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KVINNA, PÅVERKAN – 
MAKT: en handbok för 
föreningslivet 
Sara Bergqvist Månsson, 99:-
Makt handlar om kraft. Kraft att 

driva igenom beslut, få andra med 

sig, våga lyfta fram det som är 

fel och försöka hitta konstruktiva 

lösningar. Detta är en handbok i 

makt för dig som är kvinna och 

vill öka ditt inflytande.

HELA KVINNAN 50 +
Iris Kihlman, 99:-
Boken vänder sig till dig som är 

kvinna, 50+ och som vill skapa dig 

ditt bästa liv. Genom små föränd-

ringar när det gäller mat, motion 

och stresshantering kan du göra 

stora hälsovinster och leva ett 

skönare liv. I boken medverkar 

flera av landets ledande experter 

på kvinnohälsa. 

FEMINISM
Lena Gemzöe, 99:-
Lär dig allt om feminism. Boken 

ger dig en introduktion till femi-

nismen – med utgångspunkt  

i tanketradition och samhällssyn. 

Lena Gemzöe är forskare vid  

Centrum för genusstudier  

vid Stockholms Universitet. 

KVINNOR SOM VÅGAR
Linda Lindenau, 99:-
En bok om äventyrliga kvinnor som 

gått sina egna vägar. Tolv spännan-

de kvinnor berättar om sin uppväxt, 

sina drömmar och livsval, mod, 

rädsla och det stora äventyret.

I WANT YOU TO KNOW
– en fotobok
Ulla Lemberg, 99:-
En vacker fotobok av en av Sve-

riges mest kända dokumentärfo-

tografer. Ulla Lemberg synliggör 

med sina bilder vardagens kvinnor i 

världen, sociala problem, mänskliga 

rättigheter och samhällsutveckling.

Maila din beställning till: 
kundtjanst@bildaforlag.se – uppge 

bokens titel, namn, adress, telefon-

nummer och beställningskod: Mor-

gonbris. Priserna inkluderar moms. 

Erbjudandet kan ej kombineras 

med andra rabatter.

Porto tillkommer.

www.bildaforlag.se

VI FIRAR 
KVINNODAGEN 

MED BÖCKER FRÅN 

BILDA FÖRLAG

99:-
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LEDAREN
LENA NÄSLUND

en tredelad föräldraförsäkring var både 
en framgång och ett misslyckande. 
Framgång därför att papporna måste ta 
ut ytterligare lite mer tid med barnen. 
Misslyckande för att partiet inte vågar 
utmana dem som anser att föräldrarna 
ska ha rätt att välja. De är många. 
Många är S-kvinnor. 

Men misslyckande, är inte det att vara 
alltför kritisk?

Nej. »Socialdemokratisk politik handlar 
om att politisera samhället, ekonomin och 
det privata.« Den meningen har jag lånat 
från Studentförbundets bok »10-talspro-
grammet«. Läsvärd och tankeväckande. 

Och här kommer därför en 
mening till: »Byggan-

det av välfärds-
staten var dels 
ett arbetsmark-
nadspolitiskt 
projekt, dels ett 
projekt för män-
niskors livskva-
litet.« 

Föräldraför-

säkringen var en lysande reform. Den 
ökade livskvaliteten, och genom att ge 
även pappor rätt att vara hemma var den 
ett försök att styra föräldrarnas val.

Men efter 35 år behöver reformen 
moderniseras. Då ser det ut som om våra 
främsta företrädare inte längre vågar 
gripa in i det privata. 

Det får mig att fundera och fråga:
– Vad hände med den sociala ingenjörs-

konsten? När tappade vi bort den?
– När tappade vi bort den inre mening-

en med Olof Palmes: »Politik är att vilja«.
– Varför vågar partiet inte styra för-

äldrarna så att barnen får vara med sina 
pappor lika mycket som med mammorna?

– Varför är det bara S-kvinnor som 
kämpar för 50/50?

Jag har inga svar, men tre argument 
för jämställd föräldraledighet. Lika lön 
för lika arbete kan förverkligas. Heltid 
blir en rättighet och deltid en möjlighet 
– för båda könen. Familjer-
nas livskvalitet ökar. Vi tar 
därmed ett steg närmare det 
mjuka samhället, lanserat 
av Alva Myrdal, stort på 
den politiska dagordningen 
på 1970-talet och därefter 
bortstädat.

Det finns många exempel 
som visar att socialdemokra-
tin har använt lagstiftning för 
att driva på för ett mänskli-
gare samhälle. Jag tänker här 
bara nämna ett enda, lagen 
mot barnaga. En lag som 
fortfarande är ifrågasatt!

Det tog ungefär 40 år att 
avskaffa föräldrarnas rätt att 

slå sina barn. Else Kleen, socialminister 
Gustav Möllers hustru, var tidigt ute. 
1979, under en borgerlig regering, togs sis-
ta steget. All misshandel av barn förbjöds. 
Missnöjet med lagstiftningen var enormt. 
Föräldrar ville ha rätt att ge ungarna en 
lusing – som det heter på skånska. 

Det var de radikala socialarbetarna 
och socialdemokraterna som steg för 
steg drev fram förbudet. Och nu är vi 
ett föregångsland, ett av de få länderna i 
världen där man inte ens »i hastigt mod« 
får örfila ett barn. 

Samtidigt kommer nya krav på att 
man ska få uppfostra barnen handgripli-
gen. Man hör det från desperata lärare, 
som inte kan skapa lugn och ro i klass-
rummet. Man hör det från invandrare, 
som tycker att Sverige är alltför eftergi-
vet i förhållande till barnen. Man hör det 
från pensionärer. Senast från dem som 
stöttade en åtalad pensionär som i tillfäl-

lig vrede slog till en ung 
man som kallade honom 
»gubbjävel«. Örfilen ekade 
i pressen och resulterade i 
många insändare och kom-
mentarer, de flesta till stöd 
för den åtalade mannen. 

Politiker, särskilt soci-
aldemokratiska politiker, 
måste gå före. Vi måste 
vara beredda att genom la-
gar och avtal visa att vi står 
för rättvisa, trygghet och 
jämlikhet. Och jämställd-
het, förstås. För det är ju 
det som den individuella 
föräldraförsäkringen kan 
leda till. 

Hör av er!

Alla tidningar vill ha 

kontakt med läsarna. 

Det gäller även Mor-

gonbris.

Använd snigelpost 

eller e-posta. En bra 

text, som är aktuell 

och inte alltför lång, 

publicerar jag gärna.

Lena Näslund/ 

Morgonbris

Smyge Strandväg 16,

231 78 Smygehamn

E-post: naeslund.in-

formation@telia.com

inre meningen med

Olof Palmes: 

»Politik är att vilja««.
 

»När tappade vi bort den
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Politik är att gripa in, 
även i det mest privata
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SPANING

Det väcker känslor, man blir förbaskad, så här ska samhället 
inte vara – var finns respekten för varandra som människor? Vad 
är det för människosyn som präglar just dessa män som väljer att 
köpa någon annans kropp? Varför döms sexköpare bara till böter? 
Och varför dyker alla dessa rubriker upp i sådan omfattning just 
nu?  

Håller den svenska positionen i fråga om 
sexköp att vridas åt en liberalisering? Eller 
finns det just nu bara ovanligt många män 
med snedvriden kvinnosyn?? Var brister 
det ?

I en motion till riksdagen föreslår 
Fredrick Federley, riksdagsledamot och 
företrädare för Stureplanscentern, att 
sexköpslagen och kopplerilagen avskaffas! 
Efter att ha basunerat ut sin uppfattning i 
media kom Stureplanscentern att benämnas 
Malmskillnadscentern, välförtjänt kan man 
tycka. Och pinsamt för varje centerpartist 
som insett skillnaden mellan sex och pro-
stitution. För de finns så klart, det tror jag 
faktiskt, men de hörs inte för att megafonen 
Federley kan konsten att göra sig intres-
sant för media. 

Gogglar på datorn om sexköpbrott och 
fastnar på rubriken som säger att allt färre åtal väcks mot perso-
ner som köper sex. Men vad tusan, det är ju ett allvarligt brott tän-
ker jag medan jag läser förklaring på förklaring. En chefsåklagare 
norröver menar »att när det gäller allvarliga brott har vi bara en 
sak att hålla oss till och det är straffskalorna.« Polisen prioriterar 
alltså utifrån straffskalorna vilket sannolikt förklarar varför risken 
att ställas inför rätta för sexköp är liten. Det är givetvis denna risk 
som män som köper sex kalkylerar med. För många av dessa män 
är dessutom lite böter heller ingenting som avskräcker ifrån att 
köpa sex av en minderårig flicka. Krass riskkalkyl helt enkelt. 

 Justitieminister, Beatrice Ask (m) har satt sexköpslagen, som fi-
rar tio år, under utredning.  Ask önskade sig sittandes i en tv-soffa 

en morgon en modernisering av sexköpslagen. Jaha tänkte jag, och 
i vilken riktning då? Har Ask lyssnat på Federly? Eller på tydliga 
socialdemokratiska företrädare som Mona Sahlin, Claes Borg-
ström, Thomas Bodström med många flera som kämpar för att 
sexköpslagen inte bara skall vara kvar utan också stärkas!  Idag 

jämställs sexköp straffmässigt ungefär 
med snatteri, och det är knappast  att be-
trakta som rimligt. Det förklarar dessutom 
alla rubriker om att de sexköpande män-
nen enbart döms till just böter. 

Allt talar med andra ord för att sexköps-
lagen måste skärpas! 

Hur det blir med den saken får vi snart 
veta. Resultatet av utredningen presen-
teras nu i vår. Då först vet vi vad Ask och 
regeringen Reinfeldt tänker göra. Jag 
känner mig verkligen inte säker på hur det 
går. Tvingas vi se en liberalisering i frågan 
om sexköp? Eller vågar vi hoppas på en 
skärpning av straffen? 

Det gäller att bevaka frågan. Det kan 
man föresten göra genom att bli medlem 
i den grupp på Facebook som heter »Vi 
som vill skärpa sexköpslagen«. Initiativ-
tagare än Carina Hägg, socialdemokratisk 

riksdagsledamot och S-kvinna!  Om det visar sig att Beatrice Ask 
lyssnat på Fredrick Federly då har vi socialdemokrater och S-
kvinnor fått en valfråga av stora mått att driva !  

SEXKÖPSLAGEN HOTAD
Sexköp gav Strömstadsbo böter. Politiker uppmanas avgå efter sexköp. 

Chef döms till böter för sexköp. Umeåföretagare får böter för sexköp. 

Direktör häktad för sexköp. Ni känner säkert igen rubrikerna i media. 

Vad är det egentligen som händer?

 

Ann-Christin Furustrand är ersät-
tare i S-kvinnors förbundsstyrelse 
och fd förbundssekreterare. Hon 
arbetar med jämställdhetsfrågor i 
riksdagskansliet och är medlem av 
S-kvinnor i Österåker.
FOTO: AiBild/Ylva Säfveli
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Plus för att »Glöm aldrig Pela och Fadime« är en av 57 

kvinnoorganisationer som har fått bidrag från Ungdoms-

styrelsen. Organisationen bildades efter morden på Pela 

och Fadime och samlar kvinnor som har blivit utsatta för 

hedersrelaterat våld. »Glöm aldrig Pela och Fadime« fick 

220 000 kronor.

Plus för en grupp pappor i Göteborg och Stockholm som 

har bildat nätverk för delad föräldraförsäkring. Initiativta-

gare till »Pappor för individualiserad föräldraförsäkring«, 

är David Norlin i Göteborg. Han säger till Dagens Eko att 

det är hög tid att pappor tar större ansvar för sina barn. 

Målsättningen för nätverket är att göra individualiserad 

föräldraförsäkring till en valfråga 2010. (Källa: www.piff.nu)

Plus för att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet alla säger ja till att lagstifta in kvinnor i de kom-

munala bolagens styrelser. – Det finns ingen annan väg 

att gå än lagstiftning, säger Nalin Pekgul, ordförande för 

S-kvinnorna, till TV2s Rapport.

Minus för att jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 

är motståndare till förslag om kvotering till kommunala 

bolagsstyrelser. Här är tre av fyra ledamöter män. Förslag 

om kvotering tillbakavisas även av regeringspartiernas 

samtliga kvinnoförbund. 

Minus för Kungliga Operan i Stockholm som tvekade att 

ta itu med sexuella trakasserier. Eller som Claes Borgström 

säger i sin berättigade kritik: »Sexuella trakasserier är en 

kränkning av mänskliga rättigheter.«

Till detta kommer att Kungliga Operan är ett av staten 

helägt aktiebolag, och vi på Morgonbris frågar oss: »Varför 

är regeringen så tyst?«.

Minus för de moderata kvinnorna som tackar nej till kvo-

tering. Förslaget har väckts av den moderata partiledning-

en. Även Maud Olofsson (C) är motståndare till kvotering.

+ listan
- listan

Jag kan leva med,
säger hon och ler strålande in  
i TV-kameran
under nysvärtade ögonfransar.

Jag kan leva med.

Just det. LEVA med
att kärnkraften finns kvar
i svensk energiförsörjning  
i överskådlig tid.
Hm. Leva 
Eller lika gärna dö med?

Dö av själva smällen.
Dö av radioaktiviteten 
som sprider sig med molnen
och faller ned med det som 
brukar kallas
det LIVgivande regnet.

