henne
avstånd var Göran Persson.
klubb eller i ert distrikt.
samma stöd som de manliga
Det rödgröna samarbeRing eller e-posta
alltid har fått!
tet och den gemensamma
senast den 25 januari:
Den som är utan skuld till
valplattformen anses nu vara
Lena Näslund
valförlusten kastar första
huvudorsaken till att Soci0410-245 76, naeslund.
stenen. Eller har vi redan
aldemokraterna inte vann
information@telia.com
sett den kastad? B
valet i höstas. Det är troligen
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SPANING
Vad får skolmaten
kosta?
Skolmaten kostar i genomsnitt 5 140 kronor
per elev och år. Det är en ökning med 5,4
Anna Hedh, socialdemokrat från Öland, kom in
i EU-parlamentet 2004.
Hon är bland annat ledamot av utskottet för
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga
och inrikes frågor.

Sexköpslagen på export
till EU – en framgång
för Anna Hedh
De lagstiftande institutionerna i EU ska
inom kort anta en gemensam lagstiftning mot människohandel. Anna Hedh
(S) är föredragande för lagförslaget i
Europaparlamentet:
– För några år sedan skrattade de åt
mig när jag tog upp frågan om att kriminalisera sexköparna.
– Nu är vi på väg att komma fram
till en gemensam lagstiftning för hela
EU på människohandelsområdet,
säger Anna Hedh, som är parlamentets förhandlare gentemot de andra
EU-institutionerna ministerrådet och
kommissionen.
För första gången sedan Lissabonfördraget trädde i kraft är Europaparlamentet med och lagstiftar. I linje
med svenska sexköpslagen inriktas
Europaparlamentets förslag på de
personer som efterfrågar tjänster av
människohandelsoffer. Och alla typer av
sextjänster ska kriminaliseras. Bland
annat föreslås att straffsatserna höjs
och att tillgångar hos de skyldiga används till stöd och skadestånd för deras
offer.
– Först när vi kriminaliserar dem,
som efterfrågar tjänster av offer för
människohandel, får vi en verksam lag,
vi måste fokusera på de människor som
utnyttjar, inte bara på dem som utnyttjas, säger Anna Hedh.

procent. Skillnaderna är stora. Bästa kommunen satsar nästan tre gånger mer än den som
satsar minst.
Per skoldag är kostnaden knappt 29 kronor
per elev. Då ingår råvaror, personal, transporter
och annat nödvändigt, till exempel diskmedel.
Själva maten kostar i snitt drygt 11 kronor per elev.
Beräkningen har gjorts av Skolmatens vänner:
– Ökningen från 2009 säger inget om kvaliteten på måltiderna. Vi ser
samtidigt ett skriande behov av satsningar på matkvalitet, utbildning och
köksutrustning, säger Annika Unt Widell från Skolmatens Vänner.
Organisationen har följt utvecklingen i landets 290 kommuner sedan 1996.
Sammanställningen bygger på uppgifter som kommunerna rapporterat till
SCB. Kommuntabeller finns på nätet: www.skolmatensvanner.se under
Faktabanken/Undersökningar/Skolmaten i siffror.

+ listan
Plus för att av landets företagare är mer än var tionde född utomlands.
Under den senaste tioårsperioden har antalet utlandsfödda företagare
ökat med 75 procent. Om rätt förutsättningar ges finns det en stor potential för tillväxt hos företagare med utländsk bakgrund.
Källa: Tillväxtverket.
Plus för Mona Sahlin i riksdagens partiledardebatt. Hon sa:
– Sverigedemokraterna är en osvensk företeelse och så bör de förbli!

- listan
Minus för att andelen kvinnor i riksdagen nu bara är 45 procent.
Det är den lägsta sedan 1991.
Minus för ICA Maxi som har reklam med rosa flickor som älvor och
prinsessor och stridsklädda pojkar med svärd och spjut. Flickorna ska
i julklapp få ett rosa prinsesstält och pojkarna en blåsvart fästning.
Minus för att Jan Björklund kör över Skolverket och ger kristendomsundervisningen en särställning. Enligt Skolverket ska samtliga fem
världsreligioner ägnas lika mycket uppmärksamhet för att »främja
öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning«.
MORGONBRIS
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Att valet gick som det gick vet vi alla,
och att Socialdemokraterna borde ha fått
ﬂera röster kan vi kanske vara säkra på.
Att det inte blev så beror bland annat på
valsedlarnas utseende.
En av mina vänner jobbade som valförrättare. Hon såg en somalisk kvinna
lägga in valsedlar tillhörande Sverigedemokraterna. Hon ville säga till, men
gjorde det självklart inte.
En annan såg hur Sverigedemokraterna stoppade in sina valsedlar bland
Socialdemokraternas, med avsikt att
fuska och förvirra. Deras valsedlar ser
nästan ut som Socialdemokraternas.
Man behöver inte vara utlänning för att
ta fel valsedel, det räcker att man ser
dåligt.
En tredje stod framför vallokalen och
hörde hur invandrare resonerade om att
de röstat på Sverigedemokraterna i tro
att det var Socialdemokraterna. Alltså
demokrater som demokrater.
Det jag skriver låter kanske aningen
snurrigt, men sant är det. Det är något
som är fel när medborgare, som vill lägga
sin röst på ett parti för att de tror på
dess politik, inte når dit. Röstsedlarna är
fel utformade. Det är hög tid att Valmyndigheten gör något åt saken.
Jag föreslår att valsedlarna till nästa
val förses även med partiernas symboler.
För oss Socialdemokrater ska det givetvis vara en röd ros. En symbol vid varje
partinamn skulle underlätta för alla som
inte kan läsa och för alla som ser dåligt.
Om det inte genomförs en förändring
inför nästa val haltar demokratin, och det
av en teknisk anledning som lätt går att
lösa.

Jag har träffat många kvinnor som har
vittnat om en allt tuffare vardag på arbetsplatsen och då särskilt inom offentlig
sektor.
»Det är för tajt organisation, vi ska hinna
med både att vara ute och inne och att
hjälpa de gamla. Vi är färre, men arbetsuppgifterna är samma eller ﬂer. Det talas
om valfrihet för de äldre, men inte för oss
som personal. Vi ska bara utföra och aldrig
hör vi ett uppskattande ord.«
Vi socialdemokrater har i vår vision om
framtiden en satsning på välfärden på tolv
miljarder mer än regeringen, men jag är
inte säker på att alla de som jobbar inom
vården och omsorgen har uppfattat att
våra förslag innehåller mer personal inom
offentlig sektor. Ibland tror jag att vi politiker bygger upp ett eget språkbruk, och när
vi kommunicerar med medborgarna blir
det missförstånd.
För jag vägrar tro att folket när de
röstade hellre såg om sitt eget hus med
skattesänkningar än solidarisk ﬁnansiering
av välfärden. Sanningen är att man inte
kan få allt, vilket de som jobbar i offentlig
sektor väl känner till. Vi har alla ett ansvar
att tillsammans visa hur viktigt och betydelsefullt allt det arbetet är.
Upp till kamp för ﬂer händer inom vård
och omsorg.
Carina Adolfsson Elgestam
Riksdagsledamot (s)
Distriktsordförande S-kvinnor Kronoberg

g.$'.2//(.7,975$),.
(1)5c*$)g56.9,1125
Låt mig först uttrycka min stora glädje
över att S-kvinnor antagit ett program
för klimatpolitiken. Det har jag väntat
på länge. Därför var det tillfredställande
att läsa artikeln i Morgonbris: »Nu krävs
både piska och morot«.
Miljö och klimatfrågorna angår ju i
högsta grad barnen, vår framtid, och bör
verkligen vara en angelägen fråga för
S-kvinnor.
Jag hoppas att miljö- och klimatfrågorna återkommer i Morgonbris. Det är
ett sätt att driva opinion och det behövs.
Transportpolitiken är en nyckelfråga vad
gäller klimatet, och det är trist att de
ﬂesta »morötter« går till så kallade miljöbilar. De verkar ju vara en ﬂopp, åtminstone vad gäller E85 som bränsle. Istället
borde det drivas »morotskampanjer« för
att vi ska åka mer kollektivt.
Så här skrev svensk Kollektivtraﬁk i
sin tidning Idékraft: »Kollektivtraﬁken
ska fördubblas. Då måste kollektivtraﬁken bli så bra för den enskilde resenären
att den upplevs som ett reellt alternativ till bilen.« Denna »idékraft« till en
fördubblad och attraktiv kollektivtraﬁk
är något som S-kvinnor bör ställa sig
bakom.
Inga Gus
Gustavsson,
st
Södertälje S-kvinnor
S

Nada Alami/S-Kvinnor
Distriktsstyrelsen, Göteborg
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SPANING
100 år kvar till en
jämställd arbetsmarknad
delad efter vad som är kvinnors respektive mäns arbetsmarknad.

Mer i plånboken för
män än kvinnor

Det säger Johanna Kumlin, forskare på Institutet för Framtidsstu-

Regeringens politik de senaste fyra åren har gett

dier.

mer i männens plånböcker än i kvinnornas. Årets

– Den svenska arbetsmarknaden fortsätter att vara tydligt upp-

Hon har studerat förändringar på arbetsmarknaden under åren

budgetförslag ökar dock inkomsterna något mer
för kvinnor än män.

1990–2003 och konstaterar:
– Fortsätter det i den här takten kommer det att ta över 100 år

Under 2006 till 2010 ökade mäns disponibla in-

innan det är en jämn fördelning av kvinnor och män över yrkena.

komst med 6,7 procent, kvinnors med 6,2 procent,

Hon tror att lågkonjunkturen i början av 1990-talet är en förkla-

visar budgetens jämställdhetsbilaga. Enligt finans-

ring till att många av de åtgärder som skulle leda till könsintegre-

departementet väntas dock skillnaden minska på

ring mellan kvinnor och män i arbetslivet inte har förverkligats:

sikt så att ökningen för män blir 7,4 procent mot

– Resultaten visar att de politiska målen att könsintegrera den
svenska arbetsmarknaden inte har realiserats, och det kan vara en
central orsak till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män inte

7,3 för kvinnor, eftersom männen förväntas arbeta
mer.
Under de senaste fyra åren har fler kvinnor än
män börjat arbeta och kvinnor som arbetar har

har minskat under senaste decennierna.
Rapporten »Har kvinnor och män blivit mer jämnt fördelade

ökat sin arbetstid mer än vad män gjort.

över yrken, organisationer och arbetsplatser i Sverige under

Källa: Dagens Nyheter, 23 oktober

perioden 1990-2003?« har nummer 2010:8 och kan laddas ner från
www.framtidsstudier.se

Birtukan Mideksa
äntligen fri
Den 29 december 2008 fängslades den etiopiska oppositionsledaren Birtukan Mideksa.
Hon är Etiopiens första kvinnliga partiledare.
Hon besökte Sverige 2008 och träffade
då bland annat dåvarande partisekreteraren Marita Ulvskog och riksdagsledamoten
Carina Hägg.
Efter fängslandet växte kraven på Birtukan
Mideksas frigivning. Marita Ulvskog och Ca-

Ska barnaga förbjudas i Japan?
– Det svenska förbudet mot barnaga har varit framgångsrikt.
Det säger Morgan Johansson (S), riksdagsledamot och före detta
folkhälsominister. Han har tillsammans med Rädda Barnen varit i
Japan för att informera om hur Sverige har arbetat för att stärka barnss
rättigheter. Morgan Johansson:
– Efter 30 år kan vi se att acceptansen för att skada barn kraftigt minsinskat tack var ett enträget politiskt och opinionsmässigt arbete. Dessvärre
ärre är
situationen annorlunda i många andra länder, bland annat Japan.
Det var Socialdemokraterna som 1979 drev fram ett beslut om förbud mot barnaga i Sverige.

rina Hägg skrev brev till Etiopiens president

Många LO-män valde SD

i januari 2009 och träffade senare Etiopiens

Socialdemokraterna har tappat arbetarröster i två val. Många manliga LO-medlemmar

ambassadör. Carina Hägg besökte fängel-

valde att lägga sin röst på SD. Nu måste LO och Socialdemokraterna tillsammans visa att

set där Birtukan Mideksa satt fängslad, och

man är en folkrörelse för solidaritet och jämlikhet.