Dö av att man inte kan äta 
köttet,
inte grönsakerna,
inte säden och inte fisken
när väl det statistiskt osannolika 
ändå blev statistik.

Hon kan leva med, säger hon.
Men vi andra. Vi som sett bilder
av Tjernobyl 20 år efteråt
och försökt förstå de tomma 
husen, 
de dödligt kräkande barnen
och att aldrig mera någon  
kommer hem igen.

Och så frågar somliga:
Blir du lönsam, lille vän,
lilla dödligt farliga  
kärnkraftverk?

Om du blir lönsam 30 år 
men drabbas av en härdsmälta
det 31 året av din lönsamhet.
Hur lönsam blir du då, min lille 
vän?

Men Maud kan leva med
att inom överskådlig tid 
så kommer det att finnas 
kärnkraft i den svenska  
energipolitiken.

Jag kan leva med, sa Maud Olofsson

Åsa Håkansson, S-kvinna i Karlskrona, har 
skickat in en svit med fyra dikter om kärnkraft.

De är inspirerade av den borgerliga reger-
ingens lättsinne i energipolitiken och kanske 
framförallt Maud Olofssons kovändning. Vi får 
plats med en av Åsas dikter i det här numret av 
Morgonbris.

Vem har inte kommit ner i 

tvättstugan bara för att upp-

täcka att någon annan har lagt 

beslag på tiden? De skrivna 

lappar som då produceras 

intresserar Nordiska museet. 

Museet har till den 7 mars 

en utställning om de gemen-

samma tvättstugorna. En viktig del i utställningen är 

skrivna lappar av typen »Håll din j-la tvättid – annars 

blir det konsekvenser!«.

Utställningen belyser tvättstugan ur ett socialt pers-

pektiv, men även huruvida klimatkrisen kräver nya 

kollektiva tvättlösningar och om hur synen på smuts 

har förändrats i Sverige. 

Efter utställningen fortsätter Nordiska museet att ta 

emot lappar från tvättstugor. De kommer att bevaras 

för »evärdelig tid«. Postadressen är: 

Nordi ska museet, Box 27820, 115 93 Stockholm.  

Märk kuvertet»Tvättstugan«.

Efterlysning 
av arga  
lappar från 
tvättstugan
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Men förtryck och extremism inom kristenheten känner vi 
igen när vi ser den. Idag rör det sig om relativt små samfund 
som inte är representativa för kristendomen. Vi kan med 
lätthet skilja på den kristna sekten Plymouthbröderna och 
Svenska Kyrkan. Svårigheten är att avgöra var samhället 
ska dra gränsen när individer, inte minst barnen inom dessa 
samfund, riskerar att berövas sina rättigheter. När det gäller 
muslimer är problemet att kunskapen om islam är så dålig att 
vem som helst, som är tillräckligt högljudd, tillåts represen-
tera hela den muslimska befolkningen. Genom att ge extremis-
terna, istället för den breda majoriteten muslimer, utrymme i 
samhällsdebatten legitimeras deras tolkning av islam. Och för 
unga muslimer som växer upp i Sverige, utan djupare kun-
skaper om föräldrarnas kultur och religion, blir de förebilder. 
Samtidigt blir livet för Europas miljontals muslimer svårare 
att leva på grund av fördomar och rasism.

Regler som Plymouthbrödernas vägran att dela bord 
är exempel på religiös extremism. Och kvinnor har rätt att 
reagera när en man vägrar att skaka hand med hänvisning till 
islam. Att kvinnor markerar mot att behandlas på detta sätt 
är viktigt. Det enda påbud i Koranen som berör detta ämne 
säger att om man vidrör en person av motsatt kön, som inte är 
ens närmaste släkting, måste man tvätta sig inför bönen. Detta 
gäller såväl män som kvinnor.

Men kärnan är inte vad som står i de religiösa urkunderna. 
Kärnan finns i den kultur som vi alla – oavsett ursprung – är 
med och skapar. Ett handslag är ett respektfullt sätt att skapa 

kontakt. Som ung nyvald i kommunfullmäktige var det män 
som inte tog mig i hand. Självklart kunde jag lika lite då som 
nu acceptera det bemötandet. 

Nu är det dags att sluta övertolka varje problem som har 
minsta anknytning till religion. Vi kan på så sätt minska den 
arena extremisterna verkar på, oavsett vilken religion de hän-
visar till. Synen på kvinnors rättigheter som människor måste 
vävas samman med vår syn på demokrati och jämlikhet. De 
skolor som har sagt nej till kvinnliga elever som har heltäck-
ande slöja under lektionerna gör rätt. Heltäckande slöja är ett 
sätt att utestänga kvinnan från kontakter med andra männis-
kor än den närmaste familjen. Ett synsätt vi inte kan bejaka.

Jönköpings kvinnodistrikt deltar i ett forum om islams roll 
i det svenska samhället. Vi för samtal både oss emellan och 
tillsammans med människor av andra trosuppfattningar. Vi 
delar gärna med oss av våra positiva erfarenheter från detta 
arbete. 

  

 Kvinnors klädsel har genom historien skiljt ut gifta från ogifta, pekat ut ensamstående mödrar 
och visat klasstillhörighet. Krösa-Majas klut, folkdräktens fruhätta, nunnedok, brudslöja, arbets-
kläder och min hatt. Kvinnors huvudbonad och hår har genom historien engagerat inte minst 
kyrkornas män. Män som oombedda har klistrat ett ogrundat klädintresse på sina egna gudar.

DEBATT

Carina Hägg Ordförande S-kvinnor 
Jönköpings län, riksdagsledamot FO
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 Sannolikheten att träffa någon 
som är hivsmittad har aldrig varit så stor i Sverige. Hiv ökar 
bland ungdomar på grund av oskyddade samlag och att man 
inte tar hiv på samma allvar som på 1980-talet. Enligt exper-
terna är det en tidsfråga innan hiv börjar spridas bland hetero-
sexuella tonåringar i Sverige. 

Antalet hivsmittade i Sverige ökar nämligen dramatiskt. Ef-
ter en sjunkande trend är nu antalet smittade uppe på samma 
nivå som när det var som värst i början av 1990-talet. Kurvan 
har de senaste åren pekat stadigt uppåt. De två senaste åren 
har antalet anmälda fall legat runt 390–400 per år, en mycket 
hög siffra. 

En undersökning bland unga om hiv, gjord av Sifo 2009, visar 
att 20 procent tror att hiv kan botas. Det behövs därför mer 
information om hiv. De flesta heterosexuella smittas utom-
lands. Av 97 anmälda fall av heterosexuell smitta under första 
halvåret 2009 var 29 bosatta i Sverige när de smittades och 50 
procent smittades innan de kom till Sverige. Det finns totalt  
2 269 anmälda fall av aids i Sverige till och med juni 2009. 

 att kondom skyddar, känner varken 
hon själv eller hennes kompisar till någon som alltid brukar 
använda kondom. Den sabbar stämningen, punkt. Dessutom är 
det oönskade graviditeter som står högst upp på skräcklistan. 
Hiv står långt ner. 

Ungdomar som inte alltid använder kondom vid samlag 
utsätter sig och sin partner för stor smittorisk. Om hiv-smittan 
får fäste bland dessa unga kan den spridas mycket snabbt. 

Okunskapen, och det påtagliga riskbeteendet, hos ungdomar 
är oroväckande. Om hiv kommer in i den unga, heterosexuella 

befolkningen finns det risk att vi få en smittexplosion liknande 
klamydia. Idag har man fått bukt med klamydians ökning på de 
flesta håll i landet, men i Jämtland, Kalmar och Örebro fortsät-
ter smittan att spridas. 

  viktigaste rollen när det gäller att nå 
ungdomar med information om sexuell hälsa. I en vardag med 
TV-serierna »Sex And The City« och »2 ½ män«, som båda 
anspelar på sex, är det viktigt att sex- och samlevnadsun-
dervisningen i skolorna stärks och att ämnet tas upp ur olika 
ståndpunkter. Enligt Skolverket haltar undervisningen på det 
området på många ställen. Til syvende og sidst är det bästa 
botemedlet mot hiv god insikt och med det förändrade vanor. 

Tre år i rad har jag i en riksdagsmotion krävt att man ska 
stärka undervisningen i sex och samlevnad i landets skolor. 
Varje gång har motionen avslagits trots att jag hänvisar till en 
granskning av Skolverket som visar att det finns stora brister 
och kvalitetsskillnader mellan skolorna. Sex och samlevnad 
måste också få mer utrymme i lärarutbildningen. 

Vi måste bryta trenden nu! 

Désirée Liljevall 
Ordförande för S-kvinnor i Kalmar län, 
riksdagsledamot

DEBATT

»När du säger hiv, då tänker jag på 30-åringar som yngst. För att jag skulle kunna bli smit-
tad måste min kille ha haft sex med en gammal tjej«. Så svarade tonårstjejen Helena på 
dagstidningens fråga om hon är rädd för att bli smittad av hiv. I hennes värld, på sommar-
diskoteken, på stranden, bland de unga och vackra existerar inte hiv som företeelse.
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Hjälp oss att förändra  
- bli Kvinna till Kvinna vän!
Kvinnorna vi stödjer möts över konfliktgränser och bygger fred. De motverkar sexuellt våld och stödjer 
 våldsutsatta kvinnor. De kämpar för kvinnors  mänskliga rättigheter. Kvinna till Kvinna fick år 2002 det 
 Alternativa Nobelpriset the Right Livelihood Award för vårt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och 
försoningsarbete. Idag finns vi i Mellanöstern,  Södra Kaukasien, DR Kongo, Liberia, samt på Balkan.  
 
Stöd oss via autogiro genom att bli Kvinna till Kvinna-vän på www.kvinnatillkvinna.se. 
Kvinna till Kvinna-vänner är helt nödvändiga för fortsatt stöd till kvinnorättsaktivister i konfliktområden.

Kvinna till Kvinna | www.kvinnatillkvinna.se | Tel: 08-588 891 00 | E-post: info@kvinnatillkvinna.se  |  Plusgiro: 901800-3 | Bankgiro: 901-8003

Hjälp till i arbetet 

för förändring! 

PG 90 18 00 – 3 

Du kan även ge ett bidrag via: 

www.kvinnatillkvinna.se

150 kr
räcker till akut skyddat 
boende för våldsutsatt 
kvinna i Georgien

200 kr  
räcker till juridiskt stöd 
för kvinnor som åtalats i 
Shariadomstol på Gaza

500 kr
räcker till en workshop 
om  kvinnors rättigheter 
för 30 unga tjejer i 
 Serbien
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– en av dem som ska vinna valet i storstäderna

Arbete. Bostäder. Miljö.
Det är de tre stora och lika viktiga frågorna i valrörelsen.

Och de berör alla – oavsett bostadsort.

A

Anneli Hulthén är den första kvinnan 
som har nått den verkliga toppen i 
Göteborgs politiska liv.

Hennes föregångare inom soci-
aldemokratin i Göteborg är legen-
dariska: Torsten Henrikson, Sven 
Hulterström och Göran Johansson.

10 MORGONBRIS
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Anneli Hulthén är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon är 
också ledamot av partiets verkställande utskott.
Tillsammans med Carin Jämtin i Stockholm och Ilmar Reepalu i 

Malmö ska hon leda valrörelsen i de tre storstäderna. Och vinna valet.

tt leda valrörelsen i stor-
städerna är ett ansvar och 
en balansgång.

Ansvar för att nå mer 
än hälften av Sveriges 

befolkning. Balansgång så att de som bor 
utanför storstadsområdena inte känner sig 
undanskuffade. De måste också beröras av 
politiken, och detta oavsett vilket kön eller 
vilken samhällsklass de tillhör. 

Anneli Hulthén:
– Alla måste inse att vi i storstäderna har 

unika problem. Klasskillnaderna är tydliga-
re. Miljöfrågan är oerhört nära, främst på 
grund av problemet med trafiken. Trygg-
het och kriminalitet står i centrum varje 
dag. Segregationen är större liksom bristen 
på bostäder. På en mindre ort kan bostads-
byggandet domineras av enfamiljshus, men 
vi måste ha både villor och lägenheter. Och 
helst i samma stadsdel.

Samtidigt finns det olikheter också mel-
lan storstäderna. Göteborg är fortfarande 
en arbetarstad:

– Det är den stora skillnaden mellan oss 
och Stockholm. Vi har universitetet och 
Chalmers, och vi har blivit en teaterstad, 
men industrin dominerar. 

Tillsammans med Miljöpartiet kan par-
tiet här genomföra det mesta av det som 
står i valprogram och kommunala budgetar. 

Bland det viktigaste finns initiativ för att 
förbättra sysselsättningen för unga. Under 
2010 avsätts 45 miljoner kronor för att 
minska skadeverkningarna av ungdomsar-
betslösheten.

Mona Sahlin sa 2008 i sitt förstamajtal på 
Götaplatsen att Göteborg ska vara social-
demokratins skyltfönster. Det ställer krav 
på de lokala politikerna. Anneli Hulthén 
berättar att den ideologiska debatten är 
stark både i Göteborgs partidistrikt och i 
kommunledningen. När vi träffas har hon 
just deltagit i en tvådagarsöverläggning 
inför valåret:

– En av de frågor som kom upp var kra-
vet från SSU på fler kvinnor i de kommu-
nala bolagens styrelser. Det är viktigt, men 
jag är mer bekymrad över vad som år 2010 
händer med de unga flickorna. Jag undrar 
vart våra döttrar är på väg.

– I min generation tog vi jämställdheten 
och respekten för given. Men det som nu 
händer mellan flickor och pojkar i skolorna 
är otroligt. Jag hör det från mina barn, en 
13-åring och en 16-åring. Sexualiseringen 
finns överallt. Könsord är bara en liten del. 
Många flickor känner ett tryck att anpassa 
sig. De måste ha kläder som inte utmanar, 
och de måste ha kläder som utmanar. Båda 

sakerna gäller. De kan inte gå vart de vill 
av oro för att bli angripna.  

– Ibland tar killarna sig stora friheter. 
Det är sånt vi pratar om hemma. I min ge-
neration var vi lika bra som killarna, vi har 
inte behövt raka benen, vi har gått in på 
samma utbildningar. Jämställdheten måste 
vinnas i varje generation annars riskerar vi 
en enorm backlash. Vi som är politiker och 
vi som är föräldrar har ansvar för detta. 

Anneli Hulthén anser att det behövs 
debatt både om klass och om kön. Båda frå-
gorna är lika aktuella. Kampen för rättvisa 
måste drivas hela tiden. Och politikerna 
ska gå före och visa vägen. Olof Palmes ord 
»Politik är att vilja« gäller.

Men när jag frågar henne om vi ska 
lagstifta om föräldraförsäkringen så att 
den blir helt individualiserad, det vill säga 
hälften var till föräldrarna, slår hon bakut. 
Föräldrarna måste få välja. Partikongres-
sens kompromiss om en tredelning var bra.

Anneli Hulthén:
– Folk måste själva med hjärtat inse att 

de ska vara hemma och ta hand om sina 
barn. Det vore väl fanken om inte en karl 
kan känna samma behov av närhet som en 
kvinna kan?

– Vi är på rätt väg även om TCO har 

TEXT:: Lena Näslund   FOTO: Ellinor Collin

A
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räknat ut att det tar 111 år innan papporna 
är hemma lika mycket som mammorna. 
Den senaste tioårsperioden har killarna 
äntligen tagit mer plats i familjen. Och man 
ser allt fler unga pappor som är ute med 
barnvagnen. 

I Socialdemokraternas och Miljöpartiets ge-
mensamma budget för Göteborg 2010 står 
det inget om lika lön för lika arbete eller 
heltid en rättighet, deltid en möjlighet. 

Och det storstadsprogram som presen-
terades på partikongressen är inriktat på 
jobb, infrastruktur och bostäder. Dessa 
frågor berör givetvis män och kvinnor lika 
mycket, men när opinionsundersökningarna 
visar att unga kvinnor tänker rösta röd-
grönt känns det lite tunt. Borde man inte 
vända sig extra till kvinnorna för att vara 
säker på att de håller fast vid sin linje?

Anneli Hulthén:
– Vi har en vision om den goda staden. 

Den ska byggas för alla. Den ska vara 
trygg. Miljön ska vara bra. Biltrafiken ska 
minska, gärna med hjälp av biltullar. Vi vill 
ha ett ungt Göteborg, och om vi vill ha hit 
föräldrar måste vi gynna barnen. Förskolan 
ska byggas ut med fler platser och vi ska 
öka personaltätheten inom skola, fritids 
och förskola. På de utsatta skolorna där 
eleverna har lägre betyg satsar vi extra.

– Helt nytt i Göteborg är att alla poli-
tiska beslut ska prövas ur ett barnpers-
pektiv. Det är svårt och vi har ännu inte 
fått på oss de rätta glasögonen. Om våra 
städer är bra platser för barnen att växa 
upp i behöver vi inte vara oroliga för 
framtiden. 

– Vi har börjat med skolan. Det är ju 
där barnen är. Vi ska ge dem en egen plats 
på hemsidan där de kan ställa frågor och 
få svar, och vi har börjat diskutera de 
två stora problemområdena; skolmat och 
matte.

– Vi har sedan länge ett rådgivande 

ungdomsfullmäktige. Det ger träning i 
demokrati. Ungdomarna har föreslagit 
att det fria skolkortet för högstadie- och 
gymnasieelever ska gälla till kl 22 på kväl-
larna. Det har vi genomfört. Fler ungdomar 
har råd att ta spårvagnen till träning och 
föreningsaktiviteter. Det är tryggare för 
både barnen och föräldrarna.

Den goda staden ska också förtätas. För 
att minska behovet av pendling, för att 
förbättra miljön och för att öka stadens 
attraktionskraft. Under den här mandatpe-
rioden ska det byggas 8 000 nya lägenheter 
varav 1 000 är vikta för ungdomar. Och i 
Göteborg kommer det nu även nya koloni-
områden, både inne i själva staden och ute 
på öarna. Här finns, enligt Anneli Hulthén, 
stora möjligheter att skapa alternativa och 
billiga sommarnöjen.

Anneli Hulthén har varit kommun-
styrelsens ordförande i Göteborg i ett 
år. Hon tog över efter den legendariske 
Göran Johansson och hon känner sig 
hemma i rollen. Hon har lång skolning i 
politik och många år av uppdrag bakom 
sig.

Hon kom in i riksdagen när hon bara 
var 25 och gillade inte att alltid vara 
yngst och klappad på huvudet av äldre 
farbröder i partiet.  Hon har varit EU-
parlamentariker och småbarnsförälder 
samtidigt. En pärs eftersom man i EU 
inte har planerat för småbarnsföräldrar 
bland parlamentarikerna.

– Jag hade mest ont av att vara ung 
tjej i riksdagen, men jag var mycket 
argare över orättvisorna och synen på 
småbarnsföräldrar i EU. Ingen pappa 
hade väl någonsin krävt ledighet. Bar-
nen där har kanske inga pappor… 

»Kort tant i sina bästa år.« Så beskrev Anneli Hulthén sig själv när hon valdes till kommunstyrelsens 
ordförande i Göteborg. Hon är dessutom stolt göteborgare och storstadsbo.
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»Sin ensamma 
kropp«, berättar hon om Marie-Louise 
Parre, eller Maliss som hon föredrar att 
kalla sig. Hon är änka efter en rik åke-
riägare och hon kan köpa allt hon önskar 
sig. Hon tycker mycket om att ha det 
snyggt omkring, hon släpper inte någon 
in på livet, håller på sin integritet. 

Maliss känner sig ensam, sover inte så 
bra trots att hon unnar sig en halv sömn-
tablett varje kväll innan hon kryper ner 
mellan sina vackra satinlakan. 
Hennes äktenskap var sådär 
– hon tog hand om kontoret 
och papperen, han såg till att 
det kom in pengar. Och på 
slutet av sitt liv var han alltför 
förtjust i flaskan.

Men Maliss uthärdade det 
också. Ett äktenskap alltså 
som många kvinnor står ut i. 
Maliss gömde sina egna be-
hov, de fick aldrig några barn. 
Nu när hon är ensam har hon 
så mycket »oanvänd kärlek« 
som hon inte vet vad hon ska 
göra av – och göra med. Då 

kliver Bockberg in genom dörren, en 
rörmokare – men nog hade han väl kun-
nat få heta något annat än Bockberg?

Maliss längtar och kollar när han lig-
ger på knä i badrummet och fixar rören. 
Och det blir en liten spirande romans – 
han kommer och hälsar på en kväll med 
röda rosor i famnen.

Det är en levande och hoppfull berät-
telse som Elsie Johansson skrivit. Om 
äldre kvinnors behov och känslor – att 

de inte är ett dugg annor-
lunda än sina yngre medsyst-
rar. Utanpå kommer rynkor 
och linjer, inuti är man alltid 
densamma. 

Det finns vissa drag av 
Nancy-triologin, det var ju 
med den som hon skrev sig in 
i folkets hjärtan. Kvinnoper-
spektivet, glimtarna från den 
fattiga barndomen där farsan 
pissade i slaskhinken. Maliss 
är annorlunda än Nancy – 
och det är ju klart – hon är 
mycket äldre, livet har slipat 
henne på ett noggrannare 

sätt. Men Maliss är också fattigflickan 
som får det bra och hamnar i en an-
nan klass med allt som det för med sig; 
glädje över rikedomen, osäkerhet och 
känslan av att vara osolidarisk bakåt.  
På ett sätt är ju Bockberg med sina röda 
rosor en väg tillbaka, inte till fattigdo-
men, men till den sortens människor som 
Maliss växte upp med. Det gör det hela 
spännande.

Elsie Johansson har sagt att hon vill 
skriva minst en bok till. Och att hon skri-
ver för att lära känna sig själv, rotsyste-
met har hon i arbetarklassen och resten 
är hennes egen skapelse.

»Näckrosträdet«, den roman av Elsie 
Johansson som kom ut 2004, berättar 
om en viljestark kvinna som bryter upp 
från ett nedtryckande äktenskap. På 
bokens baksida står det »Ett porträtt 
av en kvinna som trots besvikelser och 
ensamhet hela tiden växer och envist 
tror på nya möjligheter«. Det tycker jag 
är en bra beskrivning av Elsie själv – jag 
väntar på nästa bok. 

TEXT: Yvonne Gröning. FOTO: Mats Gröning

Elsie Johansson är en modig kvinna. Hon är 78 år, men skriver om längtan till någons famn, 

längtan att bli någons du … Någon att vakna varm intill, trots stela leder, dålig andedräkt och 

torrhet både här och där.

Sin ensamma kropp« 
Av Elsie Johansson.
Albert Bonniers Förlag.
Boken fick Sveriges Radios roman-
pris 2009. Den gick som radioföl-
jetong och hon läste själv. 
Det var också en stor upplevelse.

Yvonne Gröning, 
skriver recensioner 
i Morgonbris

Ännu en bok att älska

BOKRECENSION
»S IN ENSAMMA KROPP«
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on inleder sin bok med att 
berätta om sin uppväxt i 

stockholmsförorten, hur hon 
och syskonen fick åka till ett 

sommarhem i Norrland.  Mamma 
måste jobba hela sommaren och 

pappa hade ingen semester.  Hon 
ser sig som ett barn av den framväxande 
välfärden med barnbidrag, grundskola, 
föräldraledighet, daghem åt alla barn och 
kvinnors självklara rätt till ett arbete. 
Hon ser den svenska modellen som en 
utvecklingsmodell som bygger på en ba-

lans mellan stat, arbete och kapital. Men 
för att den ska fungera krävs levande 
folkrörelser. 

Hon visar mycket klart på den nega-
tiva utveckling av välfärdssamhället som 
skett efter den moderatledda regering-
ens tillträde, arbetslöshetsförsäkringen, 
sjukförsäkringen. Hon tycker att det i 
Sverige är en alltför begränsad diskus-
sion om hur eliten och den ekonomiska 
överklassen drar ifrån.

Villkoren för kvinnorna i facket har 
förändrats, skriver Wanja. När Wanja 

Gertrud Sigurdsen skriver om Wanjas bok

BOKRECENSION
»PÅ VÄG MOT JÄMLIKHET«

Det är inte så vanligt att fackliga eller politiska ledare skriver böcker mitt 

under sin aktiva livsgärning. Men så är inte Wanja Lundby-Wedin någon 

vanlig ledare. Hennes ledarstil avviker en hel del mot tidigare genera-

tioner av fackliga pampars. Wanja är ingen pamp, hon är undersköterskan 

som blev LO-ordförande.

H
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föddes 1952 hade jag jobbat på LO i 
tre år. Tillsammans med Sigrid Eken-
dahl och många kvinnor i Kommunal, 
Handels, Beklädnads med flera kämpade 
vi för jämställdhet, för kvinnornas plats 
i fack och politik, för ökat daghemsbyg-
gande. Det har många gånger förvånat 
mig att LO varit så tyst om den avgö-
rande roll som LO spelade när det gäller 
tillkomsten av daghem i hela vårt land. 
Det var inte de socialdemokratiska 
kvinnoklubbarna som drev detta, de 
var många gånger emot LO:s daghems-
kampanj. Nåväl det här var långt före 
Wanjas fackliga kamp.

Wanjas beskrivning av den svenska 
modellen med tre pelare – kollektivav-
talen, arbetsmarknadspolitiken och den 
generella välfärdspolitiken är lysande 
folkbildning, som borde ingå i all gym-
nasieutbildning. Folkbildningens värde 
framhåller Wanja ofta.

Alla har rätt till den generella välfär-
den. »Alla betalar skatt efter förmåga 
och alla får vård, skola och omsorg ef-
ter behov. Den som har en hög inkomst 

betalar mer i skatt till sjukvården än 
en LO-medlem. Det är rättvist.« 

Sänkt skatt innebär att det blir mind-
re till behandlingar. Sänkt skatt måste 
betalas och Wanja framhåller hur viktigt 
det är med facklig-politisk samverkan.  

Hon säger att »det är inget självända-
mål för LO att stödja det socialdemo-
kratiska partiet. LO samverkar med det 
partiet för att det är bra för 
LO-förbundens medlemmar.« 
Ja, välfärdsfrågorna som so-
cialförsäkringarna drivs inte 
särskilt hårt av de borgerli-
ga, och välfärden är en fråga 
för samhället att lösa inte för 
fackföreningsrörelsen, men 
LO behöver ha ett inflytande 
över välfärdens utformning.

Den röda tråd som väver vårt väl-
färdssamhälle heter solidaritet, skriver 
Wanja. Hur ofta hör man dagens social-
demokrater tala om solidaritet?