Mona Sahlin tog upp kravet på hennes frigiv-

55 procent av LO-medlemmarna röstade på Socialdemokraterna i det senaste valet,

ning i sitt Första Maj tal i år. I EU fick Marita

enligt LOs egen undersökning. Det är en minskning med tre procent sedan 2006 och är

Ulvskog och den portugisiska ledamoten

en del av en nedåtgående trend. Trots detta tycker inte Wanja Lundby-Wedin att man ska

Ana Gomez hela S-gruppen i parlamentet att

skrota den facklig-politiska samverkan:

nominerade Birtukan Mideksa till Sakharovpriset. Marita Ulvskog:
– Dagen efter nomineringen blev hon

– Våra medlemmar har allt att vinna på att vi samarbetar med ett parti som delar våra
grundläggande värderingar. För att vi ska vara en stark arbetarrörelse, som får igenom
våra politiska förslag, behövs både en facklig och en politisk gren. Källa: AiP, 26 oktober 2010.

frigiven. Det är en stor framgång.
MORGONBRIS
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Kärnvapen är tillsammans med klimathotet det största hotet mot mänskligheten. Vi kan med
politik påverka båda hoten, men till skillnad från klimathotet kan vi förbjuda kärnvapen.
Det är i år 65 år sedan USA fällde atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan. Det var i slutskedet av andra
världskriget. Bomberna utplånade de båda städerna. Konsekvenserna var förödande. Långt efter bombningarna dog
människor i strålskador. Än idag är cancer en vanlig dödsorsak
i dessa områden.
S-kvinnor har en lång historia som pådrivande för nedrustning och mot spridning av kärnvapen. Vår kamp, med Inga
Thorsson i frontlinjen, var avgörande för att Sverige inte utvecklades till en kärnvapenstat. Frågan var större under kalla
krigets dagar då världen upplevde det nukleära hotet mer
påtagligt under terrorbalansen mellan de två supermakterna
USA och Sovjetunionen.
Världsbilden har förändrats sedan dess, men kärnvapenhotet ﬁnns fortfarande kvar, och ﬂer länder vill skaffa sig kärnvapen. Idag följer vi oroligt utvecklingen i Pakistan, Nordkorea,
Iran, Israel och Indien. Iran försöker skaffa sig kärnvapen.
Israel anses redan ha det. Det är oroliga regioner med ständiga spänningar och konﬂikter. Vi riskerar en större spridning
av kärnvapen, och det ﬁnns även risk för att kärnvapen kan
hamna i händerna på terrorister.
S-kvinnor är en stark röst för en kärnvapenfri värld. Sverige
har varit en viktig och drivande kraft i nedrustningsarbetet
historiskt, en roll som vi vill återta. Vi socialdemokrater har
ett ambitiöst tolvpunktsprogram för nedrustning. I det ﬁnns
öppningar för att bidra till konkreta resultat för nedrustning
och icke-spridning. Under översynskonferensen av icke-spridningsavtalet om kärnvapen i FN, som jag deltog i under maj i
år, tog ﬂera länder upp att förhandlingar om en kärnvapenkonvention och att ett totalförbud av kärnvapen måste sätta igång
snarast.
Sverige var inte ett av dessa länder. Konkreta initiativ
saknades från utrikesminister Carl Bildt. Ändå vet vi att det
idag ﬁnns det mer än 22 000 kärnvapen i världen varav cirka
6 000 står i hög avfyrningsberedskap och kan användas inom
några minuter. Dagens nedrustningsregim har visat sig vara
8

otillräcklig för att förmå kärnvapenstaterna att minska sina
arsenaler. Vägen till en kärnvapenkonvention är lång, men kan
samtidigt skapa ett ramverk för total nedrustning av kärnvapen till ett bestämt datum. Frågan är om vi kan avstå från
en konvention som skulle kunna förbjuda utveckling, framställning, utplacering, lagring, överföring, test av och hot om
användning samt användning av kärnvapen.
EU har fortfarande en alltför svag röst, och Nato är en
militärallians där kärnvapen har stor betydelse. Nato vill förbehålla sig rätten att först slå till med kärnvapen om nödvändigt. Något som S-kvinnor anser vara ett tillräckligt skäl för
att även i fortsättningen hålla Sverige utanför medlemskap i
Nato. Hotet om förödelse genom kärnvapen ﬁnns kvar. Frågan
om nedrustning är ständigt aktuell.
Vi vill driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.
Målet är fullständig avveckling av alla massförstörelsevapen,
såväl biologiska, kemiska som nukleära. Att förhindra spridning är en viktig del av nedrustningsarbetet. För att nå detta
måste kärnvapenmakterna omedelbart minska innehavet.
Vi får aldrig glömma händelserna i Hiroshima och Nagasaki,
och vi måste aktivt och målmedvetet arbeta för en kärnvapenfri värld. S-kvinnor vill att Sverige ska stödja det internationella arbetet för att starta förhandlingar om en kärnvapenkonvention som totalförbjuder kärnvapen. Men S-kvinnor väntar
inte in regeringen utan har trogen vår tradition gått före och
tagit ställning mot ett av de allra största hoten mot mänskligheten och för en kärnvapenskonvention. B

Carina Hägg,
internationell talesperson
för S-kvinnor
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Ge en julklapp som
stödjer kvinnor i
konﬂiktländer

Aktivister från West Point Wom
en for Health
& Development Organization i
Liberia.

Vi vet att våldet i hemmen ökar under och efter
ett krig och många kvinnor drabbas. Du kan
stödja arbetet för kvinnors rättigheter genom
att skicka ett julkort.
Beställ din gåva på:
www.kvinnatillkvinna.se/julklapp

Vi behöver din
beställning och
betalning sena
st
16 december

www.kvinnatill
kvinna.se/
julklapp
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RE P O R T A G E
INGELA THALÉN
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Ingela Thalén har sytt sin folkdräkt själv. Hon säger att det är vanligt
inom Folkdansringen att både män och kvinnor syr sina egna dräkter.
10
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Ingela Thalén har varit partisekreterare, socialminister och arbetsmarknadsminister. Nu är hon 67 och gör för det mesta bara
det hon tycker är roligt. Roligt är att lägga massor av tid på
Russindalens Spelmanslag. Hon har också provat på att förena
partiarbete med sitt folkmusikintresse, senast i kampanjen »Vi
är alla folk mot fascism och främlingsfientlighet.«
TEXT:

Lena Näslund

FOTO:

Ellinor Collin

E
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Förr måste den vuxna kvinnan i Sverige ha
mössa eller sjal. Håret var erotiskt lockande och
skulle döljas. På andra håll i världen gäller detta
fortfarande.

tt före detta socialdemokratiskt statsråd i folkdräkt spelandes cittra i ett spelmanslag.Jag
trodde inte mina ögon. Centerpartister – visst, men sossar… Ingela och hennes man Lars
är båda medlemmar av Russindalens spelmanslag. Hon spelar cittra och han ﬁol. I somras
turnerade de och besökte alla stora spelmansstämmor, från Smygehuk till Bingsjö.
Ingela är också sedan 2006 ordförande i Svenska Folkdansringen med 17 000 medlemmar:
– Detta är en riktig folkrörelse med rötter i nykterhetsrörelsen. Den är byggd från
grunden av vanliga människor, och den består av vanliga människor. Jag känner mig
hemtam här.
Ingela Thalén är kontoristen från Göteborg som blev statsråd.
Hon är SSUaren som sa nej till kvinnoklubbar, men som ändrade sig när hon ﬁck
barn. Hon är kvinnoklubbisten som på tidigt 70-tal började driva jämställdhetsfrågorna
i Järfälla kommun. Och hon gjorde det tillsammans med två andra blivande statsråd:
Anna-Greta Leijon och Leni Björklund. Tack vare dem blev Socialdemokraterna i Järfälla
en föregångare. Det var här Socialdemokraterna första gången hade varannan man och
varannan kvinna på valsedlarna. Men det var också här man tidigt satsade på barnomsorg till alla barn.
Ingela lämnade riksdagen 2004 och gav sig genast in i ideellt arbete, först som ordförande i BRIS, sedan som ordförande i Folkdansringen.
Medlemmar i Folkdansringen är både folkdansare och spelmän. Allmänheten ser mest
av medlemmarna vid midsommartid, men Russindalens spelmanslag, som Ingela tillhör,
MORGONBRIS
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2010:
Elva kvinnor
blev riksspelmän
En av Folkdansringens viktiga uppgifter
är att hålla liv i traditionen med riksspelmän.
Man har en jury med
musiker som varje år
lyssnar på spelmän
som vill få konstnären

»Vi står för mångfald i kul-

Anders Zorns silver-

turlivet, vi vill samarbeta så

märke.
2010 var det 102

att annan folklig kultur kan

spelmän som spe-

utvecklas i vårt land.«

lade upp för märket.
19 godkändes som
riksspelmän och
fick silvermärket.

har spelningar året runt och över hela landet. Folkdräkterna kommer på i samband
med spelmansstämmorna annars är det
vanliga T-shirts som gäller.
Ingela har två folkdräkter. Båda från
Bohuslän där hon har sina rötter. Hon har
sytt dräkterna själv och påpekar att så gör
de ﬂesta, både män och kvinnor.
Hon noterade uppmärksamheten runt
Jimmie Åkessons (SD) landskapsdräkt i
riksdagen och hon uppskattade etnologen
och folkdräktsexperten Ulla Centergrans
syrliga kommentar i tidningen Metro. Hon
sade att den korta jackan som Åkesson bar
en gång tillhörde herrmodet i hela Europa
och att hans knäbyxa kom in till Sverige
från Frankrike på 1600-talet.
Ingela Thalén:
– Alla som vill får givetvis bära folkdräkt, men vi i Folkdansringen vill inte bli
förknippade med Sverigedemokraterna när
vi använder våra dräkter.
– Vi samverkar med kulturer från hela
världen. Vi vill inte ha något att göra med
Sverigedemokraterna och deras kultursyn.
Efter riksdagsvalet är begreppen svensk
kultur och svenskt kulturarv på dagordningen på ett sätt som de inte har varit
på mer än 100 år. Folkdans, folkmusik och
hembygdsrörelse är intressanta politiska
mål för Sverigedemokraterna som kräver
både en nationalistiskt vinklad kulturkanon
12

och mer »gammeldans« i skolorna.
Sverigedemokraterna försöker också
inﬁltrera hembygdsföreningarna, spelmanslagen och folkdansen.
Ingela Thalén:
– Folkdansringen är en partipolitiskt
obunden organisation, men vår värdegrund
är glasklar. I våra stadgar står det tydligt
att vi ska skapa förståelse för olika folk och
deras kultur.
6WnUI|UPnQJIDOGLNXOWXUOLYHW
– Sverigedemokraterna har inget att
hämta hos oss. De får inte använda oss som
slagträ mot andra kulturer och mot människor som har kommit till vårt land. Vi står
för mångfald i kulturlivet, vi vill samarbeta
så att annan folklig kultur kan utvecklas i
vårt land.
Detta är en princip som man lever efter
och har visat upp i en rad projekt över hela
landet, ofta i samarbete med andra organisationer. Ett exempel är »Världens Musik
och Dans« som är en satsning på folkmusik/
världsmusik och folkdans/världsdans.
Det startades i Skåne och Västra
Götaland hösten 2008 och fortsätter under
2011 i Skåne och Uppland. Samverkande
organisationer är Sveriges Spelmäns
Riksförbund, Svenska Folkdansringen,
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
samt Eric Sahlström-institutet i samarbete

Av dem var elva

med Kulturens
kvinnor. Ytterligare
Bildningsverktvå spelmän fick ett
samhet.
guldmärke. De som
I Skåne är
får guldmärken behödansaren Pia
ver inte spela upp. De
Qvarnström
belönas för att de är
projektledare.
synnerligen framståHon berättar
ende traditionsbärare.
att man riktar
740 spelmän har
sig både till
sedan 1933 erövrat
amatörer och
titeln riksspelman.
proffs. Målet är
att lyfta genren,
få ﬂer intresserade, nå nya målgrupper
och skapa nya arenor. Folkmusiken ska
synas mera.
Just nu arbetar hon med en kombinerad konsert- och debattkväll med romsk
musik och dans, och våren 2011 presenteras en föreställning med »Världens musik
och dans« på Skånes Dansteater i Malmö.
För egen del har Ingela Thalén prövat
att kombinera partiarbete med sitt folkmusikintresse. Under valrörelsen drog
hon igång en kampanj i Stockholms arbetarekommun »Vi är alla folk mot fascism
och främlingsﬁentlighet«. Stockholmarna
ﬁck se och höra svensk och internationell
folkmusik och dans på torgmötena:
– Det kändes viktigt. Vi ville visa att
man inte ska ställa svenskt kulturarv
mot mångkulturen, vi behöver båda. B
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SKANDAL
H Ö G A N Ä S A R B E TA R E KO M M U N

Arbetarekommunen i
Höganäs i Skåne har varit
i krig med S-kvinnor.
Nu kan en ändring vara
på gång. Årsmötet
nästa år avgör.
Då kan S-kvinnors
ordförande Anneli
Eriksson bli ny ordförande
i arbetarekommunen.

6.9,1125
),&.,17(%/,
0('/(00$5
Dramatik i Höganäs arbetarekommun:

Detta är berättelsen om hur S-kvinnor i Höganäs har vägrats medlemskap i arbetarekommunen och portförbjudits från
arbetarekommunens lokaler.
Att vägra medlemskap är ett direkt brott mot partiets stadgar.
Det skånska partidistriktet och S-kvinnor i Skåne har stöttat
och stöttar kvinnoklubben. Arbetarekommunens agerande har
anmälts till partistyrelsen.

A

nneli Eriksson är ombudsman i Handels med många års
erfarenhet av uppdrag och aktivt arbete inom arbetarrörelsen. Hon säger:
– Det här är det värsta jag har varit med om. Att förhandla med besvärliga arbetsgivare och driva fram avtal
på arbetsplatser, där avtal inte är välkomna, är en barnlek jämfört
med det här.
Kvinnorna i Höganäs har länge känt att de inte har haft samma
starka ställning i partiet som männen har i den bruksmiljö som
MORGONBRIS
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Anneli Eriksson har skinn på näsan. Det måste man ha när man är ombudsman och förhandlar med motsträviga arbetsgivare. Hon är ordförande för S-kvinnor och kan bli ordförande i arbetarekommunen 2011.

Höganäs utgör. Men när Anneli ﬂyttade till
Höganäs för två år sedan och ville starta
en ny kvinnoklubb var det tre kvinnor som
raskt ställde upp. Nu har klubben 15 medlemmar, och ﬂer är beredda att gå in. En av
medlemmarna är Yvonne Rollmark. Hon
gick i sin första Första Maj-demonstration
1946, hon har varit ledamot av kommunfullmäktige och regionfullmäktige, och hon
är en av de få kvinnor som har vågat höja
rösten mot arbetarekommunens ledning:
– Jag är glad att vi har fått en kvinnoklubb. Vi behöver stötta varandra, vi
behöver den gemenskap som bara ﬁnns i
S-kvinnor. Hittills har vi inte orkat med
vanliga klubbmöten. Stridigheterna inom
arbetarekommunen har tagit all kraft. Nu
när valet är över ska vi planera verksamheten. Det ska bli roligt.
1RPLQHUDGWLOOQ\RUGI|UDQGH
Kvinnoklubben grundades den 8 februari
i år. Ansökan om medlemskap i arbetarekommunen skickades med e-post. Samma
dag hade arbetarekommunen sitt årsmöte.
Anneli Eriksson var av sin S-förening nominerad till ny ordförande. Hon visste att
det skulle bli strid, var beredd att ta den,
men blev förvånad över vad som sades från
talarstolen: »Inte kan väl du, lilla ﬂicka från
landet, bli ordförande i vår arbetarekommun.«
14

Stängt för S-kvinnor. Den nybildade klubben i Höganäs var inte välkommen
i arbetarekommunen. Anneli Eriksson, Kerstin Schultz och Yvonne Rollmark
och hoppas att allt blir annorlunda nu efter valet när arbetarekommunens
ordförande har avgått.

Till saken hör att Anneli är 42, har bott i
Göteborg i 20 år, verkat inom Socialdemokraterna och Handelsanställdas förbund i
15 år och har varit ombudsman i tre.
När jag träffar Anneli Eriksson, Yvonne
Rollmark och ordföranden i Viken/Lerbergets S-förening, Kerstin Schultz, är de så
arga att det nästan inte går att följa med i
deras berättelse om allt som har hänt i arbetarekommunen. Men detta är ett axplock
som rör formalia:
Under valåret har man inte haft några
medlemsmöten, endast årsmöte. Under
valåret har styrelsemötena tagit cirka sju
minuter, därefter har styrelsen fått gå och
arbetarekommunens VU har tagit över.
3ODFHUDGHVVLVWSnYDOVHGHOQ
Minst två grundorganisationer, kanske ﬂera, accepteras inte av arbetarekommunen.
Den ena är Viken/Lerbergets S-förening,
den andra S-kvinnor. Det resulterade
bland annat i att medlemmar från Viken/Lerberget och S-kvinnor placerades sist på
valsedeln till kommunfullmäktige. Därmed
uteslöts medborgarna i en tredjedel av
kommunen från inﬂytande i kommunpolitiken.
Då ingrep det skånska partidistriktet.
Efter förhandlingar med partistyrelsen
skapades en alternativ valsedel med
representanter från Viken/Lerberget och

S-kvinnor. Listan toppades av två ombudsmän från Handelsanställdas förbund:
Lennart Nilsson och Annelie Eriksson.
Båda kom in i kommunfullmäktige och
Lennart Nilsson kryssades in som den mest
populäre socialdemokraten i kommunen.
Anneli Eriksson:
– Vi har fått in tre S-kvinnor på ordinarie
plats och två som ersättare. Det är bra. Nu
ska vi börja arbeta för bättre barnomsorg
med nattis samt för att få in kvinnor i de
kommunala bolagens styrelser. Det ﬁnns
givetvis mycket mer att göra, men där
startar vi.
I Höganäs är Socialdemokraterna i opposition. Moderaterna styr. I arbetarekommunen har två män haft ledningen i många år.
Det är oppositionsrådet Sven Augustsson
och ordföranden Anders Johansson. Enligt
Anneli Eriksson och de övriga i kvinnoklubben, som jag träffar, får kvinnorna i
arbetarekommunens styrelse inte tala med
kvinnorna i S-kvinnor. Anneli har bevittnat
otrevliga utskällningar som har resulterat
i att kvinnor gråtande rusat ut. I samband
med »Kulturnatta« i Höganäs, lördagen
före valdagen var S-kvinnor ute och delade
ut ﬂygblad och Morgonbris. Anneli gick in
på arbetarekommunens expedition, som är
en butikslokal på bästa affärsgatan. Hon
lade en bunt Morgonbris vid sidan av annat
informationsmaterial och ﬁck uppleva hur
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ett rasande oppositionsråd tog bunten och
gömde den längst inne i lokalen, bakom
kopiatorn. Anneli lade då dit en ny bunt,
blev utskälld, ﬁck ansiktet fullt av saliv och
motades ut från arbetarekommunen.
Anneli:
– Det är inte det enda som har hänt. Jag
har kallats »djävla sjuka människa«, och
efter ett styrelsemöte skrek Anders Johansson åt mig att jag aldrig skulle få hans
respekt som människa eller som S-kvinna!
Alla är rädda i arbetarekommunen, det är
få som har vågat gå emot arbetarekommunens ledning.
.YLQQRUYnJDUVlJDLIUnQ
– Men nu efter valet märker vi att ﬂer
kvinnor vågar säga ifrån och vi får ﬂer
medlemmar. Det inger hopp. Vi S-kvinnor
vill ha glädjen tillbaka i politiken. Det var
därför vi startade kvinnoklubben.
Peter Graff, ordförande i LO-sektionen
i Höganäs, är också medlem av Viken/Lerbergets S-förening. Han fanns med på den
alternativa valsedeln till kommunfullmäktige. Han berättar att de fackliga organisationerna i Höganäs drog tillbaka sitt
ekonomiska stöd till partiet under valåret
2010. Orsaken var arbetarekommunens
stadgevidriga agerande, men även det som
han kallar »ledningens bisarra kvinnosyn«:
– Man anser att kvinnor ska stå vid
spisen och laga mat, men för att visa att
Socialdemokraterna också har kvinnor
på listorna tar man fram och stöttar nån
frontﬁgur som ska representera det »täcka
könet«.
– Vi får se hur det går, men från LO hoppas vi att den förändring som nu sker efter
valet ger en bättre miljö både inom partiet
och inom politiken i Höganäs.
(QQ\WLGLVLNWH
Den här artikeln har i första hand handlat
om det senaste årets förhållande mellan
arbetarekommunen och S-kvinnor. Men
det ﬁnns ytterligare en sida av saken, en
mer positiv.
Efter valet tvingade medlemmarna i
arbetarekommunen fram en ny lösning när

det gällde gruppledare och oppositionsråd.
Man var trött på bråk och splittring. Vid
det mest välbesökta mötet på åratal, och
med 95 röstberättigade, petades oppositionsrådet. Han ersattes av Lennart Nilsson, ombudsman på Handels i Helsingborg
och positiv till S-kvinnor. Han är nu beredd
att kavla upp ärmarna och säger:
– Det ﬁnns mycket att göra i partiet i
Höganäs. Det viktigaste är att skapa ett
klimat där man kan samarbeta. Där folk
kan säga vad de tycker utan att utsättas
för trakasserier.
Anneli Eriksson, S-kvinnors ordförande, nominerades på medlemsmötet
till andra vice ordförande i kommunfullmäktige, till ledamot av byggnadsnämnden och är föreslagen som ny
ordförande i arbetarekommunen.
Hon säger till Morgonbris:
– Den kvinnosyn som ﬁnns i
arbetarekommunens ledning hör
inte hemma i socialdemokratin. Jag
hoppas alla medlemmar inser hur
sjuk vår organisation blir om man
tolererar trakasserier, förföljelse
och förtal och inte protesterar.
3ROLWLNVNDJHQRPV\UDV
DYJOlGMH
– Politik ska genomsyras av glädje,
engagemang och gemenskap. Detta
har vi alla till uppgift att uppfylla. Men
det kan vi bara göra i en arbetarekommun som respekterar sina medlemmar
och deras fria åsikt.
– Jag ställer gärna upp som ordförande
i arbetarekommunen om medlemmarna
vill. Om jag blir vald vill jag att styrelsen
tillsammans med mig tar ansvar för att
reda ut kaoset. Framförallt vill jag att
vi har en arbetarekommun med många
föreningar och en stark kvinnoklubb.
Det behövs! Vi har lång väg kvar till
förändring.
– Ett stort tack till alla kvinnoklubbar
i Skåne som stöttat och uppmuntrat oss
så att vi har kunnat bedriva valrörelse
och andra aktiviteter trots motgångar,
utan er skulle det aldrig ha fungerat. B

Personkemin stämde inte
– Jag kan inte med Anneli Eriksson. Personkemin stämmer inte.
Jag saknar respekt för henne eftersom hon angrep sin ordförande
offentligt.
Det säger Anders Johansson,
som nu är arbetarekommunens
f.d. ordförande i Höganäs. Han har
lämnat sina uppdrag och tycker
att det är skönt att kliva av efter
20 år.
När Morgonbris ringer är Anders
Johansson på rådjursjakt i Halland.
Han säger att kvinnoklubben var
välkommen med sin medlemsansökan till arbetarekommunen,
men att man aldrig fick in någon:
– Om den hade kommit in hade
vi behandlat den, men till saken
hör att arbetarekommunen för
cirka fyra år sedan beslutade att
inga nya grundorganisationer
skulle bildas i Höganäs. Vår kommun är för liten.
Jag frågar om det finns en konflikt
mellan honom och S-kvinnor eller
med någon enskild S-kvinna. Han
säger att han inte har något emot
S-kvinnor, men att han inte gillar
klubbens ordförande.
Jag frågar också om det var
något bråk om Morgonbris på
»Kulturnatta«:
– Nej, säger han. Den fick ligga
framme. Jag tror att vi till och med
lade ut den i fönstret.
MORGONBRIS
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POLITIK
M A R I TA U LV S KO G

erätt
Marita Ulvskog b
för Morgonbris

ar

()7(5
(77c5,(8
Vi träffas på Sveavägen 68, på partistyrelsen. Marita, hennes fyra kamrater i EU-parlamentet
och en medarbetare delar ett pyttelitet kontor. Långt bort från den bekvämlighet och lyx som
en del tror att parlamentarikerna rullar sig i. Det blir ett givande samtal om arbetet i parlamentet. Marita Ulvskog:
– Det är otroligt mycket kompromissande. Det kan kännas helt outhärdligt, men ibland
måste man kompromissa för att skava bort de värsta högerhörnen i ett förslag. Samtidigt
måste man stå i vägen och rösta nej när man tycker något är väldigt illa. Ofta gäller det ökad
överstatlighet. Där är vi på den svenska S-bänken helt eniga.
TEXT:

Lena Näslund

FOTO:

Peter Berggren

M

16

arita Ulvskog är gruppledare för de svenska socialdemokraterna, vice ordförande i
»Progressiva Socialdemokrater«, som har 184 ledamöter, och gruppens klimatpolitiska
talesperson. Hon är dessutom ledamot av industriutskottet och EUs kriskommitté. Den
sistnämnda ska i vår lämna förslag till hur ﬁnansmarknaderna ska kunna styras:
– Det är uppdrag som passar mig. Ingen nation kan på egen hand klara miljöfrågorna,
och ingen nation kan inom sina gränser reglera ﬁnansmarknaderna. Båda frågorna är
globala, och här har EU en roll.
Marita Ulvskog är fortfarande EU-kritiker:
– Många människor har en kritisk hållning, och det är viktigt att den är representerad
i parlamentet. Men Sverige har nu varit medlem av EU i 15 år. Samarbetet har fördju-

MORGONBRIS

PRUJRPEULVBBB8/LQGG



Marita Ulvskog, då hon var nyvald som EU-parlamentariker. I valet i juni 2009 fick hon 173 894 personröster.

pats. Fler länder är medlemmar. Då måste
man in i systemet och verka för så vettiga
beslut som möjligt. För socialdemokratisk
politik och för det som är våra värderingar.
Att det är svårt och trögt förstår man.
För så här ser verkligheten ut:
Det är högerdominans här hemma vilket
påverkar hur Sverige representeras i EUs
ministerråd.
Det är högerdominans i hela Europa.
Där ﬁnns några få socialdemokratiska
regeringar.
Högern har vunnit parlamentsvalen så
att hela EU-parlamentet är högerdominerat.
Dessutom är det denna majoritet som
har haft inﬂytande på vilka som sitter i
kommissionen, som ju därmed också domineras av högerpolitiker.
Rakt igenom styrs både Sverige och EU
av den politiska högern.
Marita Ulvskog:
– Det är ett tungt politiskt arbete, men
det måste göras. Och Sveriges riksdag,
varje kommun, varje landsting påverkas

till 50–60 procent. Besluten är redan fattade i EU-systemet. Det enda man måste
göra är att göra om det till svensk lag eller
svenskt regelverk. Ingen kan strunta i besluten. Det är därför det är så viktigt att vi
försöker göra skillnad redan nere i Bryssel.
.UlYVRIWDNRPSURPLVVHU
Vägen fram till beslut i EU-parlamentet
är snårig. Det kan ta lång tid att ta sig
fram. Det krävs ofta kompromisser. En
sådan kompromiss, som uppmärksammades under hösten, var den obligatoriska
mamma-ledigheten. De svenska socialdemokraterna röstade ja. Varför?
– Det ﬁnns ett 18 år gammalt mammaledighetsdirektiv. Det antogs innan
Sverige blev medlem. Nu ﬁnns ett förslag
till ändring. Det gamla är en sorts moderskapspenning. Det är ett dåligt direktiv.
Vi kan inte upphäva det, bara förbättra
det. Om vi hade röstat nej hade det gamla
mammaledighetsdirektivet fortsatt att
gälla. Nu ser vi en öppning till radikalare
politik.