En facklig utmaning heter ett avsnitt 
i boken och det gäller att få de unga att 
organisera sig fackligt. Och Wanja är 

självkritisk och skri-
ver att »vi har inte satsat 
tillräckligt mycket energi 
på att organisera de unga.« 
Där hade jag väntat mig att 
få lite tips om hur facket ska 
arbeta för att få de unga att 

organisera sig. »Det finns inga genvägar 
att nå människor,« skriver Wanja. Men 
hur ska fackföreningsrörelsen vitali-
seras? Hur ska fackföreningsrörelsen 
återigen bli den levande folkrörelse som 
den var när jag var ung? 

 »På väg mot 

jämlikhet«
Av Wanja Lundby-
Wedin
Hjalmarson & 
Högberg

Gertrud Sigurdsen kom in i riksdagen 1969. Hon 
var biståndsminister (1973–76, hälsovårdsminis-
ter (1982–85) och socialminister (1985 – 91).

Hon började redan som 26-åring på LO och 
samarbetade med den legendariska Sigrid 
Ekendahl i LO:s Kvinnoråd. Hon började som 
stenograf och kontorist och slutade som om-
budsman och chef för Kvinnorådet. Kvinnorådets 
viktigaste uppgift var att aktivera de fackliga 
kvinnorna, men rådet spelade också stor roll i 
det spirande jämställdhetsarbetet, framförallt när 
det gällde daghemmen. De skulle vara öppna 
när föräldrarna arbetade, alltså även sena kväl-
lar, dag före helgdag och hela sommaren. Redan 
1952 krävde Kvinnorådet heltidsdaghem för alla 
barn till yrkesarbetande kvinnor.

FOTO: AiBild/Ulla Richter
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va Rundkvist:
– En enhällig kongress valde 

Mona till partiordförande, men 
ungefär ett år senare kom det en 

våg av djävla gnäll. »Bloggare för 
Mona« var en reaktion mot det där 

gnället.
Det var den 13 mars 2009 som Erik 

Norelius, före detta chefredaktör för Da-
la-Demokraten, fick in sin debattartikel. 
Han krävde Monas avgång, förutspådde 
allmänt elände med en kvinna som 
partiordförande och förordade Sven-Erik 
Österberg som ny partiledare.

Ett par dagar senare föddes »Bloggare 
för Mona«. Kampanjen väckte uppseende 
på ledarsidor och på nyhetsplats. Och på 
nätet kokade kommentarerna.

Eva Rundkvist är nöjd när hon märks. 
Hon är arbetarekommunens ordförande 
i Upplands Väsby och socialdemokratisk 
aktivist på internet. Hon prövar alla 
möjligheter för att nå ut till väljarna, 
allmänheten, medlemmarna och media. 

Att blogga är bara en metod. Hon är 
ute på Facebook också. Och hon twittrar 
– om än något motvilligt. Hon ser inte 
riktigt meningen med att skicka ultra-

korta meddelanden om vardagliga göro-
mål, möjligen kan twittrandet fun gera 
som löpsedel för den egna bloggen.

Som ordförande i arbetarekommunen 
utnyttjar hon även traditionella metoder. 
Hon drog till exempel ut medlemmarna 
på lite gammaldags dörrknackning – och 
de upptäckte att det var kul och inte så 
farligt. Människor var vänliga och mot-
tagliga för information. 

» «

Eva kallar sig »Käringen mot ström-
men« när hon bloggar. Signaturen är 
lånad från den legendariska journalisten 
Barbro Alving. När man söker på titeln 
på Google får man drygt 200 000 träffar. 
Hälften, ungefär, verkar handla om Evas 
blogg. På Evas eget namn får man ca 
50 000 träffar. Det innebär att det hon 
skriver är läst.

 – Det är precis det jag vill uppnå, sä-
ger Eva. På ett möte i arbetarekommu-
nen är vi upp till 50 personer. Min blogg 
har kanske 200–300 besök, men när det 
jag skriver citeras i andra medier är 
spridningen mycket större.

Eva Rundkvist har tre mål för sin 
blogg: 

1. Att förmedla nyheter från Upplands 

Väsby. Nyhetsbevakningen i kommunen 
sköts av två små gratistidningar. Eva 
kompenserar genom att redovisa stora 
och små kommunala nyheter på sin 
blogg. Aftonbladet och övriga riksme-
dier vet numera att det hon skriver är 
intressant och har genom internet så 
kallad RSS-bevakning på hennes blogg. 
Allt hon skriver kollas på redaktionerna.

 2. Att presentera egna åsikter och 
att påverka den allmänna opinionen. 
Hon har en tydlig socialdemokratisk 
profil. Mest kritiserat är det borgerliga 
styret hemma i Upplands Väsby och den 
privatiseringsvåg som har vällt in över 
kommunen efter valet. 21 kommunala 
förskolor har blivit sju, bara för att ta 
ett exempel.

3. Att leka med ord och förmedla det 
som hon själv kallar för trams. Små 
korta notiser om vardagen, ofta med en 
lustig knorr.

Eva var ombud på partikongressen, 
hon bloggade på sin dator direkt från 
platsen där hon satt. Och noterade att 
90 bloggare var anmälda som besökare/
åhörare på kongressen. Hon påpekar 
att på Moderaternas kongress var det 

En debattartikel i Aftonbladet med krav på Mona Sahlins avgång 

fick Eva Rundkvist att starta »Bloggare för Mona«. Runt hundra 

sympatisörer är nu med och har lagt in Evas nätaffisch för Mona 

på sina egna hemsidor.

E

TEXT:  Lena Näslund  FOTO: Bo Krogvig och Lena Dahlström
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bara tre bloggare närvarande. Två var 
Socialdemokrater och den tredje var 
Moderaternas partisekreterare.

När det gäller kampanjerna mot Mona 
Sahlin anser Eva Rundkvist att det är 
anmärkningsvärt att det i ett demokra-
tiskt parti, där man i full demokratisk 
ordning har valt en partiledare, kan få 
höra att gamla kandidater fortfarande 
är aktuella:

– I min egen arbetarekommun hade vi 
en noggrann debatt, och vi beslutade att 
stötta Mona. Men så kommer det kritik 
mot hennes korta kjolar, eller som nu 
senast hennes handväska. Då är det för 
det mesta fackligt aktiva äldre herrar 
som vill ha en annan partiordförande. 
Men jag menar att om man ifrågasätter 
resultatet av en demokratisk process – 

då kan man välja ett annat parti.
Hon följer utvecklingen i Sverige och 

i andra länder när det gäller kvinnliga 
ledare och hur de behandlas. Hon berät-
tar om den fördomsfulla och sexistiska 
kampanjen som fällde den socialdemo-
kratiska presidentkandidaten i Frankri-
ke, Ségolène Royal, och hon ser samma 
tendenser här:

  – Allt kan förlöjligas när det är en 
kvinna som strävar efter makt. Men 
de som nu ägnar sig åt att racka ner på 
Mona – vill de verkligen ha Reinfeldt 
som statsminister i ytterligare fyra år? 
Kampanjen »Bloggare för Mona« är inte 
bara ett stöd för Mona Sahlin. Den är 
framförallt ett stöd för en socialdemo-
kratisk valseger. 

Eva Rundkvist, och så här beskriver hon sig själv på sin blogg: Glad sosse, ordförande för (s) i Upp-
lands Väsby. Gift med Bo, har två vuxna barn, katt, och rådjursuppätna tulpaner i vildvuxen rabatt.  

NYA MEDIER
Många talar om de nya sociala 

medierna Twitter och Face-

book, men hur många svens-

kar utnyttjar egentligen dessa 

nya möjligheter till samtal och 

kommunikation via internet?

Facebook var i början, för åtta år 

sedan, ett sätt för amerikanska 

skolelever att lokalt skvallra med 

varann. Det började på universiteten 

och sipprade ned i skolsystemet. Det 

utvecklades till en global affärsidé 

som dock bara genererade förluster. 

Genombrottet (och pengarna) kom 

i den amerikanska valrörelsen 2008. 

Då blev Facebook, oväntat för de 

flesta, en viktig aktör i dagspolitiken, 

inte minst genom Obamas president-

kampanj.

I år, ett och ett halvt år senare, är 

2.8 miljoner svenskar aktiva på Fa-

cebook. Flest medlemmar har man i 

USA (94 milj), Storbritannien (22 milj) 

och i Turkiet (14 milj). Snabbast är 

tillväxten i Polen och Thailand.

Mikrobloggen Twitter har funnits 

sedan 2006 men är fortfarande, åt-

minstone i Sverige, ett mera begrän-

sat fenomen. Den används mest av 

varumärkesbyggande politiker och 

journalister. Enligt en undersökning 

gjord av annonsförmedlingsbyrån 

Carat har 93 procent av svens karna 

aldrig provat Twitter. Fem procent 

uppgav att de provat men inte gjort 

om det.
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Fakta om hembiträdeslagen.

1944. Ny hembiträdeslag antogs 

av riksdagen. Nu kunde arbetsgi-

varen inte längre utnyttja arbets-

kraften hur som helst. Arbetstiden 

begränsades till tio timmar sex 

dagar i veckan. Ledigt varannan 

söndag.

1971. Riksdagen antar ny lag för 

hembiträden med 40 timmars ar-

betsvecka, rätt till betald semester 

samt max 300 övertidstimmar.

1971 fanns det 53 000 hembiträ-

den i Sverige. De flesta, ca 40 000, 

var praktikanter som arbetade i 

familj för att få poäng till barnskö-

tarutbildning eller förskolesemi-

narium.

2010 finns inget avtal för hus-

hållsarbetare/hembiträden. Kom-

munalarbetareförbundet organise-

rar endast dem som arbetar i en 

familj via ett företag, typ Hemfrid. 

Gamla tiders hembiträden hade det ännu sämre än 
dagens. Tio timmars arbetsdag och endast ledigt 
varannan söndag
 FOTO:  © Nordiska museet

Rose-Marie Carlsson, Malmö, kräver att nutidens hus-
hållsarbetare ska ha större trygghet än gamla tiders 
hembiträden.
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ose-Marie blev arg, och hon tog 
med sig ilskan till riksdagen 
och skrev en motion. Det var 
hösten 2009. Hon gick in i riks-
dagen som ersättare för Hillevi 
Larsson och kom överens med 

kamraterna på den skånska bänken att 
kräva ny lagstiftning till stöd för dem 
som arbetar hemma hos andra. Eftersom 
Rose-Marie Carlsson är undersköterska 
och fackligt aktiv kommunalare bad hon 
Göran Persson från Simrishamn, även 
han kommunalare, att han skulle stötta 
motionen. Och så blev det.

Rose-Marie Carlsson:
– Motionen handlar om hembiträden 

och andra som arbetar i privata hushåll, 
och hur de fortfarande kan utsättas för 
arbetsgivarnas godtycke. Jag tycker 
inte om skatteavdraget för hushållsnära 
tjänster. Det gynnar bara höginkomst-
tagarna, och när jag upptäckte att 

arbetsgivarna dessutom kan behandla 
hushållsarbetarna sämre än andra på 
arbetsmarknaden blev jag upprörd. 

Rose-Marie påpekar i motionen att hus-
hållsarbetarnas arbetsvillkor regleras i 
lagen om husligt arbete från 1971, men 
att den lagen bara är en uppdaterad ver-
sion av hembiträdeslagen från 1944. Det 
innebär bland annat att hushållsarbetare 
inte omfattas av förbudet mot diskrimi-
nering på grund av kön, etnisk tillhörig-
het, trosuppfattning, funktionshinder 
eller sexuell läggning, och inte heller av 
de bestämmelser som reglerar tillsynen 
av arbetsmiljön.

Varken skyddsombud eller arbetsmil-
jöinspektörer kan gå in i privata hem för 
att granska hushållsarbetarnas arbets-
miljö. I Arbetsmiljöverkets arkiv finns 
inte ett enda ärende som rör hushållsar-

betare. Detsamma gäller domstolarna. 
Inget fall av diskriminering har någonsin 
prövats. 

Rose-Marie Carlsson:
– De som arbetar hemma hos andra 

kan utnyttjas på ett helt annat sätt än de 
som finns på en vanlig arbetsplats. Hem-
biträdena, som numera kallas hushålls-
arbetare, är inte fackligt organiserade 
och har därför inte heller stöd av någon 
facklig organisation. Och kollektivavtal 
finns inte för den här gruppen.

– Det behövs en ny lag som skyddar 
dem som arbetar i privata hem och det 
oavsett om avdraget för hushållstjänster 
ska vara kvar eller inte. 

Motionen lämnades in till riksdagen 
den 2 oktober 2009. Den har ännu inte 
kommit upp på dagordningen i arbets-
marknadsutskottet och där ska den 
behandlas innan den går vidare till 
riksdagen. 

Omodern lag från 1971 gör hushållsarbetare 

Rose-Marie Carlsson i Malmö hittade en lucka i lagen när hon i somras 

läste ett reportage i tidningen »Efter Arbetet«. Hushållsarbetarna saknar 

det skydd som andra arbetstagare har. 

Värst är det för dem som är anställda av privatpersoner. De skyddas var-

ken av arbetsmiljölagen, arbetstidslagen eller lagen om anställningsskydd. 

Arbetsgivaren kan dessutom göra sig av med hushållsarbetaren utan för-

klaring och utan betyg. Kravet på »saklig grund« vid uppsägning gäller inte.