– Efter långa diskussioner på den
svenska sossebänken beslutade vi att
stödja det förslag som en majoritet ställde
sig bakom. Det innebär garanterad ersättning för 20 veckors mamma-ledighet,
varav två veckor, revolutionerande nog, är
förbehållna pappan.
– Beslutet innebär också 100 procents
ersättning för lönebortfallet, vilket ju
skulle kosta oerhört mycket i många
medlemsländer, även för oss. Och så måste
mamman vara hemma sex veckor efter
förlossningen.
– Vi svenska socialdemokrater har
skrivit en röstförklaring. Där står att vi är
emot delar av detta. Nu inväntar vi nästa
steg i processen som är förhandlingar
mellan ministerrådet och parlamentet. Då
kommer en rad medlemsländer att säga nej
till 100 procents ersättningsnivå, och det
svenska statsrådet måste gå emot tvånget
att vara hemma sex veckor. Därmed ﬁnns
en chans att direktivet blir något bättre
innan det ska behandlas en gång till av
parlamentet.
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ªVi är medlemmar. Jag är medlem. Det är viktigt
att försöka vara där och slåss för rättvisa, fullödig
demokrati, öppenhet och solidaritet. Och ibland
tror jag faktiskt att på marginalen gör vi lite nytta.©
Marita Ulvskog om uppdraget i EU.

– Man kan säga att vi har valt en väg
som är vanlig inom fackföreningsrörelsen.
Vi håller frågan levande på dagordningen
för att den ska gå vidare till ny förhandling. Om vi inte hade gjort det, röstat nej
eller avstått, hade vi bara haft det gamla
direktivet.
– Man måste komma ihåg att vi sitter i
ett högerstyrt Europa. Målet måste vara
att under de fem åren som mandatperioden
varar hela tiden sträva efter att mjuka upp
högerförslag eller få in ren socialdemokrati.
PHGOHPVOlQGHU
Gruppen Progressiva Socialdemokrater
är näst störst i parlamentet. Störst är den
konservativa/kristdemokratiska gruppen.
Marita Ulvskog:
– Vänstergruppen och de gröna röstar
ofta med oss. Det är inte heller ovanligt att liberalerna gör det. Men ibland
förhandlar vi och gör upp också med den
konservativa/kristdemokratiska gruppen.
Den vill undvika att bli alltför beroende av
parlamentets högerﬂank och betalar för
det. Men jag våndas ändå.
Men inte ens inom S-gruppen är man
alltid överens. Det är precis som i alla
andra politiska sammanhang, men i EUparlamentet är kanske skillnaderna mellan
kunskaper och erfarenheter större än vad
de är i den svenska riksdagen eller hemma
i kommunen. Man kan ta klimatfrågan som
exempel. Där är Marita Ulvskog ansvarig
talesperson:
– Det är ett rätt tufft jobb. Det gäller att
få ihop socialdemokrater från Polen som
har kolgruvor och naturgas i sin basnäring
18

med svenskar, holländare, österrikare och
tyskar som har ett helt annat läge. Vi är
27 medlemsländer med olika bakgrund och
historia.
– Vi är överens om att vi i den här
generationen inte kan göra slut på jordens
resurser. Samtidigt ﬁnns det ledamöter i
vår grupp som inte tror på de vetenskapliga bevisen för klimathotet. Där måste
vi brygga över, och vi måste enas om en
klimatomställning som ger ﬂer jobb och
tillväxt. Vi kan inte fortsätta att bedriva en
politik där uppvärmningen föröder jorden.
Marita Ulvskog känner sig hemma med
miljöfrågan:
– Den är jättestor, och hittills har
marknaden bestämt allting. Nu handlar
det om mer politik och mindre marknad.
En ödesfråga. Ett enskilt land kan inte
klara sig själv oavsett hur ambitiös man är.
Här krävs överstatlighet. Om inte Polen,
Indien, Kina och Spanien gör sitt går vi
utför stupet.
)DWWLJDYlUOGHQPRWGHQULND
Vid klimattoppmötet i Köpenhamn var
Marita Ulvskog en av delegaterna. Sverige
var ordförandeland. De svenska förhandlarna var duktiga, men den politiska ledningen svag. Man hade höga förhoppningar
som grusades. Redan första dagen ställdes
den fattiga världen mot den rika. Positionerna låstes:
– Självklart är vi kritiska. Sverige måste
gå före. Den rika delen av världen måste
gå före.
Marita Ulvskog såg Köpenhamns-mötet
som ett enda stort fototillfälle för den
svenska regeringen:

– De hade egen medhavd hovfotograf.
Han tog den bild som sedan cirkulerade i
svenska medier. Där sitter Reinfeldt tillsammans med några andra och mittibland
dem står president Obama. Det gav ett
falskt intryck av närhet och framgång.
0HGHQNODPHGHOI|UElWWUDPLOM|Q
– Nästa möte hålls i december i Cancún i
Mexiko. Då är förväntningarna inte lika
höga. Vi har ännu inte i vår grupp enats
om vad vi ska stå för, men vi vill att EU
ska ha höga ambitioner. Pengarna som har
utlovats för miljöinvesteringar i fattiga länder ska betalas ut. Där kan man med enkla
medel förbättra miljön. Men det är inte
nog. Vi i den rika världen kan inte lasta
över ansvaret på andra. Vi måste själva ta
stora kliv för att bromsa klimathotet.
Den andra stora uppgiften för Marita
Ulvskog är arbetet i EUs tillfälliga kriskommitté. Man ska ta fram metoder för
att klara krisen på ﬁnansmarknaden och
för att undvika framtida kriser. En fördel
med uppdraget är att miljö och kris hänger
ihop:
– Finansmarknaden påverkar i högsta
grad vad som händer med jordens resurser
och miljö. Vinstintresset leder till exploatering. Ta bara energiområdet där man kan
manipulera priserna för att det inte ﬁnns
en öppen och mer reglerad marknad.
– Finansmarknaden har också spelat
en central roll i krisen i Grekland. Den
agerade så att allt höll på att gå åt helvete
samtidigt som skulden lades på grekiska
pensionärer! Vi kräver mer av regleringar,
mer insyn, mer lagstiftning, hårdare koppel och striktare rutiner. Och här börjar vi
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Det är många män i EU-parlamentet. Endast en tredjedel av ledamöterna är kvinnor. De svenska socialdemokraterna har mest rättvis representation
med varannan man, varannan kvinna på valsedeln.

bli överens över partigränserna. Finansmarknaden är så destruktiv att även andra,
inte bara vår grupp, reagerar.
Som exempel på att något håller på
att hända nämner hon Tobin-skatten, ett
gammalt socialdemokratiskt krav om skatt
på ﬁnansiella transaktioner. EU har tagit
ställning för att skatten ska utredas globalt,
men både den internationella valutafonden
(IMF) och länder utanför EU har sagt nej:
– Beskattningsrätt för EU kan vi
socialdemokrater förstås inte gå med på.
Beslut om skatter ska fattas nationellt. Men
Tobin-skatten är något annat. Den är en
glimrande idé och det europeiska socialdemokratiska partiet (PES) driver frågan.
Det handlar om en mycket liten avgift på
0,05 procent på transaktioner. Men den
skulle ändå ge många miljarder i inkomster som kunde användas för att bekämpa
massarbetslösheten.
$YVWnUIUnQDWWLQI|UDVNDWWHQ
– Det ﬁnns dock ett problem. Om den ska
fungera måste den nog vara global. Vad
händer om Europa går före och USA och
resten av världen avstår från att införa
skatten? Diskussionen fortsätter. Vi får se
var den slutar.
Marita Ulvskog är i parlamentet fyra
dagar veckan och i Sverige fredag-söndag.
För EU-parlamentarikerna är hela landet
en enda valkrets och det innebär även en
del inrikes resor.
Familjen bor kvar i samma lägenhet som
de har haft i 34 år. Marita vill inte ﬂytta till
Bryssel, som en del andra parlamentariker har gjort. Hon vill ha tät kontakt med
väljarna och med partiet:

– På fredagarna är det för det mesta möten i Stockholm. Det är VU eller partistyrelse, eller något inbokat på vårt lilla kontor
på 68:an. Folk som har hört av sig i någon
fråga kommer och pratar. Det känns bra.
/LWHWLQWUHVVHI|U(8
Marita kommunicerar med alla som är
intresserade via Facebook och Twitter. Hon
har över 4 000 »vänner« på Facebook och
där försöker hon informera om aktuella
frågor i parlamentet:
– Och så twittrar jag, skriver 142 tecken
på min mobil och skickar iväg. Det kan vara
snabba arga kommentarer under en debatt,
eller kort information som jag tror är av
värde för mottagarna.
– Att försöka använda de svenska medierna för att informera om vårt arbete i
EU är meningslöst. Dom tar inte in något, i
alla fall ytterst sällan. Det ﬁnns ett mycket
litet intresse för EU trots att besluten här
påverkar varje medlemslands lagstiftning
och ekonomi. Det är egentligen obegripligt.
Marita Ulvskog var aktiv i valrörelsen.
Hon säger att eftersom hon är adjungerad i VU och partistyrelsen kan hon inte
frisvära sig från ansvar för valförlusten,
men att det är många som ska dela på
ansvaret. Jag ber henne försöka förklara
varför vi skulle samarbeta med MP och V.
Hon säger:
– Samarbetet började redan 1998.
Vi har lagt 16 gemensamma budgetar i
riksdagen. Det som nu hände var bara
en naturlig förlängning av samarbetet – i
alla fall för oss som suttit i riksdagen och
partiledningen.

– Det är möjligt att vi skulle ha avbrutit
samarbetet, men det hade varit väldigt
dramatiskt. Man kan fundera i efterhand
om det var rätt att gå fram gemensamt,
men det rödgröna samarbetet kom inte
nerdimpande från himlen. Vi hade redan
gått väldigt, väldigt långt.
– Och så var det den stora frågan, skulle
bara två partier samarbeta, eller skulle vi
vara tre. Det var en dramatisk händelse
att hänga av ett parti (V) som stöttat oss
sedan långt före 1998. I efterhand kan man
säga att det kanske varit bättre om vi gått
ensamma. Om vi hade haft mer självförtroende hade partiledningen nog fattat det
beslutet, men så var det inte.
– Det ﬁnns inga enkla svar, men en sak
vill jag peka på. Vårt parti ser inte ut som
det gjorde för 20 år sedan. Och samhället
är annorlunda. Vi har gått från att vara ett
väldigt stort parti med över en miljon medlemmar till ett parti med 100 000. Det kan
vara ett av skälen. Vi kanske inte längre
riktigt kan läsa av folk när vi är ute.
– Dessutom har det fackligt-politiska
samarbetet tunnats ut. Det som gjorde att
vi förr vann val var att vi kunde visa att
det fanns ett löntagarintresse som hängde
ihop. Man såg att om det blir bättre för
LO-folket blir det även fördelar för tjänstemännen.
– Vi måste ha en politik för alla, inte
bara för vissa grupper. Vi ska vara ett
parti som knyter ihop människorna. Man
ska känna att alla kan få det bättre, men
inte på någon annans bekostnad. Jag tror
att det sitter i ryggmärgen hos de ﬂesta,
men vi socialdemokrater måste visa att
det är den politik som vi står för. B
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EN DAST I
MORGONBRIS

På regeringens order sparar Försäkringskassan tre miljarder
genom att försämra för dem som får personlig assistans.
Taktiken är den numera ökända: Snävare regler vid
behovsprövning. Resultat: Många blir av med sina
personliga assistenter som dessutom blir arbetslösa.
Samtidigt vill regeringen satsa på utökade RUT-avdrag.

Regeringen tar från de
fattiga och ger till de rika

Färre personliga assistenter.
Mer RUT-avdrag.

F
TEXT:

Emmy Widqvist, Arbetarrörelsens
Tankesmedja FOTO: Privat
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rihet, självbestämmande och jämlikhet är
ledord som den borgerliga regeringen gärna använder sig av, men frågan är vad de
betyder och för vem de gäller. Debatten om
det så kallade livspusslet har varit aktuell
under många år, inte minst i valrörelsen.
Det ﬁnns otaliga aspekter på livspusslet
och lösningsförslagen är många. Från borgerligt håll har framförallt RUT lyfts fram
som en lösning, speciellt för kvinnorna.
Utvecklingsmöjligheterna tycks oändliga
på detta område och uppﬁnningsrikedomen
är stor, framförallt från Centerpartiets håll.
Men vems livspussel är det som får sin lösning genom RUT och vems vardag faller i
glömska i denna debatt?
Parallellt med debatten om RUT har
LSS-kommittén presenterat sin rapport
»Möjlighet att leva som andra«, med förslag som rör samhällets stöd till personer

med omfattande funktionsnedsättningar.
Regeringen har lagt fram sin proposition
och beslut har fattats, om en politik präglad
av en annan logik än den hyllade friheten,
självbestämmandet och jämlikheten.
/DJHQVRPJHU|NDGIULKHW
LSS, det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trädde
i kraft 1994 och hade som huvudsyfte att
möjliggöra ett jämlikt och självständigt
liv. En av de reformer som varit extra
betydelsefull är den personliga assistansen.
När LSS-kommittén lade fram sin
rapport 2008 innehöll den bland annat en
uttalad besparingsambition på drygt tre
miljarder. Förslaget kritiserades hårt
och tonades därför ned i propositionen.
Dock visade regeringens nya budgetpro-
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»Detta är inte bara en tragedi för
den enskilde utan också ett märkligt
sätt att bedriva arbetsmarknadspolitik, och definitivt ett brott
mot de hyllade principerna om frihet,
självbestämmande och jämlikhet«
Emmy Widqvist
är statsvetare,

position för 2011 att besparingsambitionerna ﬁnns kvar.
Försäkringskassan blev 2007 mer
restriktiv i sina beviljanden av personlig
assistans och antalet assistanstimmar. Ledningen har förklarat att grunden till denna
nya praxis ligger i regeringens besparingsdirektiv.
År 2008 ratiﬁcerade den svenska riksdagen FNs deklaration om de mänskliga
rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. 2009 fastslog Regeringsrätten i en dom gränsdragningen för vilka
behov som bör räknas som så grundläggande att de berättigar till personlig
assistans. Här konstaterades att den som
kan äta själv inte är i behov av personlig
assistans, även om vederbörande inte
klarar av att själv dela sin mat på tallriken.
Det är en analys som ligger mycket långt
ifrån LSS intention om att skapa jämlikhet
och självbestämmande och även långt ifrån
den nyligen antagna FN-konventionens
anda och mening. Trots detta är domen
vägledande och begränsande för fortsatta
behovsprövningar.
*UXQGOlJJDQGHKMlOSEHKRY
Ett nytt kriterium har också lagts till den
nya praxisen vid behovsprövningar. Behovsprövningen ska utgå från de grundläggande hjälpbehov som en person som söker
assistans har. Till detta har lagts ett krav på
att behoven ska vara av speciellt intim och
känslig karaktär. Kriteriet bygger på det
svårförklarade antagandet att hjälp med
personlig hygien, av- och påklädning med

kinakännare (sino-

billig åtgärd i relation till olika
former av boende med säri Socialdemokratiska
skilt stöd och hemtjänst, som
studentklubben
många av dem som förlorat
i Stockholm, aktiv
sin assistans nu hänvisas till.
i kommunpolitiken
När antalet personer som
$EVXUGDKnUNO\YHULHU
i Nyköping och verkbeviljas assistans sjunker blir
Kriteriet är svårbedömt vilsam inom Arbetarröockså många som arbetar som
ket skapar rättsosäkerhet. I
relsens Tankesmedja.
personliga assistenter utan
många fall har bedömningsDen här artikeln har
arbete. Många personer, som
processerna gått ner i rent
sitt ursprung i Snabbmed hjälp av assistans kunnat
absurda hårklyverier. De
analysen »Från paförvärvsarbeta på den ordihar resulterat i att personer
tient till medborgare
narie arbetsmarknaden, kan
som själva kan schamponera
och tillbaka igen«.
dessutom inte längre fortsätta
håret, men inte själva hälla
arbeta när assistansen dras
schampo i handen, förlorat
in. Detta är inte bara en tragedi för den
assistanstimmar på grund av att momentet
enskilde utan också ett märkligt sätt att
hårtvätt bedömts som tillräckligt intimt
bedriva arbetsmarknadspolitik, och deﬁniför att berättiga till assistans medan själva
tivt ett brott mot de hyllade principerna om
processen att duscha inte gjort det. Denna
frihet, självbestämmande och jämlikhet.
diskussion är mycket lik den som förs kring
De som i den svenska statistiken räknas
utförsäkringar och bedömningen av bland
till gruppen med funktionsnedsättningar är
annat sjukskrivnas arbetsförmåga.
en av samhällets mest ekonomiskt svaga.
Förvärvsfrekvensen är lägre inom denna
gNDGDUEHWVO|VKHW
grupp i jämförelse med genomsnittet och
Den borgerliga regeringen grundar sin
fattigdomen högre. Behoven hos gruppen
socialpolitik på den egna tesen kring välfärhar dock enligt regeringen blivit för dyra.
dens kärna och denna kärna blir hela tiden
Kostnaderna ska därför skäras ned.
allt snävare. Det räcker inte längre med
Att en människa har så många ﬂer behov
att ha behov av hjälp och stöd i det mest
i livet än bara ren omvårdnad har fallit i
grundläggande i vardagen. Behovet måste
glömska. Detta gäller dock bara när man
dissekeras ner i de allra mest intima, mest
talar om personlig assistans.
integritetskränkande beståndsdelarna för
att samhället ska anses ha skyldighet att
)|QVWHUSXWVPHGUXW
tillgodose de verkliga behoven, om ens då.
När regeringen talar om målgruppen
Logiken bakom regeringens jobb- och
för RUT-avdraget är inlevelseförmågan
besparingspolitik är svår att förstå.
långt mycket större. Livspusslet som
Personlig assistans är en jämförelsevis
mera inte är intimt nog
i sig, och att hjälpbehovet
måste brytas ner till ännu
mindre beståndsdelar.

log), ordförande
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RUT ska lösa står i fokus. De ﬂesta
som använder avdraget gör det för
engångsinsatser, som fönsterputs eller
ﬂyttstädning.
De som utnyttjar RUT för reguljär
hjälp är i huvudsak det mest välbärgade skiktet i samhället, de som har
resurser att själva betala för dessa
tjänster.
Medan regeringen talar sig varm för
hur ensamstående småbarnsmödrar
ska kunna få mer tid med sina barn
genom att köpa skattereducerad
städhjälp (vilket det visat sig att de
trots detta inte gör) så gör man ingenting för att hjälpa de ensamstående
föräldrar med funktionsnedsättningar
som förlorat sin personliga assistans
och därför i många fall inte ens kan ta
ut sitt barn och leka i parken.
Skatteverket har enligt den egna
statistiken betalat ut över 10,3 miljarder kronor i avdrag till företag som
utför ROT och RUT-arbeten under
det senaste året. Det motsvarar drygt
hälften av den statliga kostnaden för
den personliga assistansen, och mer än
tre gånger så mycket som den summa
man vill spara in genom en minskning
av antalet beviljade assistanstimmar.
Regeringen väljer alltså att ta resurser från dem som har stora hjälpbehov
och för att satsa på att subventionera
hushållsarbeten, som nästan bara
utnyttjas regelbundet av höginkomsttagare, och byggarbeten, som bara kan
utnyttjas av dem som äger sin bostad.
Man skär ner i den budget som kan
användas för att skapa arbeten inom
personlig assistans (vilket i första
hand drabbar kvinnor) och satsar dem
på RUT-tjänster som gett mycket få
heltidsarbeten och menar att man på
så vis stöttar kvinnor på arbetsmarknaden. Detta är en politik som inte på
något vis värnar vare sig frihet eller
jämlikhet och som tydligt säger att
självbestämmandet inte är för alla. B
22

»NO SEX«
SEX OFTA VILLKOR FÖR JOBB MED HUSHÅLLSNÄRA TJÄNST
»No sex.« Det är ofta sista orden i europeiska städannonser.
I Sverige använder man omskrivningen »Endast seriösa svar«. Men det
hindrar inte spekulanterna/kunderna. Många som köper hushållsnära
tjänster ställer också krav på sex.
Den verkligheten beskrivs i rapporten »Vem städar folkhemmet«, som
har kommit ut i dagarna.
Det är de som arbetar svart som mest
känner av kraven. De ﬂesta är kvinnor och
de är ofta migranter som saknar medborgerliga och arbetsmarknadsmässiga
rättigheter.
Anna Gavanas, antroprolog, docent i
genusvetenskap och forskare vid Institutet
för framtidsstudier har studerat hushållstjänstesektorn i Stockholm och relationerna mellan vita och svarta jobb.
Hennes rapport handlar om utvecklingen
av hushållsbranschen, hur den formella och
informella sektorn organiseras. Hon ställde
frågor om arbetsmiljö, löner och andra
villkor och ﬁck bland annat bekräftat att
det, trots RUT-avdragen, fortfarande ﬁnns
stark efterfrågan efter svart arbetskraft,
samt att krav på att sexuella tjänster ofta
ingår.
Anna Gavanas:
– Många vittnar om att de har blivit av
med uppdraget att städa, eller inte fått
betalt för utfört arbete, när de inte också
har ställt upp på sex.
Anna Gavanas har intervjuat representanter för sju städföretag, tolv organisationer som arbetar med papperslösa, fackliga
frågor, migranter och hemlöshet samt elva
städare.
%nGHVWlGQLQJRFKVH[
Hon berättar att det var svårt att få de
berörda städarna att öppna sig och berätta.
Det var endast ett fåtal av dem hon tog
kontakt med som vågade:
– Jag kollade gula sidorna, internetsajter
och privata städannonser. Jag träffade

fältarbetare, besökte kyrkor och soppkök.
Ungefär var tjugonde kontakt lyckades.
Anna Gavanas säger att hon blev
förbluffad över det hon ﬁck höra. En av
dem som medverkar i rapporten hade
annonserat på nätet med resultatet att 80
procent av dem som svarade ville ha både
städning och sex:
– Man kan inte säga att alla som arbetar
med städtjänster blir utsatta för sexuella
trakasserier. Men man måste konstatera
att personer i den informella hushållstjänstebranschen dagligen går till arbetet med
en osäkerhet om vad eller vem som väntar
dem.
3DSSHUVO|VDPlQQLVNRUlUIULWWE\WH
– Många är migranter som är i underläge
på grund av språkförbistring och begränsade rättigheter. I synnerhet papperslösa
människor är fritt byte. De utsätts för
påtryckningar och kan inte gå till polisen.
– De som pratade med mig ville att jag
skulle föra ut deras erfarenheter till allmänheten, och jag känner ett ansvar för
att jag som forskare och människa måste
berätta. Jag har ju större möjligheter än
den som är ensam och papperslös.
– Jag anser att det är hög tid att undersöka vad som verkligen händer på denna
marknad. Här ﬁnns missförhållanden som
myndigheterna måste undersöka.
Rapporten »Vem städar folkhemmet«
har gjorts på uppdrag av Institutet
för framtidsstudier. Uppgifterna om
sextrakasserierna ingår i ett kapitel om
förhandlingar och maktrelationer. B
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Kerstin Stickler

Bra böcker till barn och barnbarn
Glöm dataspel, TV-spel och filmer. Köp
några böcker till barnen istället.
Sverige har av tradition en gedigen
kvalitet på sin barnlitteratur, höstens
utgivning är inget undantag. Här kommer
en lista med bra presentförslag som ger
många mysiga lässtunder:
För de allra minsta ﬁnns Stina Wirséns
härliga bilderböcker »Vem är vuxen?«
och »Vem är död?«. Det ﬁnns tolv böcker
om gula katten och nallen och nallegrisen.
De är lika underhållande för vuxna.
Positiv förlag ger ut »Loranga, Masarin och Dartanjang« som seriebok, efter
Barbro Lindgrens 70-talsklassiker.
Andra böcker för de lite större barnen
är Jan Lööfs »Pelle drar ut i rymden« och