R
TEXT:: Lena Näslund  FOTO: Drago Prvulovic
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i S-kvinnor hade länge 
krävt, först ökad kvinno-

representation, sedan 50/50, 
eller varannan damernas eller 

varvade listor (kärt barn har 
många namn). 

Vår gamla förbundssekreterare Gerd 
Engman fick regeringens uppdrag att ut-
reda frågan och kom med ett förslag i maj 
-87. Förslaget innebar att kvinnorepre-
sentationen skulle öka stegvis varje val 
för att till sist uppnå en jämn fördelning 
av politiska uppdrag mellan kvinnor och 
män. Utredningen, som just kom att heta 
»Varannan damernas«, mottogs ganska 
svalt. Vi S-kvinnor var glada även om vi 
tyckte att takten i förslagen var långsam. 

Efter förlustvalet -91 tillträdde så en 
borgerlig regering med Carl Bildt som 
statsminister. Ganska snabbt insåg vi 
att vi stod inför (vad vi då upplevde) en 
nedmontering av välfärden. Den offent-
liga sektorn dränerades på personal, det 
betydde att många kvinnors arbeten, och 
därmed frihet, offrades för skattesänk-
ningar till andra grupper. Kvinnorepre-

sentationen i riksdagen sjönk bland annat 
på grund av att Ny Demokrati kom in. 
Kampviljan växte. Vi protesterade och 
andra med oss. En grupp som kallades 
»Stödstrumporna« intog scenen för ett 
tag. De hjälpte oss att få fart på kvote-
ringsdebatten. Om det inte hände något 
bland de etablerade partierna hotade de 
med att bilda ett kvinnoparti! 

Ingvar Carlsson, då partiordförande, 
och Mona Sahlin, partisekreterare, insåg 
förstås att ett sådant parti sannolikt 
skulle plocka röster från oss i valet -94. Vi 
S-kvinnor låg på, vi ansåg att vi till valet 
-94 skulle ha varannan damernas (eller 
för all del herrarnas…). Vi lobbade inför 
partikongressen, vi pratade med Ingvar. 
Vi skrev insändare och motioner. Och 
det gav resultat! 1994 hade vi genom ett 
eget kvoteringsbeslut varvade listor till 
riksdag, landsting och kommuner. Och 
med oss följde alla andra partier – utom 
Moderaterna. De ansåg att »kompetensen 
skulle vara avgörande« och den fanns 
uppenbarligen bland männen.…(tilläggas 
bör att (M) ifjol, 15 år senare till EU-

valet, också hade beslut på varannan. Man 
kan ändra sig om man har fel.) 

Vi vann valet 1994 och Ingvar Carlsson 
kunde bilda världens mest jämställda re-
gering, elva kvinnor och elva män! Så gick 
det till. Äras den som äras bör – också i 
denna politiska fråga. 

V
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Jag läste för ett tag sedan att några centerkvinnor påstod att de, 

Centern, var det första partiet som införde varvade listor. Jag 

blev häpen!  Jag har också förstått att det finns de, i alla partier 

och utanför, som ser varvade listor som en självklarhet, något 

som bara existerar…

Det finns därför stor anledning att påminna om vem som drev 

fram det. Jag gör det gärna, särskilt i denna tidning eftersom 

tusentals S-kvinnor var delaktiga i den processen, skriver  

Margareta Winberg i sin krönika.

»Ingvar Carlsson   

 bildade världens
mest jämställda
 regering, elva 
kvinnor och 
elva män!«

Äras den som 
äras bör



Nu är det spanska socialdemokrater som leder EU

De gör jämställdheten
till huvudfråga

Den socialdemokratiska regeringen Zapatero i Spanien tog 

över ordförandeskapet i EU den 1 januari, och den prioriterar 

stenhårt. Jämställdhet mellan kvinnor och män är redan en 

politisk huvudfråga i Spanien. Nu ska den bli det i hela EU. 

Spaniens socialdemokratiske premiärminister, José Luis Zapatero, tar nu fram en EU-strategi för jämställdhet. Den ska fokusera på större jämlikhet 
på arbetsmarknaden. De största ansträngningarna ska göras för att utjämna löneskillnader, minska deltidsarbete, införa jämställda villkor i affärsli-
vet och bättre arbetsvillkor för både män och kvinnor, inklusive föräldraledighet. 

TEXT OCH FOTO:  Ann Linde, internationell sekreterare, Socialdemokraterna
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T
änk dej att du är på 
semester utomlands 

och sitter och pratar 
med några personer 

från landet ifråga. De 
frågar dig: Sverige 

var nyss ordförande i EU, vilka 
frågor drevs och vad blev det för 
resultat? Skulle du kunna svara? 
Inte? Nej, troligen har en stor 
majoritet av svenska folket ingen 
aning om vad regeringen Reinfeldt 
ville med ordförandeskapet och vad 

resultatet blev. Mer än att den stora vik-
tiga klimatkonferensen havererade. 

Det var de missade chansernas ordfö-
randeskap, kompetent och byråkratiskt 
klanderfritt, men utan att driva viktiga 
politiska frågor. 

Det lär bli ändring på det nu. Och 
det finns skäl att tro att strategin blir 
framgångsrik. Den spanska regeringen 
har gjort inget mindre än en revolution 
på jämställdhetsområdet i Spanien de 
senaste åren. De har tagit fighten mot 

den katolska kyrkan och patriarkatet, 
och förändrat samhället i grunden. Jag 
ringer upp den internationella sekretera-
ren i PSOE, Spaniens Socialdemokratis-
ka parti, Elena Valenciano. Hon sitter i 
spanska parlamentet för Madrid, och har 
tidigare varit Europaparlamentariker.

Hej Elena, kan du inte berätta lite för 

Morgonbris läsare om dig själv?

Jag gick i Franska skolan i Madrid, en 
progressiv och sekulär gymnasieskola, 
något som då var ovanligt i Spanien. 
I slutet av 70-talet längtade Spanien 
efter frihet. På min skola fanns några 
organisationer på vänsterkanten, några 
verkade i hemlighet. När jag var 15 år 
träffade jag folk från flera av vänsteror-
ganisationerna, men beslöt mej för att 
gå med i det socialdemokratiska ung-
domsförbundet. Det berodde lite på att 
jag var förälskad… Det är nu  mer än 30 
år sen! Jag har alltid varit socialdemo-
krat. Vi blev feminister, och det har hela 
tiden varit min politiska profil: feminist 
och socialist. Det var inte alltid lätt att 

kombinera. Men idag går det bra.
I Sverige är vi imponerade av den 

spanska regeringen Zapateros arbete 

när det gäller jämställdhet, våld i nära 

relationer och aborter. Vad tycker du har 

varit viktigast?

Många milstolpar har passerats sedan 
den socialdemokratiska regeringen 
tillträdde för sex år sedan. Det var 
Spaniens första jämställda regering Jag 
skulle vilja nämna två lagar från den 
första regeringsperioden: Lagen om 
effektiv jämställdhet mellan kvinnor och 
män, och lagen om könsrelaterat våld. 

Zapateros andra regering var den förs-
ta någonsin med en majoritet kvinnliga 
ministrar. Nu kan vi se resultat, till ex-
empel har antalet offer för könsrelaterat 
våld minskat, förra året var antalet offer 
det lägsta på sju år. Men det är en lång 
väg att vandra innan vi utrotat denna 
ondska i samhället. 

Regeringen har också arbetat inom 
andra områden, som till exempel välfärd 
och kamp mot diskriminering. Föräldra-

Elena Valenciano hoppas att Spaniens erfarenhet av jämställdhetsarbete ska ge framgång i hela EU.
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ledigheten har förlängts och fått bättre 
villkor. För första gången finns en plan 
för kamp mot trafficking. Slutligen skulle 
jag vilja nämna lagen om sexuell hälsa, 
fortplantning och abort som antogs med 
stor majoritet i parlamentet. Det här 
är en helt nödvändig lag, som gör att 
Spanien kommer ifatt majoriteten av 
de andra europeiska länderna när det 
gäller kvinnors rättigheter och skydd. 
Lagen handlar inte bara om abort, utan 
tar också upp förebyggande insatser och 
sexualundervisning, något vi behöver för 
att få ner antalet oönskade graviditeter.

Vilket motstånd har ni mött?

Det är några högergrupper, tillsam-
mans med katolska kyrkan och vissa 
medier, som varit emot dessa sociala 
reformer och framstegen för jämställd-
het. Det har lett till att det konservativa 
partiet Partido Popular (PP) försvarat 
vissa positioner som inte något av deras 
europeiska systerpartier intar. I spanska 
parlamentet var PP det enda parti som 
röstade emot våra lagförslag – och de 
verkar inte ens bry sig om det! De gick 
till och med emot lagen om jämställd-
het. Både PP och katolska kyrkan har 
bedrivit en bitter kampanj mot abortla-
gen, och försökt föra debatten tillbaka 
tjugo år i tiden. PP visade under sin tid 
vid makten inget som helst intresse av 
att göra något åt de över 100 000 aborter 
som genomfördes varje år, inte heller 
katolska kyrkan gjorde något åt det.

Det spanska EU-ordförandeskapet 

har jämställdhet som en av sina topp-

prioriteringar. Premiärminister Zapa-

tero berättade för Europaparlamentet att 

han planerade att ta fram en strategi för 

jämställdhet. Vad innebär det?

Det är en plan för jämställdhet mellan 
män och kvinnor under åren 2011–2015 
som ska fokusera på större jämlikhet 

på arbetsmarknaden. De största an-
strängningarna ska göras för att utjämna 
löneskillnader, deltidsarbete, jämställda 
villkor i affärslivet och bättre arbetsvill-
kor för både män och kvinnor, inklusive 
föräldraledighet. 

Diskriminering är »helt kass«, totalt 
socialt oacceptabelt, men också ineff-
ektivt om man ser det ur ekonomisk 
synvinkel. Visserligen har den kvinnliga 
förvärvsfrekvensen ökat från 51% 1997 
till 58% år 2007, men när kvinnorna får 
barn faller den med över 12%, samtidigt 
som det är tvärtom för män! När männen 
får barn ökar deras förvärvsfrekvens 
med över 7%!

Ordförandeskapet föreslår också 

ett center som ska övervaka våld mot 

kvinnor. Hur kan det minska våldet mot 

kvinnor i hemmen?

Nuförtiden har de olika medlemssta-
terna olika vägar för att tackla köns-
relaterat våld. Problemet finns i alla 
samhällen, oavsett utvecklingsnivå. 
Men för närvarande har vi ingen ge-
mensam definition för vad som är köns-
relaterat våld, eller någon gemensam 
strategi för att bekämpa det. Vår idé 
är att ett center på ett systematiskt 
sätt ska samla in, koordinera, analy-
sera och publicera solid, trovärdig och 
oberoende information om våld mot 
kvinnor. Vårt mål är att centret ska bli 
en informationskälla som kan användas 
för att EU och medlemsländerna ska 
utveckla och genomföra politik för att 
bekämpa könsrelaterat våld.

En del av jämställdhetsarbetet gäller 

fler kvinnor på arbetsmarknaden och 

minskat våld mot kvinnor, men det är 

också viktigt att männen ingår i jäm-

ställdhetsarbetet, inte minst att få dem 

att ta ansvar för hem och barn. Hur ser 

du på det?

Vi förstod från början att åtgärder 
för att förbättra jämställdhet måste 
gälla hela samhället om de ska bli 
effektiva. Under de här åren har vi 
gjort massor för att få ett mer jämlikt 
familjeliv, bättre arbetsvillkor och 
möjlighet för kvinnor att jobba. Vi har 
till och med öppnat ett särskilt telefon-
nummer för män, där de kan ställa frå-
gor om jämställdhet, vårdnadsfrågor, 
arbetsmarknad och könsrelaterat våld. 
Vi tror att det är helt avgörande att 
man har ett main-streaming perspek-
tiv i allt. Det är heller inte möjligt att 
underskatta betydelsen av utbildning 
i dessa frågor. Trots att konservativa 
PP varit helt emot, har vi nu infört det 
i våra läroplaner.

Jag vet hur svårt det var för oss att få 

in mål om barnomsorg i EU:s Lissabon-

strategi. Hur ska ni få igenom alla era 

förslag i EU?

Vi vet att det är svårt! Vi måste jobba 
stenhårt för att få igenom allt. Spaniens 
strategi är att försöka nå konsensus. 
Men jag tror att det finns en acceptans 
i flera medlemsländer för att göra mer 
inom jämställdhetsområdet, fler och fler 
är oroade av utvecklingen. Vi tror att 
regeringen Zapateros erfarenheter av 
effektivt jämställdhetsarbete kan vara 
avgörande för att nå framgång också i 
EU.

Hur har partiet, PSOE, varit med och 

formulerat och påverkat idéerna inför 

det spanska ordförandeskapet?

Det är regeringen som har det 
ansvaret och har utarbetat program-
met, helt baserat på två huvudsakliga 
principer: innovation som ett verktyg 
för framsteg, och jämställdhet. Det är 
två grundläggande socialdemokratiska 
värderingar. PSOE stödjer regeringen 
i detta.  