»En förknorrad vinter« av Måns Gahrton/Johan Unenge. Den boken kommer
som julkalendern i TV i år.
Detektivböcker brukar barn gilla. Vem
minns inte barndomens Enid Blyton? Nu
är de hetaste detektivböckerna »LasseMajas Detektivbyrå«. Det ﬁnns ett

20-tal att välja
mellan. Det ﬁnns också
ja mell
en lång rad böcker som är så lätta att läsa
att barnen kan läsa för en vuxen om det
skulle behövas träning, till exempel »Hjälp
vi kommer för sent«, »Natt i skolan«
lan« och
»Märta rider vilse«.
Yvonne
Gröning
ne Grö
öning

Alfons drömmer och förklarar världen
Al
Vem kunde tro att Alfons Åberg skulle ta sig an världssvälten och självuppVe
lvupptagen konsumtion? Årets bok om Alfons, »Alfons med styrke-säcken«,
tag
«, skiljer
sig radikalt från alla övriga. Alfons blir kung och söker svar på många av de
frågor som barn kan ställa sig efter att ha sett TV-nyheterna innan de ska
frå
ka gå
oc
och lägga sig. Gunilla Bergström förordar till och med. bullstöld. Boken är
liksom alla tidigare böcker om Alfons utgiven av Raben & Sjögrens förlag.
lik
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»Den röda Grevinnan«

av Yvonne Hirdman.
»Lilla Himlafågel«

Ordfront förlag

av Joyce Carol Oates.
Översättning:
Ulla Danielsson.
Albert Bonniers förlag

»Lilla Himlafåge« blir
en bra film

Yvonne Hirdmans bästa b
bok
k
Den röda grevinnan av Yvonne Hirdman är en bok som jag sträckläser!
Det är en svindlande berättelse. Lottie, den röda grevinnan, är Yvonne
Hirdmans mamma. Förutom att författaren berättar sin mors historia får
man också Europas historia från första världskriget och fram till den dag
då Lottie blir mor på 1940-talet och hamnar som fru till Einar Hirdman i
Hökarängen.

Joyce Carol Oates är en författare
som inte väjer för det tragiska, brutala
eller onda. I höst har det kommit en
klassisk Oates, »Lilla Himlafågel«.
I den ﬁnns det mesta som är typiskt
för Oates. Den handlar om skuld, sex,
Att skriva om sin mor och sin släkt har
kärlek, våld och brutal död.
många författare ägnat sig åt den senaste
I boken återvänder Oates till sin
tiden. Jag tänker bland annat på Helena
hemstat New York, här ligger Sparta
Henschens bok om sin farmor och Karin
en ﬁktiv småstad. Där ﬁnns Zoe, en
Thunbergs roman om sin sopsamlande
frånskild, dekadent skönhet och det
mamma.
är kring henne som Oates väver sin
I början av Hirdmans bok bromsas jag
roman.
av alla frågor som ställs, jag blir indragen
Zoe hittas en morgon brutalt strypt.
i Hirdmans egna frågor och forskning. Jag
Det är hennes 12-årige son Aron som
blir ett bollplank för hennes tankar. Den
ﬁnner henne. Snart står det klart att
känslan släpper snart och jag följer engagedet ﬁnns två huvudmisstänkta. Arons
rat en kvinna mitt i ett våldsamt och svårt
far Delray och Zoes älskare Eddy.
historiskt skeende.
Eddy har också ett barn, en dotCharlotte föddes i Estland av en tysk
ter Krista. Krista och Aron går runt
far och en schweizisk mor. Hon växte upp
varandra, när de möts som vuxna blir
i ett hörn av det habsburgska Österrikenyﬁkenheten till besatthet. Mellan
Ungern. Ett hörn som helt plötsligt blir
dem ﬁnns en stark sexuell
Rumänien. Charlotte går i folkskola
attraktion. De möts i en
och lär sig tyska, fadern har en
våldsam sexuell utlösning
bokhandel. Det är en intellektuell
där Aron låtsas strypa
miljö – vissa av Hirdmans frågor
Krista.
lämnas obesvarade. Som till exemDet är en initierad ungpel anklagelserna mot fadern att
domsskildring, en sådan
han var pedoﬁl.
som Oates är specialist
Men vilka liv hon beskriver, mänpå. Men den är överlastad
niskorna drev runt i Europas strida
av miljöbeskrivningar.
strömfåror. Gränserna var öppna.
Den känns mera som
»Det är innan allt händer som gör
ett ﬁlmiskt drama. En
världen råare, fulare, fördärvad –
skicklig regissör skulle
det är oskuldens tid, i hoppets tid,
kunna göra en fantastisk
i de stora drömmarnas tid, när lufﬁlm. I boken har scenoten är ren att andas, när skogarna
graﬁanvisningarna tagit
är djupa och gröna, när fälten är
Yvonne Gröning,
författare och skriöverhanden.
obesprutade, när korna inte produbent
i
Morgonbris
Yvonne Gröning
cerar litervis av redan vitaminiserad mjölk – när världen, föreställer
24

jag mig – ännu är mer fattbar: där är
skomakaren, där är bagaren, där brygger
man ölet. Överblickbar. Och fattig. Smutsig. Skiktad. Rättslös. Lusig. Vidskeplig.
Tandlös. Myllrande. Hus som lutar sneda
och dragiga mot mörka, gatlyktsglesa kullerstensgator som får kärrors järnbeslagna
hjul att dåna.«
Vilket språk! Det här är Yvonne Hirdmans bästa bok!
Charlotte gifter sig med en baltisk
radikal greve utan gods och blir grevinnan Stenbock-Fermor. Paret lever livet i
20-talets Berlin . De ﬂyr till Sovjet – på
livsvägen gör Charlotte tre aborter. I
Sovjet möter hon sitt livs kärlek, förlorar
honom och ﬂyr i sista stund mot löfte att
spionera för Sovjet. Hon har tur, säger hon
själv i sina dagböcker, men stor hjälp har
hon säkert av sin charm och skönhet.
Det är en svindlande färd genom Europa, Danmark, Paris, Norge för att slutligen hamna i Hökarängen. I Paris mötte
hon en mycket ung Einar Hirdman, en ljus
yngling! Och den här gången bestämmer
hon sig för att behålla sitt barn. Det är
en helt osannlik historia. Det går inte att
släppa boken. Jag har aldrig fattat Mellaneuropas historia så bra som nu när den
berättas med Yvonne Hirdmans mamma
som centralﬁgur.
Det är en bok full av känslor, kärlek,
svek, skuldkänslor. Men med en dotters
stora ömsinta kärlek till sin mamma.
Yvonne Gröning
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»Från My
Myrdal till Lind«

antologi
l i sammanställd av Maj-Inger Klingvall och Gabriele Winai Ström. Gidlunds förlag

Kvinnorna som tog för sig i diplomatin
För några år sedan kom boken ªSvenska diplomatprofiler under 1900-talet©.
18 diplomater porträtterades – alla män. Det fick Maj-Inger Klingvall och Gabriele
Winai Ström att planera en kompletterande berättelse. Boken är nu utgiven med titeln
ªSvenska diplomatprofiler: Från Myrdal till Lindh©.
Under första hälften av 1900-talet var
det lika svårt för en svensk kvinna att bli
ambassadör som det var att bli biskop eller
regementsofﬁcer. Det vill säga: omöjligt.
Männen bildade effektiva skyddsmurar
kring sina enkönade bastioner.
Det var den svenska utrikespolitikens
nestor Östen Undén, utrikesminister redan
1924, som bröt isen. I sin kamp mot en
svensk atombomb ﬁck han stark uppbackning av S-kvinnor. I nätverket kring
förbundets dåvarande ordförande Inga
Thorsson fanns bland annat Alva Myrdal
och Agda Rössel. De blev alla tre ambassadörer.
Undén skrev redan 1948, efter ett möte
med den indiske premiärministern Nehrus
syster Lakshmi Pandit, som var indisk ambassadör i Moskva, i sin dagbok: »Kvinnor
som diplomater är nog inte så dumt.«

Boken innehåller sexton intressanta uppsatser om lika många spännande kvinnor.
Flera av dem rekryterades till diplomatin
från politiken, som utrikesministrarna
Karin Söder, Lena Hjelm-Wallen och Anna
Lindh. De hade en politisk tyngd med sig in
i förvaltningen och var svårstoppade.
Men till och med Alva Myrdal, merittyngd och högaktad, ﬁck känna på motståndet när hon utnämndes till ambassadör i
New Delhi. UD krånglade och förhalade
så att hon ﬁck vänta ett helt år innan hon
kunde tillträda.
När Inga Thorsson åtta år senare
anlände till Tel Aviv för att bli ambassadör
telegraferade hon kort till UD i Stockholm:
»OEVERTAGIT LEDNINGEN«. Alltså:
Inget utrymme för tidskrävande mygel.
Men boken berättar också om de första
kvinnliga karriärdiplomaterna. UD:s utbild-

ning omfattade varje år sexton elever, som
regel fjorton män och två kvinnor. Det
gällde åtminstone fram till 1972. Tala om
systematiserad kvotering.
Den första kvinnliga karriärdiplomaten
var Ethel Ringborg Wiklund. Hon blev
ambassadör i Reykjavik och Buenos Aires,
men främsta avtrycket gjorde hon inom
svensk biståndspolitik. Hon låg bakom en
total omläggning av politiken. Utvecklingsländer som strävade efter rättvis fördelning
av sina resurser skulle få förtur.
Det var kontroversiellt redan då, 1971,
och möttes av häftigt motstånd, men hennes verksamhet ﬁck ändå en bestående
effekt på svenskt bistånd.
Berättelserna om de sexton kvinnliga
diplomaterna är inspirerande läsning om
hur man lyckas bryta sig in i mansdominerande yrken.

Bang – legenden och människan
Barbro Alving, Bang, blev en legend redan som ung journalist när hon skrev
de legendariska reportagen från olympiaden i Berlin 1936. Men hon fick
också kämpa hårt både mot alkoholen och inre helveten. Nu kommer den
första stora biografin om henne ªKrig, Kvinnor och Gud©.
På ytan var allt helt ok, hon levde sitt
liv – ibland med någon kvinna, ibland med
en man. Hon skaffade sig ett barn, Ruffa:
»Ruffa har inte ändrat ett skal av allt
möjligt annat, bara gjort hela min tillvaro
tre tusen gånger roligare och i någon mån
förnuftigare.«
Som ensamstående mamma till Ruffa,
kunde Barbro Alving ﬂytta till ett hus för
ensamstående mödrar. Ett hus som verkar
som rena drömmen för oss i dag. Där fanns
allt. Barnpassning dygnet runt, mat vid

dygnets alla tider, stora gemensamma utrymmen om man så önskade – till och med
en barnläkare fanns alltid till hands.
Barbro Alving tvekade aldrig, när hon
ﬁck uppdragen att ge sig ut till de värsta
krigsskådeplatserna. Hon skildrade allt
hon såg med kallt huvud men med varmt,
medmänskligt hjärta. Krigen gjorde henne
till övertygad paciﬁst. Hon tillbringade till
och med en månad på Långholmen för sin
övertygelse. Bang var en journalist av en
sort som inte ﬁnns längre, hon kunde skriva

»Krig, Kvinnor
och Gud«

av Beata Arnborg.
Atlantis förlag

om allt från kungabröllop till
ll HiroshimaHiroshima
offren. Hon försökte nog vara objektiv, men
hon kunde aldrig lämna sitt varma hjärta
utanför.
Det är en helt fantastisk biograﬁ som
Beata Arnborg skrivit, den fördjupar
kunskapen och bilden av Barbro Alving,
men ger också en mycket läsvärd skildring
av ett samhälle som på ett sätt var både
hårdare och medmänskligare.
Yvonne Gröning
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Kvinnan som maskin och avelsdjur
ur
ªVarat och varan – prostitution, surrogat- känna sin egen kropp brukar annars ses
som ett tecken på psykisk störning.
mödraskap och den delade människan«, är
I surrogatmödraskap förekommer sällan
en banbrytande och mycket aktuell debattvåld, drogmissbruk, hemlöshet och sexuellt
bok av journalisten Kajsa Ekis Ekman.
utnyttjande. Men distanseringen till den
I den första delen synas dagens prostitutionsförespråkare, och Ekis Ekman slår hål egna kroppen, och framställningen av kvinnan som ett objekt, är också mer långtpå samtliga deras argument. Hon visar hur
gående. Att vara gravid tar nio månader.
de med till synes feministiska argument
Surrogatmodern måste distansera sig från
avskaffar offerbilden av den prostituerade.
fostret. Barnet är inte hennes, hon är bara
Enligt dessa debattörer är den prostituen behållare. Kvinnan har blivit en maskin
erade en sexarbetare som frivilligt valt
och ett avelsdjur. Varan som framställs och
prostitution som yrke. Då försvinner både
sä
säljs är ett barn. Hur kan detta
klassperspektivet och förövarna ut ur
ac
accepteras i så vida kretsar?
bilden.
Många surrogatmödraskap
Sexarbetaren framställs som en
sk
sker utan betalning. Surrogatdriftig entreprenör som säljer en
m
mödrarna hävdar att de tycker
tjänst. Varan, sexet, är inte ihopkoppom att föda barn. De vill
lat med varat, jaget.
hjälpa dem som inte kan
Samma argumentation hörs
få egna. Surrogatmami debatten om surrogatmödra»Varat och Varan«
man, den »goda avelskvinskap. Den delade människan,
av
Kajsa
Ekis
Ekman.
nan«, framställs som en
att man skiljer kvinnors kropLeopard förlag.
generös och självuppoffpar från deras jag, är grunden
rande madonnagestalt
för argumentationen. Att inte

och »den lyckliga horan«
som en smart och
hor
driftig entreprenör. Båda står till förfogande för att andra (män) ska få sina drömmar
uppfyllda.
Men varför utsätta sig för smärtan och
risken att föda barn för att sedan inte få ta
del av glädjen själv? Ekis Ekman hävdar
att surrogatmödraskap bara är en annan
typ av prostitution. Båda kan ses som människohandel. Detta säger också något om
dagens syn på kvinnor. I väst ser vi gärna
oss själva som någorlunda jämställda. Men
Ekis Ekman visar i sin bok att många
kvinnor fortfarande inte ses som människor
utan som objekt som är till för att tillfredsställa eller uppfylla mäns begär.
Jag rekommenderar alla att läsa denna
bok. Dels för argumenten, dels för att
Kajsa Ekis Ekmans ursinne och skoningslösa mangling av alla prostitutionsföreagen
ns
språkare är uppfriskande läsning i dagens
debattklimat.
Emma Lindh