»Vår idé är att ett center på ett systematiskt sätt ska samla 
in, koordinera, analysera och publicera solid, trovärdig och 
oberoende information om våld mot kvinnor.«



ramtiden för S-kvinnor i Europa (PSE-
Women) är spännande och möjlighe-
terna har äntligen öppnats för att uppnå 
resultat. EU har enats om den nya Lis-
sabonstrategin där jämställdhet nu blir 
ett mål för EU. För er som glömt var 
det Lena Hjelm-Wallén i vår regering 
som fick igenom det i förhandlingarna. 

PSE Women hade årskonferens i 
december. Vi beslutade att mänskliga 
rättigheter för kvinnor i Europa är 

viktigast under den här valperioden. 
Vi ska använda oss av den nya lagstift-
ningsrätten och möjligheten att binda 
alla medlemsländer. En arbetsgrupp har 
bildats, och den gör en genomgång av 
aktuella frågor som vi sedan kommer 
att prioritera efter diskussion och krav/
önskemål från S-kvinnors medlemmar i 
hela Europa.

Valperioden, som avslutades med 
EU-valet förra sommaren, var fram-

S-kvinnors förra förbundsordförande Inger Segelström är vice ordförande 

för PSE Women och nyligen omvald. Som EU-parlamentariker fick hon 

igenom ett beslut mot barnaga. Den frågan ska hon nu driva vidare i alla 

medlemspartierna i PSE. Sverige är ett av få länder i världen som har lag-

stiftat mot barnaga.

Inger Segelström skriver här om PSE Women där ju S-kvinnor sedan 

länge har en viktig roll.

för Inger

TEXT:  Inger Segelström FOTO: Peter Berggren

F

Full fart 
framåt
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Inger Segelström fortsätter kämpa mot barnaga, prostitution och trafficking. Nu inom vårt europeiska parti, PSE, och dess kvinnoförbund, PSE Women.

gångsrik för PSE Women. Dels har vi 
flyttat fram positionerna i vårt europe-
iska parti, PSE, där en av valfrågorna 
var just jämställdhet, dels har PSE 
Women vunnit pris för bästa kampanj 
ett av åren. Det var för kampanjen mot 
människohandel och prostitution under 
fotbolls-VM med vår slogan »Football 
YES, prostitution NO!«. Där vann också 
S-kvinnor i Sverige första pris för flest 
mailunderskrifter. 

Ni kommer säkert också ihåg debatten 
om »15 % for sale«. Europeiska kvinnor 
tjänar 85 % av männens lön och jobbar 
därför gratis 55 dagar varje år. Kvin-
nor får lön först från och med mitten 
av februari även om det är likvärdigt 
arbete. Rätten till arbete har PSE 
Women ägnat mest tid åt under perio-

den och tillsammans med PSE rätten till 
barnomsorg. 

Vi S-kvinnor i Sverige vet att kvinnor 
inte kan jobba om det inte finns både 
barnomsorg och äldreomsorg. Därför 
har det varit en central och prioriterad 
fråga. Ni känner till de mål som EU 
ställde upp att 50 % av alla 55-åringar, 
60 % av kvinnorna och 70 % totalt ska 
ha ett arbete i Europa. Den finansiella 
krisen kom emellan och har inte bara 
gett oss en kris i välfärden utan också 
arbetslöshet. 

Viktigt nu är att sätta fokus på framtiden 
och att vi Socialdemokrater i Europa 
formulerar målen och går i spetsen för den 
debatten. Speciellt när de konservativa 
styr i en majoritet av medlemsländerna och 
i EU-parlamentet. 

Den politik som Sveriges Moderater ge-
nomför skrämmer och raserar snabbt både 
jämställdhet och jämlikhet som vi byggt 
upp. Här har S-kvinnor i Sverige och resten 
av Europa ett stort ansvar att berätta vad 
vi vill och om våra mål och visioner. Kvin-
norna förväntar sig det av oss.

När PSE Womens styrelse besökte 
Stockholm under EU ordförandeska-
pet hade vi spännande diskussioner 
med Nalin Pekgul om bland annat att 
religion blir allt viktigare i samhället 
och i politiken samt kvinnoperspektivet 
på detta. Med Carin Jämtin om hur fort 
en konservativt styrd kommun raserar 
välfärden och med Veronica Palm om den 
förändring som sker i Sverige och EU 
samt hur vi behandlar både flyktingar 
och människor som inte begått brott men 
är fattiga och söker ett bättre liv för sig 
och sina barn. 
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rdförande i Operation 1325 
är Birgitta Ahlqvist, som 

också är ordförande för S-
kvinnor i Norrbotten. Organi-

sationens verksamhet stöds från 
UD, men man får även medel från bland 
annat Forum Syd och Folke Bernadot-
teakademin. 

Birgitta Ahlqvist:
– Vi har utmärkt uppbackning från 

flera håll, vilket naturligtvis gör arbetet 
både roligare och lättare. Vi träffar EU-
kommissionen, Europarådet och Euro-
paparlamentet, men också regering och 
riksdag för att påverka och informera 
tjänstemän och politiker om resolu-
tionen, så att den kan användas i det 
praktiska fredsarbetet. Det är viktigt, 
särskilt inom EU där man uppenbarligen 

tror att det bara är män som kan skapa 
hållbar fred.

– Operation 1325 arbetar med informa-
tion, utbildning och politisk påverkan. 
I höstas drev vi ett projekt för att öka 
ungas engagemang för kvinnofrågor, 
fred och säkerhet. Över 100 studerande 
på gymnasier och universitet deltog. Vi 
hade studiecirklar och temadagar för 
att väcka idéer och sprida kunskap om 
hur jämställdhet, demokrati och fred 
hänger ihop, och varför det är viktigt 
med genusperspektiv i internationellt 
säkerhetsarbete. 

Nätverket bildades år 2003 av Kvinnor 
för Fred, Riksförbundet Internationella 
Föreningar för Invandrarkvinnor, Sveri-

S-kvinna arbetar 
kvinnors roll i fre
I oktober är det tio år sedan FN:s säkerhetsråd antog reso-

lution 1325. 

Efterlevnaden är inte så lysande, men i Sverige arbetar 

den kvinnliga organisationen Operation 1325 för att öka 

kvinnors inflytande i fredsprocesser på alla nivåer. Delvis 

tack vare organisationen finns det nu utbildning i jämställd-

het och i kvinnors rättigheter för de svenskar som ska 

delta i internationellt fredsfrämjande arbete.

Sverigebesöket tog upp några av 
frågorna som bör ingå i European 
Women’s Right Charter som är det 
engelska namnet på PSE Women’s 
framtidsarbete. För många av våra 
systrar i Europa är fortfarande 
rätten till varannan damernas och 
hälften av de valda platserna i par-
lament och lokalt en viktig fråga. 
Där kan vi stötta och visa hur vi 
arbetat med vår utmärkta Makt-
handbok. Nu översatt till flera nya 
språk. 

En fråga som jag avser att driva 
är det beslut jag fick igenom i EU- 
parlamentet innan jag lämnade och 
det är förbud mot barnaga. Tror 
också att internationella frågor 
och om kvinnors utsatthet i krig 
och konflikter bör prioriteras samt 
frågor om miljö och hållbar mat. 
Samtliga är klassiska frågor för oss 
S-kvinnor. Vi S-kvinnor vann till 
exempel tidigt striden om datum-
märkt bröd i Sverige, trots hot och 
hån.

Vid decembermötet blev jag, 
efter S-kvinnors och partiets nomi-
nering, omvald till vice ordförande 
för PSE Women och Zita Gurmai 
från vårt ungerska systerparti 
blev omvald till ordförande. Under 
de kommande 2,5 åren hoppas jag 
ni hör av er till mig med synpunk-
ter, tankar och era idéer vad jag 
som er representant och S-kvinna 
ska driva i PSE Women och i vårt 
parti i Europa – PSE.  

O

INTERNATIONELLT
OPERATION 1325



MORGONBRIS 27

för att stärka
dsprocesser

ges Ekumeniska Kvinnoråd, Internatio-
nella kvinnoförbundet för Fred och Fri-
het, Sveriges Kvinnolobby och UNIFEM 
Sverige. Tillsammans har Operation 1325 
över en miljon medlemmar bakom sig. 
Målet är att förverkliga FN:s resolution 
1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Re-
solutionen handlar om att öka kvinnors 
inflytande och deltagande när det gäller 
att förebygga, hantera och lösa konflik-
ter på alla nivåer. Kvinnor ska delta i 
fredsprocesser och förhandlingar och ha 
självklar plats i dessa sammanhang. Det 
sistnämnda innebär bland an-
nat att Operation 1325 strävar 
efter att alltid kunna föra fram 
dugliga kvinnor som vill åta 
sig internationella uppdrag. 
Här har man hjälp av Folke 
Bernadotteakademin som har 
ett register över kvalificerade 
kvinnor. Ingen kan därmed 
säga att det inte finns kvinnor 
att rekrytera.

Birgitta Ahlqvist:
– När säkerhetsrådet har 

antagit en resolution ska alla 
FNs 192 medlemsstater auto-
matiskt sätta fart för att för-
verkliga den. Men så fungerar 
det tyvärr inte i praktiken. Jag 
satt i riksdagen när resolu-
tionen antogs år 2000 och när 

regeringen ännu inte, tre år senare, hade 
gjort något började vi, en grupp aktiva 
kvinnor, ställa krav. 

Sommaren 2006 antog regeringen en 
handlingsplan, den första i världen, som 
beskrev hur arbetet med att förverk-
liga resolutionen skulle gå till. Idag 
har även Finland, Norge och Danmark 
handlingsplaner. Totalt har 16 länder 
antagit handlingsplaner och nio av dessa 
är EU-länder. Intresset hos de nationella 
makthavarna är alltså inte särskilt stort.

– Vi arbetar internationellt med olika 
kvinnogrupper som är 
verksamma i konfliktom-
råden, bland annat Mel-
lanöstern, Sudan och nu 
senast i Irak. Fokus ligger 
på utbildningar och utbyte 
av erfarenheter.

Här gör också den svenska 
organisationen Kvinna till 
Kvinna ett viktigt arbete. 
I de konfliktområden där 
de är engagerade kräver 
de att kvinnor ska vara 
med i fredsarbetet och man 
utbildar också kvinnor så 
att de ska klara av sådana 
uppdrag.

Birgitta Ahlqvist bor 

i Sunderbyn utanför Luleå. Hon var 
riksdagsledamot i åtta år, EU-parlamen-
tariker i fyra och är verksam i Operation 
1325 sedan starten. Hon ägnar nu större 
delen av sin tid åt internationellt arbete. 
Hon var ombud på socialdemokraternas 
partikongress i höstas och drev igenom 
att en rad »bortglömda« FN-resolutioner 
kom med i partiets riktlinjer. 

Det gäller 1820, 1888 och 1889 som 
samtliga innebär förstärkningar av 1325. 

Birgitta Ahlqvist:
– Ur svensk synpunkt är 1820 särskilt 

intressant. Resolutionen ger FN i upp-
drag att tillsätta ett särskilt sändebud 
(Special Representative) med uppdrag 
att leda och stärka FN:s samlade arbete 
med att stoppa sexuellt våld mot kvin-
nor. Här kommer Margot Wallström in 
i bilden. Vi är glada att hon har sagt ja 
till detta uppdrag nu när hon har lämnat 
EU-kommissionen. 

»Säkerhetsrådet 

uppmanar enträget 

medlemsstaterna 

att se till att kvinnor 

i ökad utsträck-

ning deltar på alla 

beslutsnivåer i na-

tionella, regionala 

och internationella 

institutioner och 

mekanismer för 

förebyggande, han-

tering och lösning 

av konflikter.« 

Resolution 1325:s 

första paragraf 

Birgitta Ahlqvist är en av många S-kvinnor som arbetar för att 
kvinnor ska ha en roll när det gäller fredsbyggande. Hon hop-
pas mycket på Margot Wallströms nya roll i FN. Hon gläds och 
hon gratulerar.

»Säkerhetsrådet 

uppmanar enträget 

medlemsstaterna 

se till att kvinno

d utsträck

tar p



66,1 procent av de tillfrågade kvinnorna 
anser att kvinnor i Palestina diskrimineras. 
76,4 procent säger ja till jämställdhetslag-
stiftning. De vill ha stark legal inblandning 
för att gynna jämställdhet genom hela 
livet.

– Palestina diskuteras ofta och länge av 
världens beslutsfattare, som ofta är män. 
Sällan får vi höra vad Palestinas kvinnor 
tycker om politik och samhälle. Därför har 
Palmecentret genomfört denna undersök-
ning. Det säger Jens Orback, Palmecen-
trets generalsekreterare, och han konsta-
terar att palestinska kvinnor har ett stort 
intresse för politik, ändå är de ignorerade 
och osynliga i det politiska livet:

 – Palestinas kvinnor är starka och deras 
inflytande behövs för en framtid i fred. Vi 
stödjer föreningar i Palestina som organise-
rar kvinnor, till exempel kvinnokooperativ 
som ger kvinnor möjlighet att utbilda sig 
och ha en egen ekonomisk försörjning. Vårt 
stöd rubbar de ojämställda strukturerna 
och öppnar upp för en palestinsk demokrati 
byggd underifrån.

Opinionsundersökningen genomfördes av 
Palmecentret i samarbete med institutet 
Palestinian Center for Policy and Survey 
Research. Den genomfördes på Västban-
ken och i Gaza i december 2009. Undersök-
ningen ingår i ett dialogprojekt där lokala 
gräsrotsorganisationer utbildar tusentals 
palestinier i fredlig konfliktlösning och 
dialogmetoder. 