Amelie Posse – förebild i kampen mot nazisterna
Det fanns en hemlig, antinazistisk
motståndsrörelse i Sverige under andra
världskriget. Tisdagsklubben hade sitt
första möte den 9 april 1940. Samma dag
ockuperade tyskarna Danmark och Norge.
Initiativet togs av författarinnan Amelie
Posse med erfarenheter från fascismens
Italien och det tyskockuperade Tjeckoslovakien. Hon och Ture Nerman, radikal
socialdemokratisk riksdagsman, redaktör
för den antinazistiska tidskriften »Trots
Allt« var de drivande krafterna.
Eva Strömberg Krantz, docent och
ööversättare, har i mer än tio år forskat och
aarbetat med materialet. Det är en oerhört
g
gedigen bok på 500 sidor med en omsorgsffull skildring av ett ovanligt kvinnoliv i
E
Europa under första hälften av 1900-talet.
När Tjeckoslovakien blev fritt efter
Versaillesfreden köpte Amelie och hennes
V
man Oki Brazda det förfallna slottet Lickov
i Böhmen, i det Sudetenland som Tyskland
ockuperade 1938. Då tvingades Amelie
26

ter. Tisdagsklubben hade systerklubbar på
lämna Lickov. Hon ﬂyttade till Prag och
andra håll i landet. De arbetade på samma
började hjälpa ﬂyktingar från Sudetenland
sätt. De mest engagerade bildade hemliga
att ﬁnna fristäder.
celler där medlemmarna ﬁck lära sig morHon kom som ﬂykting till Stockholm i
setelegrafering och ﬁck tillgång till hemliga
mars 1939 och fortsatte sitt ﬂyktingarbete.
radiosändare att användas om Sverige blev
Hon var en riktig pest, tyckte de svenska
ockuperat.
myndigheterna. Men vännerna stod henne
Allt var frivilligarbete men verksamhebi och Tisdagsklubben bildades som en
ten kostade ändå stora summor. Ledande
svensk motståndsrörelse. Det ﬁck inte gå
personer från LO, SAF och KF värvades
för Sverige som det hade gått för Tjeckosom medlemmar för att öka medlemstalet,
slovakien!
men också för att organisationerm
Man träffades i Årstaklubna kunde bidra med medel.
bens lokaler på Smålandsgatan
Amelie Posse, som var sjuk,
i Stockholm. Där lyssnade Elin
överhopad av ﬂyktingarbete
öv
Wägner, Karin Koch, Georg och
och turnéer för Tisdagsklubbens
oc
Sonja Branting på Gunnar Myrdal,
räkning, hann och orkade ändå
rä
Sigrid Undset och Hugo Valentin.
fortsätta skriva. En fullödig
Praktiskt arbete utfördes
bild ges i »En ande som hör
på torsdagar. Det praktiska
»En ande som hör
jorden till« av Eva Ströminnebar att bevaka enskilda
jorden till«
berg Krantz. Båda två är
nazisters göranden, nästla sig
av Eva Strömberg Krantz.
kvinnor att imponeras av.
in på deras möten, anteckna
Carlsson Bokförlag
Inger Ärlemalm
emalm
deltagarna, registrera nazis-
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K RÖN I K A N
M A R G A R E TA W I N B E R G

Så hände det som
vi inte ville
Vår första kvinnliga partiledare blev kortvarig. Jag trodde att
vårt parti var moget för en kvinna. Vi hade krattat i manegen,
röjt och opinionsbildat. Vi S-kvinnor hade drivit igenom varannan damernas eller herrarnas och fått, om inte 50 procent av
den verkliga makten, så ändå en hel del.

M

en jag hade fel. Partiledaren Monas kön var
inte ensamt orsaken till
valförlusten och det som
hände därefter, men det
bidrog. Den som inte ser det är könsblind.
En vän till mig, en man, var på Iggesunds bruk och hörde där följande
uttryck:
– Fruntimmer skall inte lägga sig i.
De skall baka bullar och koka kaffe till
partimötena.
Uttalandet var inte från Erlanders tid
(även om han uttryckte samma uppfattning) det var från hösten 2010!
Det ﬁnns en mycket konservativ ådra
inom socialdemokratin. Den ger sig till
känna när det handlar om invandrare,
bögar och – kvinnor. Detta interna motstånd, parat med en oförmåga till
förlåtelse (av kvinnor) både inom och
utom partiet var mumma för pressen.
De gjorde sitt för att personen Mona
skulle förgöras.
Men det var förstås inte allt. Till detta
kommer en ledarstil där kompisskapet
stod över ledarskapet, där det politiska
budskapet fastnade i en bidragsfälla och
där berättelsen om framtiden, orden om
visionen, som är så viktiga, aldrig sades.

Och i den berättelsen skulle vi kvinnor ha varit med. Som likalöntagare,
som jämställda mammor, som ledare och
som starka icke-offer. Vi ville höra om
en värld där alla ﬂickor ﬁck gå i skolan,
en värld där hunger och fattigdom skulle
bekämpas och där kvinnor inte var vapen
i krig. Vi hade läst boken »Jämlikhetsanden« och lärt oss att jämlika samhällen är
goda samhällen – för alla!
Men det var inte heller allt. Vi var
många som kände att politiken inte
riktigt var vår. Det var lite mer och/eller lite mindre av vad Anders Borg ville.
Politiken var en reaktion på regeringen.
Politiken stod inte på egna ben. Den
gjorde oss inte upphetsade, glada, upprymda, beredda att kämpa.
Känslan återkommer med kraft när jag
efter valet läser Thomas Östros DN-artikel om vad vi vill. Jag tänker; är detta
socialdemokrati? Jag fantiserar om att
skriva Anders Borg under och byta ut
(S) mot (M) och vice versa i artikeln ...
Den kommande valberedningen blir
mycket viktig. För att kunna hitta en ny
partiledning (obs Mona var inte ensam!)
måste den deﬁniera vilket parti vi ska
bli. Hur ska vi återta initiativet i svensk
politik? Vilket utrymme ﬁnns det med
ett växande högerparti, ett växande mil-

»Fruntimmer ska
inte lägga sig i.
De ska baka bullar
och koka kaffe.«
jöparti och ett växande missnöjesparti?
Hur skall partiet enas? Vilken kravproﬁl
ska man leta efter för att nå dit man vill?
Om man väl lyckas med dessa beslut
reduceras antalet lämpliga kandidater.
Då blir det lättare att välja. Och varför
inte låta ﬂera kandidater bli prövade av
kongressen? Det är en spännande men
mycket o-socialdemokratisk tanke i ett
hittills auktoritärt parti. B
MORGONBRIS

PRUJRPEULVBBB8/LQGG

27



Anna Schönbeck, lärare
på folkhögskolan Marieborg.
Initiativtagare till kursen »Feminismer«:
– Kursen som pågår just nu är
fantastisk. Det är bara kvinnor och
det syns att de tycker att det är
skönt att umgås i en samling
där alla är feminister.

UTBILDNING
FEMINISMER

Kurs i feminism

skapar längtan
efter att synas
och påverka
En helg i oktober på Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Kursen
»Feminismer« är i full gång. 15 kvinnor utvecklar sin syn på och
sina kunskaper om feminism.
– Det ger en verklig kick, säger Gabriella Sjöberg, Värnamo.
Bäst är att man slipper försvara sig hela tiden.
Detsamma säger flera av de andra kursdeltagarna.
TEXT:

Lena Näslund

G

FOTO: Anna

Schönbeck och Lennart Karlsson.

abriella är 24 år och lokalt
verksamhetsansvarig på ABF
i Värnamo. Hon ser fram emot
att föra sina kunskaper vidare i
LO-kollektivet:
– Alla behöver det här, varje facklig
organisation. Även Kommunal där man
har ﬂest kvinnor som medlemmar. Inte
ens där är förtroendeuppdragen jämt
fördelade.
Gabriella tror också att kvinnorörelsen
just nu är inne i en kritisk era:
– Vi kan gå framåt eller bakåt. Det
beror på oss själva. På 70-talet var kvin28

nokraften oerhört framgångsrik. Vårdnadsbidraget är ett stort steg bakåt. Det
måste bekämpas.
Anna Schönbeck är folkhögskolelärare
med rötter i S-kvinnor och hon tog initiativet till »Feminismer«. Hon berättar:
– En helg med kursdeltagarna är utmattande och härlig. Det är roligt när det
bara är kvinnor. Det är skönt att umgås
i ett sammanhang där alla är feminister
och ingen ställer krav på att man ska
förklara varför.
Maja Nordström läser turkiska i
Uppsala och är aktiv inom den socialde-

mokratiska studentföreningen Laboremus. Hon träffade Anna Schönbeck vid
studentförbundets kongress i somras och
blev intresserad. Främsta orsaken var
att det var ﬂer män än kvinnor i talarstolen på kongressen:
– Jag har inte varit separatistisk
tidigare, men jag tror nu att det kanske
behövs att man är det. På den här kursen
har vi besökt Fogelsta och fått kunskaper om den kvinnliga medborgarskolan
och de kvinnor som var verksamma där.
Det var väldigt givande.
– Vi har också studerat 60- och 70-talen
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Maja Nordström, Anne Helin och
Fanny Ellfolk Kenttä går på
»Feminismer« för att utveckla sitt
kritiska tänkande, men
också för att få
inspiration. De vill
nu bilda ett nätverk
för gemensamma
landsomfattande
aktioner, bland annat i
samband med 8 mars.

Gabriella Sjöberg har jobbat i
gummiindustrin i Värnamo:
– Där har man sett mycket.
Kvinnor motarbetas och det
är inte alltid det ser bättre ut i
våra egna led. Man strider varje
dag vid fikabordet. Det är ett
ständigt och evigt fajtande.

och de rörelser som växte fram då. Man
var mer aktivistisk och utåtriktad. Det
ﬁnns mycket att lära och ta efter.
Maja känner sig inspirerad av diskussionerna, gemenskapen och de nya
kunskaperna. Hon hoppas att kursdeltagarna bildar ett nätverk.
%HK|YHUHWWQlWYHUN
Det hoppas även Anne Helin. Hon är kokerska på en skola i Borås, studieorganisatör i kvinnoklubben och S-kvinnors
distriktsordförande:
– Vi kom på att vi behöver ett nätverk
när vi på senaste mötet kände oss som
mest revolutionära. Vi vill gå vidare, ha
gemensamma aktioner över hela landet.
8 mars är ett bra datum för det.
Anne har varit med länge i politiken
och upplever ofta att som ordförande får
man alltför lite inspiration. Man ger hela
tiden av sig själv till medlemmar och
mötesdeltagare. Då behöver man idéer
och kunskaper utifrån för att orka jobba
vidare.
Hon säger att deltagarna är en fantastisk samling tjejer:
– Jag anmälde mig för att lära mig
mer om kvinnohistoria och de olika femi-

Erika Edén läser till socionom och är aktiv
i tjejjouren i Norrköping. Hon har varit
feminist ganska länge men på hemorten,
som är Mellerud i Dalsland, fanns inga
möjligheter till fördjupning.

nismerna. Nu har jag fått kött på benen
och jag kan ge svar på tal när någon
ifrågasätter kvinnors lika rätt.
Mellan studietillfällena på Marieborg
har deltagarna hemläxor. Denna gång
ska de läsa »Queerfeministisk agenda«
av Tiina Rosenberg, »En jävla helg«
av Helen Zahavi och »Bitterﬁttan« av
Maria Sveland. Och de ska försöka hitta
och se 90-talsﬁlmerna »Boys Don’t Cry«
och »Mitt liv i rosa«.
Fanny Ellfolk Kenttä är 21 år, medlem
av FI och läser till socionom på Linköpings universitet. Hon ser kursen som
ett komplement till sina studier och
har redan tidigare läst en del av den
litteratur som ingår i kursen. Hon har
aldrig tidigare varit på en folkhögskola
och säger:
– Det är intressant, befriande. Det är
inte så uppstyltat som i den akademiska
miljön.
Fanny deltar i »Feminismer« tillsammans med sin studiekamrat Erika Edén.
Erika är aktiv i kvinnojouren i Norrköping. Båda tillhör de kursdeltagare som
känner att det är en befrielse att »slippa
försvara sig hela tiden«. Erika:
– Vi har talat mycket om detta. Alla

känner likadant. På den här kursen får
man en chans att stärka och utveckla sitt
feministiska tänkande.
6ODJHQLDQVLNWHW
Hon berättar också om en händelse under skoltiden. Den präglade henne. Som
15-åring blev hon slagen i ansiktet av en
jämnårig pojke.
– Jag gick till rektorn, arg som en
jordgeting, men han slätade över och sa
att grabben nog var lite förälskad i mig.
Våld som ett tecken på förälskelse… Det
var första gången jag insåg att kvinnor
måste kämpa för sin rätt.
Nästa omgång av »Feminismer« startar den 22 januari. Anmälningstiden har
precis gått ut, men om det ﬁnns platser
kvar kan även sent anmälda antas. Kursen kostar 175 kronor. Därtill kommer
resor och övernattning. Anna Schönbeck,
kursledare:
– Kursen är till för både kvinnor och
män. Här kan man orientera sig i feminismens historia, lära sig mer om den aktuella debatten och utveckla ett kritiskt
feministiskt tänkande. Kursdeltagarna
träffas tre gånger på skolan och studerar
hemma däremellan. B
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Skicka in din lösning senast den 25 januari 2011 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med
»Kvinnokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverhalsband designat av Eva E Eriksson.
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BS-kvinnor 90 år B Välkommen till Lisas hus! BFörbundsmöte hösten 2011
BNalin Pekgul: ªMona Sahlin som en tunn politiker är inget annat än sexism©
BVisa om Sverige

Nalin Pekgul, Anita Gradin, Carina Hägg och Parvin Ardalan medverkade vid S-kvinnors 90-års seminarium på ABF-huset
-huset i Stockholm. Parvin Ardalan
har fått en tillfällig fristad i Malmö. Kommunen har tagit emot henne som sin gäst och hon kan nu agera och debattera för
ör ett fritt Iran.
FOTO: Maria Hassan.

6NYLQQRUnU
I år är det 90 år sedan kvinnoförbundet bildades. Förbundet
firade jubileet med ett seminarium på ABF-huset i Stockholm med

kulturella rättigheter finns nu på dagordningen – även för kvinnor.
Nalin Pekgul berättade om det internationella
a arbete som förbun-

förbundsordförande Nalin Pekgul, Anita Gradin – tidigare bland

det bedriver idag. S-kvinnor har satt sina spår över hela världen

annat vice förbundsordförande och jämställdhetsminister – samt

och förändrat kvinnors livsvillkor i länder som Nicaragua, Palestina,

Parvin Ardalan, journalist, kvinnorättsaktivist från Iran och mottagare

Filippinerna och Turkiet, bara för att nämna några.

av Olof Palmes pris år 2007.
Seminariets tema var »internationell solidaritet«. Anita Gradin

Parvin Ardalan berättade om sina erfarenheter och om kvinnorr
nas kamp i dagens Iran, hur kvinnor efter den iranska revolutionen

berättade om hur S-kvinnors internationella engagemang har sett ut

tvingades leva olika liv; ett hemma och ett i offentligheten. Hon

genom åren. Hon betonade särskilt förbundets insatser i SI-Women.

kritiserade medierna för att man endast skriver om stora händelser,

Hon berättade att 1972 blev jämställdheten en internationell fråga,

inte om den långsamma utvecklingen. Det har bland annat medfört

tack vare S-kvinnors påtryckningar. 1986 tog Socialistinternatio-

att de iranska kvinnorörelserna länge var osynliga. Hon framhöll

nalen in jämställdheten i sitt program. Det var under hennes eget

också betydelsen av solidaritet och tackade S-kvinnor för förbun-

ordförandeskap i SI-Women (1986–92).

dets internationella engagemang som hjälper och stöttar de iranska

Inom Socialistinternationalen har S-kvinnor delat med sig av

kvinnorna och kvinnor i andra länder. B

erfarenheter och kunskaper. Politiska, sociala, ekonomiska och
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9lONRPPHQWLOO/LVDVKXV
Om ni har tröttnat på vintermörkret och kylan så kan ni
börja planera för sommarsemestern. Varför inte semestra i Lisa Mattssons stuga i Bohuslän? Lisa Mattson var
förbundsordförande 1964–1981. Hon testamenterade sin
sommarstuga till S-kvinnor som vi idag kan hyra till ett
förmånligt pris.
Lisas hus ingår i ett område med fritidshus, cirka tio
minuters gångväg från huset ﬁnns öns centrum med affär,
restauranger, en småbåtshamn och en sandstrand. I huset
ﬁnns toalettrum med dusch, allrum med barkök och öppen
spis samt tre sovrum med sex bäddar samt en bäddsoffa
för två personer.
Läs mer om Lisas hus på s-kvinnors hemsida,
www.s-kvinnor.se. Där ﬁnns information om priser, vilka
veckor stugan kan hyras samt villkor för att få hyra Lisas
hus. Anmälan skickas till S-kvinnor, Box 70458, 107 26
Stockholm eller till berin.balta@s-kvinnor.se. Om du vill
hyra under sommarmånaderna vill vi ha din anmälan
senast den 31 mars. Ange tre olika alternativ till vilka
veckor du är intresserad av att hyra, då vissa veckor är
mer efterfrågade än andra, märk brevet »Lisas Hus«.
Berin Balta på expeditionen svarar på frågor om Lisas
Hus, telefon 08-700 27 42.

Förbundsmöte hösten 2011
Den 26–28 augusti 2011 hålls S-kvinnors förbundsmöte i Luleå. Motioner till förbundsmötet kan väckas av både klubbar
och enskilda medlemmar. Alla motioner ska behandlas av
klubben som beslutar om de ska upptas som klubbmotioner
eller sändas till förbundsmötet som enskild motion. Varje
motion ska ha en rubrik och helst bara behandla ett ämne.
Den bör vara kortfattad och kraven ska sammanfattas i en
eller flera att-satser. Alla motioner ska vara undertecknade.
Motioner till förbundsmötet ska finnas på S-kvinnors
förbundsexpedition senast tisdagen den 15 mars 2011. Nomineringar för val av förbundsordförande, förbundssekreterare, förbundsstyrelse och revisorer skickas till Valberedningen, S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm, eller e-post
stina.touma@s-kvinnor.se senast onsdagen den 23 mars
2011. De förslag som ska behandlas på förbundsmötet kommer att skickas ut till klubbar, distrikt och ombud.

+HPEDNWRFKNDIIHJHU
SHQJDUWLOO2ORI3DOPHV
VNROD
S-kvinnor i Halmstad stöttar Olof Palmes skola på Haiti.
Skolan har funnits sedan 1994. Den har ett par hundra
elever, och den drivs med hjälp av svenska biståndspengar.
Skolbyggnaden klarade jordbävningen, men en lärare
omkom.
Ann Johansson, aktiv i S-kvinnor i Halmstad berättar:
– Skolan startades av en stödförening i Skellefteå. Vi
i Halmstad säljer kaffe med smörgås på hembakat bröd
när vi har möten i partiet. Överskottet går till skolan. Hittills
har vi sänt in 10 000 kronor, men det räcker inte långt. Nu
önskar vi att andra kvinnoklubbar också engagerar sig.
Mer information om skolan och insamlingskonton finns att
läsa på www.sverige-haiti.com.
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»Mona Sahlin som en tunn
politiker är inget annat
än sexism«

I

ngen bra ledarekan vara älskad
av alla. Den som väntade sig
fasta hierarkier och en auktoritär
ledare blev orolig när Mona Sahlin visade sig beredd att lyssna till
en bredare krets.
Den äldre partikamrat, som jag en
gång mötte vid ett S-föreningsmöte och
som sa att felet med dagens samhälle är
att en karl inte kan försörja sin familj,
känner sannolikt inte längre igen sitt
parti.
Medias försök att måla en bild av
socialdemokraternas partiledare Mona
Sahlin som en tunn politiker är inget annat än sexism.
Jag har följt Mona Sahlin nära i 18 år.
Jag har gått bredvid henne i Prideparaden ända sedan manifestationerna för
de homosexuellas rättigheter startade.
Mona Sahlins stora engagemang för
HBT- personer har haft stor betydelse
för att förändra synen på könsneutrala
äktenskap och homosexuellas rätt till
adoption. Jag har sällan sett en politiker
som är så respekterad och uppskattad av
människor som under dessa demonstrationer.
Jag har också träffat henne i Tensta.
Från mars 2008 stod jag varje torsdag
på torget i Tensta och väntade på att
sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt skulle komma och debattera med

mig. Sjukvårdslandstingsrådet kom aldrig,
men mötena utvecklades till ett kontinuerligt samtal mellan tenstaborna och de
politiker som gästade mig på torget.
När Mona Sahlin dök upp på ett våra
möten lyckades hon på 20 minuter samla
närmare tusen människor omkring sig.
Efteråt stod hundratals i kö för att
fotograferas tillsammans med henne.
Till dem som lyssnade på torget i Tensta
förmedlade hon känslan att »du tillhör
detta land«.
För många invandrare är Mona Sahlin
bryggan över till det svenska samhället.
Till skillnad från många andra politiker
lyckades hon samla människor kring
ett hopp om förändring.
Nalin Pekgul,
I Tensta där jag bor
ordförande
betraktades Mona Sahlin
i S-kvinnor
som statsminister.

»Som kvinna får
man bara en chans

Bangladesh, Indien,
Pakistan och Turkiet har haft kvinnliga
statsministrar trots att kvinnorna där
generellt har en svag ställning. Däremot
möts starka kvinnor alltid med respekt
i dessa länder. I det svenska samhället
har kvinnor i allmänhet en relativt stark
ställning, men starka kvinnor upplevs
fortfarande som ett hot. Kvinnor på
toppen möts inte alltid av respekt. Jag
tror att rädslan för starka kvinnor är en
viktig förklaring till att Sverige hittills
aldrig haft en kvinna som statsminister.

i politiken.«

Som manlig politiker tillåts
man göra misstag och felbedömningar,
man får en andra chans. Som kvinna får
man bara en chans i politiken.
Mona Sahlins avgång visar att vi har
långt kvar innan vi kan kalla oss för ett
feministiskt parti. Vi kvinnor måste därför samlas, organisera oss och fortsätta
kampen för ett jämställt, feministiskt
och demokratiskt parti.
Det socialdemokratiska kvinnoförbundet behövs mer nu än någonsin
tidigare. B
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'HERUJHUOLJDVlOMHU
XW6YHULJH
Gudrun Granberg, S-kvinna i Alingsås, satt på valnatten, begrundade resultatet och skrev en text till
Morgonbris, en text som kan sjungas.
Gudrun befarar att det efter nästa val inte finns
något kvar att regera över. Då har de borgerliga sålt
ut allt.

Visa om Sverige
Melodi: ”Inbjudan till Bohuslä

n”(Ewert Taube)

Sälj ut, sälj ut och låt oss bli glo
bala
är mottot för regeringsallianse
n
Låt arbetslösa sjuka, gamla få
betala
när multinationella företag ta
r chansen
Om aktieägarna vi ständigt
måste värna
Vad gör det oss om polsk blir pro
duktionen
Blott penningﬂödet ökar vill vi
gärna
att arbetslöshet råder i natione
n
Och den som arbetar skall jobba
mera
för lägre lön med otrygghet så
klart
På så sätt tvingas man att me
r prestera
Och pengaﬂödet får då mera
fart
Så är det i de allra ﬂesta sta
ter
där pengar över politiken styr
Och leds regeringen av modera
ter
blir notan för oss arbetare dyr
34
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Över 7000 barn
deltar i Unga
Örnars verksamhet i Sverige.
Visste du att det ﬁnns 250 000
Sverige. Läs mer om
fattiga barn i Sverige
Unga Örnars arbete mot fattigdom
på lekarenbarnsligrattighet.se
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BILDA IDÉ

Morgonbris
Box 70485, 107 26 Stockholm

Nära ditt barn och din pension
När du är föräldraledig, kan fackets försäkring
betala premien till din avtalspension.
Ring 020-56 00 56 så hjälper vi dig!
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