Det totala urvalet var 1 271 vuxna kvin-
nor. 808 på Västbanken och 463 i Gaza. De 
intervjuades på 127 slumpmässigt valda 
platser. De utgör ett representativt urval 
av vuxna kvinnor i det palestinska samhäl-
let. 

Opinionsundersökningen visar också 
att kvinnorna upplever utbredd diskri-
minering och att de har fått känna av 
påtryckningar från make 
och/eller familj om hur de 
ska rösta i val. 55,6 procent 
av kvinnorna anser att 
inget av de etablerade 
och välkända palestinska 
politiska partierna (organi-
sationerna) representerar 
deras egna åsikter och 
politiska värderingar.

10,8 procent säger att de 
röstar i enlighet med sin 
makes/familjs önskemål.

Endast 62,2 procent av 
kvinnorna röstade i det förra 
valet och 26,8 procent tänker 
inte rösta i nästa val. 

President Abu Mazin 
(Mahmoud Abbas), de 
politiska institutionerna och 
den palestinska myndigheten 
får lågt betyg av de tillfrå-
gade kvinnorna. Endast 38,6 
procent tycker att presta-
tionerna av den palestinska 

lagstiftande församlingen (PLC) har varit 
mycket bra eller bra. 

26,4 procent av de tillfrågade kvin-
norna instämmer/instämmer starkt med 
påståendet att »demokrati är en form av 
styre som inte är förenligt med islam«. 
68,3 procent motsäger/motsäger starkt 
samma påstående.

Undersökningen visar också på stark 
misstro mot Hamas vilja 
till demokrati. Endast 
18,1 procent tror att 
Hamas mål är att etablera 
en stat som garanterar 
grundläggande friheter, 
flerpartisystem och regel-
bundna val där islamsk 
Sharia endast är en av 
källorna till lagstiftning-
en. 14,3 procent tror att 
Hamas mål är att etablera 
en stat som andra ara-
biska stater i Egypten, 
Jordanien och Syrien. 13,4 
procent tror att Hamas 
mål är att etablera en stat 
som styrs i enlighet med 
islamska Sharialagar som 
Saudiarabien och 11,7 
procent att Hamas mål är 
att etablera ett styre i en-
lighet med Sharia som det 
var i Afghanistan under 
talibanernas styre. 

TEXT: Laila Naraghi

28 MORGONBRIS

INTERNATIONELLT
PALESTINA

Palestinska kvinnor vill ha lag om 
JÄMSTÄLLDHET
En stor majoritet palestinska kvinnor (nästan 80 procent) vill ha en lagstiftning 

som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. De upplever att kvinnor diskri-

mineras i det palestinska samhället. Det visar en unik opinionsundersökning som 

Olof Palmes Internationella Center har genomfört bland palestinska kvinnor.

Olof Palmes Inter-
nationella Center 
(Palmecentret)

Palmecentret är den 

svenska arbetar-

rörelsens organisa-

tion för internationellt 

utvecklingssamarbete 

och opinionsbildning. 

Demokrati, mänskliga 

rättigheter och fred är 

målen som dominerar 

verksamheten. Palme-

centret och dess 26 

medlemsorganisationer, 

däribland S-kvinnor, 

arbetar med cirka 370 

solidaritetsprojekt i hela 

världen för att ge män-

niskor makt att förändra 

sina samhällen, och 

därmed sina egna liv. 

Läs mer på 

www.palmecenter.se
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Skicka in din lösning senast den 20 mars 2010 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med »Kvinno-
krysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverarmband designat av Eva E Eriksson.

Kvinnokryss
Ulla Lindström
Ulla Lindström, 1909-1999. Hon 

som skulle fyllt 100 år den 15 

september 2009 var under hela 

sitt liv en stark aktör för fred, 

rättvisa och miljö – till exempel i 

kampen mot svenska atomvapen, 

för kraftigt ökat bistånd och mot 

kärnkraft. Hon sa: »Mycket av det 

jag gör, gör jag med utgångspunkt 

från barnen. Det är stora grupper 

av generationer som berörs av 

våra mer eller mindre visa beslut. 

Jag vill att de ska veta att jag hörde 

till dem som försökte att hindra 

att världen förstördes för dem 

och deras efterkommande.« Ulla 

Lindström bevistade 28 riksdagar 

och arbetade som ensam kvinna 

i nästan 13 år i Tage Erlanders 

regering. 1937-46 redaktör för Vår 

Bostad. Riksdagsledamot 1946-70. 

Statsråd 1954-66. Ordförande för 

Rädda Barnen 1971-89.

Vinnare av förra 
numrets korsord:
... var Kerstin Persson, LULEÅ

Vinn!
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Carina Adolfsson-Elgestam har gjort 
studiebesök i Bolivia, och hon berättar: 

– Nätverket gör ett sådant besök per 
mandatperiod. Vi lär oss om koopera-
tionens arbete, och när vi kommer hem 
berättar vi om verksamheten på möten 
och i artiklar. 

– I Bolivia besökte vi kooperativ i 
bergen ovanför La Paz. Vi var på över 
4 000 meters höjd. Där odlades potatis, 
majs och andra grönsaker som bönderna 
vill sälja till stadsborna. För att klara 
det måste grönsakerna dels transporte-
ras, dels paketeras. I en av byarna hade 
»Kooperation Utan Gränser« tillsam-
mans med byborna byggt en lagerlokal 
som kooperativet nu ansvarar för. Där 
paketeras jordbruksprodukterna så att 
de går att sälja i snabbköpen i La Paz.

– Det är ett stort framsteg och har bi-
dragit till bättre ekonomi för de jordbru-
kande familjerna. 

Hon konstaterar att mycket av det hon 

såg under besöket påminner om hur den 
svenska landsbygdsbefolkningen hade det 
för 100 år sedan. Fattigt, 
dåliga bostäder, jordstampat 
golv, ingen värme och inget 
vatten inomhus. Och kvin-
norna sliter hårdast av alla:

– Kvinnan stiger upp 
klockan fyra. Hon gör 
frukost till familjen, vattnar 
och tar ut djuren, vilket of-
tast handlar om att gå iväg 
någon kilometer eller två.

– Därefter väcker hon 
familjen och de äter frukost. 
Sen går hon ut och jobbar 
med maken i jordbruket. 
Vid lunchtid går hon hem 
och lagar mat för att på 
eftermiddagen åter gå ut på 
fälten. Mot kvällen är det 

samma procedur. Kvinnan lagar maten 
och hämtar hem djuren. Man har aldrig 

djuren ute på bete likt vi 
har i Sverige. Risken att 
förlora ett djur är alltför 
stor. 

– När mörkret faller är 
det tid för tvätt av kläder 
och andra hushållsgöro-
mål. Dagen är lång och 
slitet hårt för en kvinna 
på landsbygden i Bolivia. 
Det vi kan göra här i 
Sverige för att förbättra 
deras vardag är att stödja 
»Kooperation utan grän-
ser«. Ett enkelt sätt är 
att godkänna öresutjäm-
ning på Med Mera-kortet, 
ett annat att trycka på 
biståndsknappen när man 
returnerar flaskor och 
burkar på Konsum.  

Kvinnans lott i Bolivia

Hårt slit. Inget inflytande
En lagerlokal för potatis och majs. Kan det vara utveckling och stöd 

för en fattig befolkning i Bolivia? 

– Ja, säger Carina Adolfsson-Elgestam, medlem av Coopi, den 

socialdemokratiska riksdagsgruppens nätverk för stöd till koopera-

tionen, bland annat »Kooperation Utan Gränser«.

Fakta
2008 gav »Bistånd på 

köpet« via Med Mera-

kortet 1,89 miljoner 

kronor. Om alla med 

Med Mera-kort stöt-

tade »Kooperation Utan 

Gränser« skulle »Bistånd 

på köpet« ge 110 mil-

joner per år. Burkar 

och flaskor som 2008 

pantades på Konsum, 

och där någon tryckte 

på Biståndsknappen, 

gav 6,3 miljoner kronor, 

som delades mellan »Vi-

skogen« och »Koopera-

tion Utan Gränser«. 

INTERNATIONELLT
BOLIV IA

FOTO: Carina Adolfsson-Elgestam
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Hyr Lisas hus Internationella kvinnodagen – 8 mars Grethe Lundblad

Hedra »Lilja« med en minnesskylt!  Film för möten och debatt Dagbok från Åhus

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvin

Lisas Hus ligger på Bohus Malmön i mellersta Bohuslän (norr om Ly-
sekil och sydost om Kungshamn/Smögen). Huset ingår i ett område 
med envåningsfritidshus och ca tio minuters gångväg från huset finns 
öns centrum med affär, kyrka, ett par sommarrestauranger och en 
småbåtshamn. Till sandstranden är det ungefär lika långt. 

I huset finns toalettrum med dusch, allrum med barkök och öppen 
spis samt tre sovrum med sex bäddar samt en bäddsoffa för två 
personer.

Enligt de regler som fastställts för uthyrning ska alla ha chans att 
någon gång få bo i Lisas hus. Från och med vecka 24 till och med 
vecka 33 kostar det 4 000 kronor per vecka att hyra huset (5 000 
kronor för icke medlemmar). Vecka 1 till 23 kostar 1 700 kronor per 
vecka och övriga veckor 2 000 kronor. Huset kan även hyras under 
helger då priset är 1 000 kronor. På grund av allergi får inga husdjur 
tas med.

Ange tre alternativ på veckor du är intresserad av att hyra, då vissa 
veckor är mer efterfrågade än andra.

Berin Balta på förbundsexpeditionen svarar på frågor om Lisas 
Hus och nås på telefon 08-700 27 42. Anmälan skickas till S-kvinnor, 
Box 70458, 107 26 Stockholm eller till berin.balta@s-kvinnor.se. Om 
du vill hyra under sommaren vill vi ha din anmälan senast den 31 
mars. Märk brevet »Lisas Hus«.

År 2010 firar den Internationella kvin-
nodagen 100 år. Redan söndagen 
den 7 mars arrangerar S-kvinnor 
tillsammans med Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet och ABF Stockholm ett 
seminarium på temat »Ställs det högre 

krav på kvinnor med makt?«.
I likhet med förra årets firande medverkar 

partiledare och språkrör från de rödgröna. Det blir även 
en paneldebatt med fd folkpartiledaren Bengt Westerberg, 
Folksams Carina Lundberg-Markow med flera.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls på ABF-huset, Svea-
vägen 41 i Stockholm, kl 13.00-16.00 den 7 mars.

Måndagen den 8 mars medverkar S-kvinnor på en 
gemensam manifestation i Stockholm under parollen »100 
år av kamp – för frigörelse, kvinnofrid och jämställdhet«. 
Manifestationen startar kl 18.00 på Södermalmstorg och följs 
av ett demonstrationståg till Medborgarplatsen.

Läs mer om både seminariet och manifestationen på 
www.s-kvinnor.se

S-kvinnors distrikt och klubbar har ofta egna firanden på 
internationella kvinnodagen i form av till exempel seminarium, 
debatter, teater och fackeltåg. Kontakta ditt distrikt för mer 
information.

Värmland: S-kvinnor i Värmland firar den internationella kvin-
nodagen med en heldag på Frykenstrand den 8 mars. Temat är 
»Kvinnokraft igår, idag, imorgon«. Under dagen lanseras en bok 
om pionjären Elsa Norbäck »Vi får ta nya tag«, som även säljs 
till rabatterat pris. 

Program:
10.00-10.30 Invigningstal av Ann-Kristine Johansson, SAP
10.30-11.00  Kjerstin Jonsson, ordförande Kommunal,  

Värmland
11.00-12.00 Kerstin Bäck berättar
12.00-13.00  Lunch
13.00-14.00  Margareta Winberg, historia och framtid
14.00-14.45 Mari & Louise sjunger och spelar
14.45-15.15  Kaffe med kaka
15.15-15.45   Gunborg Hallberg, Ella Andersson,  

Vera Johansson och Kjärstin Ågren
15.45-16.00 Avslutning Inga-Lill Röhr

8 mars lokalt
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Grethe Lundblad trodde på det solida-
riska samhället. Med henne försvinner 
en epok i svensk politik som präglades 
av förändring och framtidstro. Grethe 
satt i Sveriges Riksdag 1971–1991 och 
var aktiv inom många politikområden. 
Hon deltog på 70-talet i att utforma den 
nya familjepolitiken, hon var mycket 
radikal i dessa frågor. Hon drev i vårt 
kvinnoförbund och i riksdagen konsu-
mentfrågorna med stor emfas. 

När man tittar på registret över vad 
hon sysslat med blir man förvånad och 
imponerad; forskning, föräldrapenning, 
luftföroreningar, stadsteatrar, vat-
tenvård, barnomsorg, handelsgödsel, 
socionomutbildning, livsmedelskontroll, 

Polens barn för att nämna innehållet i 
några av de hundratals motioner, inter-
pellationer och frågor hon skrivit. 

När jag läste motionen om Polens 
barn kom jag att tänka på en resa vi 
gjorde med jordbruksutskottet där 
vi båda satt i många år. Vi kom till 
Warszawa, bad att få besöka koncen-
trationslägret Auschwitz. Vi åkte, men 
Grethe ville inte. Hon, den starka, ofta 
kaxiga Grethe ville inte dit. »Min bästa 
väninna i Danmark fördes dit. Hon 
dödades för hon var socialdemokrat«.

Vi förstod och samtidigt gav hon 
förintelsen ett ytterligare perspektiv: 
»Att dö för sin åsikt – för socialdemo-
kratin i Danmark«. Grethe gav oss ofta 

påträngande verklighetsbilder från 
krigets Danmark.

Grethe var oerhört stark i sin tro på 
ett solidariskt samhälle. Hon krusade 
ingen och kunde därför ibland uppfat-
tas som lite barsk. Men bakom denna 
yta fanns en mycket trogen vän, en 
påläst riksdagsledamot, en jämställdhe-
tens förkämpe, kort sagt en människa 
som många kvinnor i Sverige har anled-
ning att minnas med tacksamhet. Jag 
är glad över att jag fått dela politikens 
vardag med Grethe, och jag minns det 
med stor glädje!

Margareta Winberg

Grethe Lundblad

Dangoule Rasalaite, även kallad »verklighetens 
Lilja«, tog sitt liv den 10 januari 2000 genom att 
hoppa från en bro i Malmö. Hon var en 16-årig flicka 
från Litauen som drevs till döds av människohand-
lare, hallickar och torskar. Nu har initiativ tagits 
till en minnesskylt på bron för att hedra henne. 
S-kvinnor uppmanar Malmös politiker att sätta upp 
denna skylt.

Dangoule Rasalaites tragiska livsöde har genom 
Lukas Moodyssons film »Lilja 4-ever« uppmärksam-
mats och upprört många, men faktum är att detta 
livsöde är verklighet för många kvinnor och unga 
flickor än idag. Vid sin död lämnade Dangoule Ra-
salaite efter sig tre brev i vilka hon pekar ut de män 
som utnyttjade henne. Trots att det nu har gått tio 
år sedan hon tog sitt liv går dessa män fortfarande 
fria och kvinnor och barn fortsätter att säljas som 
sexslavar i Sverige.

Trafficing är vår tids slavhandel och den yttersta 
konsekvensen av ett samhälle där man kan köpa och 
sälja precis allt, till och med människor.

» «

Kortfilmen »Kvinnornas krig« i regi av journa-
listen och dokumentärfilmaren Marika Griehsel 
skildrar ett möte mellan Esther Munyerenka 
från Demokratiska Republiken Kongo och Mira 
Vilusic från Bosnien-Hercegovina. Båda kämpar 
för att hjälpa våldtagna kvinnor. 

»Kvinnornas krig« handlar om det sexualise-
rade våldets förödande konsekvenser och visar 
den kraft som finns hos kvinnorättsaktivister som 
Esther och Mira. 

Filmen hade premiär den 2 februari och kan un-
der våren köpas som DVD med text på svenska/
engelska/franska/bosniska. Filmen är producerad 
i samarbete med Kvinna till Kvinna.

Film för möten och debatt

Till minne av nyligen avlidna



är jag läser om kvin-
noförbundets historia 

förvånas jag av att starka 
kvinnor som Inga Thorsson 

som var så radikala i fredsfrågor samtidigt 
kunde ha mycket konservativa åsikter om 
mäns och kvinnors ansvar för omsorgen 
och kvinnors deltagande i arbetslivet. Inga 
Thorsson skrev i vår tidning Morgonbris 
nr 6 1961 att det är angeläget att »ge varje 
kvinna den självklara rätten till förutsätt-
ningslös valfrihet« och hon skriver vidare 
»att äktenskapet som sådant icke får 
betraktas som en försörjningsinrättning att 
det är vårdaruppgiften i hemmet vare sig 
den är ägnad barn, sjuka eller gamla som 
är yrkesuppgiften med kvalifikation och 
ansvar.«  

På 1970-talet fördes mannen in i hemmet. 
Programmet »Familjen i framtiden« stäl-
ler krav på faderns deltagande i hem- och 
familjeliv, samhällelig service och rättvis 
fördelning av barnkostnaderna. Valfriheten 
var en liberal fälla sa Lisa Mattsson när 
hon presenterade programmet på kongres-
sen 1972. »Hemarbetet var fortfarande 
oavlönat, kvinnan var ännu diskrimine-
rad på arbetsmarknaden och bristen på 
barntillsyn var katastrofal.« 6 timmars 

arbetsdag skulle möjliggöra bättre villkor 
för föräldrar och barn.  

Vid vårt senaste förbundsmöte väckte 
programförslaget om kvinnors livsvillkor 
livlig debatt och förslaget gick ut på remiss 
i förbundet. Jag kunde höra att en del 
ombud fortfarande hade svårt att acceptera 
att det finns ett samband mellan kvinnors 
ansvar för omsorgen och kvinnors svaga 
ställning på arbetsmarknaden. De ansåg att 
programförslaget skuldbeläg-
ger kvinnor. Denna uppfatt-
ning syns också i remiss-
svaren. 

Men varken 1960-talets 
valfrihet eller 1970-talets sextimmarsdag 
visade sig vara några lösningar. Om vi ska 
komma vidare i dag måste vi på allvar se 
just konflikten mellan förvärvsarbete och 
omsorg och våga ta ställning. Politiken 
måste utformas så att kvinnor och män 
delar lika både på det betalda och obetalda 
arbetet. Därför kräver vi individualiserad 
föräldraförsäkring, kraftig upprustning av 
omsorgen om barn och äldre samt av stödet 
till människor med funktionsnedsättningar. 
Vi kräver lagstadgad rätt till heltid. Med en 
sådan politik skapas reella förutsättningar 
för kvinnor att välja heltidsarbete. Med fler 

heltidsarbetande kvinnor 
förändras också normerna 
för vad kvinnor och män bör 

göra.  Med en sådan politik kan vi hoppas 
förverkliga vår vision om ett samhälle 
där kvinnor och män delar lika på betalt 
förvärvsarbete och obetalt omsorgsarbete. 
Ett samhälle där kvinnor har lika höga in-
komster som män och barnen har lika nära 
relation till båda sina föräldrar. 

Vill du läsa mer om vår historia 
rekommenderar jag Gunnel Karlssons 
bok »Manssamhället till behag« som 
jag har använt som källa till denna krö-
nika. Den kan beställas från förbunds-
expeditionen och kostar 25 kronor 
exklusive porto. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN
NALIN PEKGUL

Nalin Pekgul, 
ordförande  
i S-kvinnor

N
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våga ta ställning.«

»Vi måste se konflikten

mellan förvärvsarbete 
och omsorg och

Så kan vi 
komma vidare
Inga Thorsson, som var ordförande i det socialdemokratiska kvin-

noförbundet 1952–1964, har blivit mycket känd och respekterad för 

sin kamp mot att Sverige skulle skaffa kärnvapen. När jag läser om 

Inga Thorsson beundrar jag hennes mod att som ensam kvinnan i 

partistyrelsen våga gå mot hela den socialdemokratiska ledningen 

som ville ha kärnvapen. 
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Fredag 16 oktober: Utrustad med »Dra 
maten«, shoppingvagn med material och 
dekorerad med sosse-rosor, startade vi. 
Delade ut flygblad om S-gruppens förslag 
angående Regiontrafiken i Skåne, pratade 
tåg och förseningar, busstrafik. Många 
synpunkter och positivt bemötande.
Fredag 23 oktober: Propagerade för 
och delade ut »Efter Arbetet«, den nya 
radikala S-veckotidningen i Skåne, ca 
60–70 ex.
Fredag 30 oktober: Många ville prata 
om orättvisorna i samhället och de ökade 
klyftorna, utförsäkringen från a-kassan 
och sjukförsäkringen. Flera hade egna 
erfarenheter, nära bekanta eller någon i 
familjen som drabbats. Många oroade sig 
för den stora ungdomsarbetslösheten.

Eva är mamma till fem barn och 
arbetslös barnskötare. Besparingarna 
slut sedan ett par veckor tillbaka, inget 
mer att sälja. Sökt hundratals jobb utan 
resultat. Kontaktat Socialkontoret, då a-
kassedagarna är slut. Inget besked efter 
fyra veckor.
Fredag 6 november: Efter partikon-
gressen: Stöttepelarna har premiär! Stort 
plakat: »Vi kräver rättvis skatt på lön och 
pension!« Insamling av namnunderskrif-
ter.

Många som skrev på visste inte att 
pensionärer betalar betydligt högre skatt 

för samma inkomst än de som jobbar! 
Samma gäller för a-kasseersättning och 
sjukpension. Positivt tyckte många att 
socialdemokraterna stod ute och syntes! 
Och protesterade mot orättvisorna!
Fredag 13 november: Fortsatt insam-
ling av underskrifter, som vi fortsätter 
med hela hösten och våren!

Äldre kvinnlig pensionär med rolla-
tor ville prata länge om sänkningen av 
pensionen vid årsskiftet. Hon var mycket 
orolig. 8 000 kr i pension och det var 
knappt hon klarade sig.
Fredag 20 november: Utdelning av 
kvinnodistriktets flygblad »Endast för 
kvinnor«. Intressanta synpunkter och för-
slag tyckte många. Några män kände sig 
orättvist behandlade. De fick ett flygblad, 
också!

En av våra kvinnoklubbister kom 
förbi, orolig för sin man, 53 år, som fick en 
stroke för tre år sedan, men som skulle 
skrivas in på Arbetsförmedlingen vid 
årsskiftet och nu skulle börja arbetsträna. 
Han hade stora minnesluckor, kom inte 
ihåg vad man pratat om, svårt att orien-
tera sig utomhus, fick svår huvudvärk 
vid stress runt omkring. Han hade dock 
en mycket bra kontakt på Arbetsförmed-
lingen, så hon hoppades på det bästa.
Fredag 27 november: LO-sektionen 
medverkar. Vi delar ut flygblad om reger-
ingens förslag till sänkt semesterersättning, 
som hårt drabbar dem som skadats i arbe-
tet och är sjukskrivna. Ett helt intjänan-
deår tas bort, vilket innebär förlust av 25 
betalda semesterdagar, ca 4 200 kr per år.

Fredag 4 december: »Efter Arbetet« 
hade tryckt upp en mycket intressant kli-
matbilaga inför FN:s stora klimatmöte  
i Köpenhamn. Vi delade ut över 200 tid-
ningar trots snöblask och snålblåst. Många 
ifrågasatte om det verkligen blivit varmare 
på jorden med tanke på dagens väder!

Fredag 11 december: Medverkade 
denna gång gjorde v ordf i Socialnämnden 
Katarina Honoré (s). Hon hade flygblad om 
ungdomsarbetslösheten, som vi delade ut.

Sju procent av alla ungdomar i Sverige 
mellan 15–24 år jobbar inte, går inte i 
skolan, är inte arbetssökande. De är helt 
försörjda av föräldrar eller har försörj-
ningsstöd från kommunen. Det blir 80 000 
ungdomar i hela Sverige! Vad gör reger-
ingen?
Fredag 18 december: Kall snålblåst, 
men vi samlade in många underskrifter och 
önskade en God Jul till alla som kom förbi 
och fick glad respons tillbaka!

Reflexioner kring höstens verksam-

het: Det finns en osynlig fattigdom mitt 
ibland oss. Vi ser den inte alltid, men 
det gör socialkontorens tjänstemän. De 
måste handskas med skenande kostna-
der för försörjningsstöd. Det är helt nya 
grupper av människor, som idag tvingas 
söka bidrag. Vi har fått många berät-
telser både när vi besökt pensionärer 
på servicehus och när vi stått utanför 
Domus eller träffat människor i andra 
sammanhang. 

Detta kan inte bara skyllas på finans-
krisen. Regeringen håller på att skickligt 
och cyniskt nedmontera hela vår välfärd.

Vi socialdemokrater måste synas och 
höras betydligt mer i olika sammanhang. 
Och vi måste lyssna! Men det räcker inte 
att börja en månad före valet – vi måste 
finnas ute redan NU!

Birgit Skoog

Från förbundet hoppas vi att Birgit  
Skoogs berättelse inspirerar andra klub-
bar och distrikt till liknande aktiviteter.

Birgit Skoog är ordförande för S-kvin-

nor i Åhus i norra Skåne. Hon anser 

att S-kvinnor ska synas mera, för att 

vinna nya medlemmar och väljare. 

Hon berättar här i egna dagboksan-

teckningar om aktiviteten »Sossar 

på stan« och den oro och hopplöshet 

som många människor nu känner. 

Verksamhet har pågått under hösten 

2009 och fortsätter hela våren fram till 

valdagen. 

Dagbok från Åhus (om nedmonterad välfärd)



Visste du att det finns 250 000 

fattiga barn i Sverige. Läs mer om 

Unga Örnars arbete mot fattigdom 

på lekarenbarnsligrattighet.se

Över 7000 barn 
deltar i Unga 
Örnars verksam-
het i Sverige.  

20 000 
barn kan inte läsa på 

svarta tavlan eftersom 

deras föräldrar inte har 

råd att köpa glasögon. 



POSTTIDNING B
Morgonbris

Box 70485, 107 26 Stockholm

Bakom kallasverige.se står LO och de 14 LO-förbund som tillsammans representerar mer än 1,6 miljoner arbetstagare.

kallasverige.se

Mer hjärta!
Vi har fått nog av den borgerliga 
regeringens iskalla politik mot 
sjuka och arbetslösa. 

Vi vill ha en varmare politik, ett 
varmare Sverige. Vi vet att en 
sådan politik är möjlig.

B
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