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DET HANDLAR OM KÄRLEK
I Charlotte Fruergaards bok »Det 

handlar om kärlek« avslöjas hemlighe-

ten om kärleken! Läsaren blir insatt i 

hennes kända teori om »Kärlekens ter-

mostat«. Det handlar om kärlek – inte 

minst kärlek till sig själv – så enkelt är 

det faktiskt. För hur kan man förvänta 

sig att en annan människa ska kunna 

älska en om man inte älskar sig själv? 

Specialpris 194 kr 

(ordinarie pris 259 kr)

 

SYDAFRIKA
Fredrik Sperling tar oss med till da-

gens Sydafrika. Genom människor och 

levnadsöden berättas landets historia 

och nutid på ett lättillgängligt och per-

sonligt sätt. Möt Sydafrikas starka livs-

vilja mitt i en kaotisk aids- och vålds-

epidemi. Fredrik Sperling var SVTs 

Afrikakorrespondent 2003-2009.

Specialpris 194 kr 

(ordinarie pris 259 kr)

 

TURKIET – STIGAR OCH 
VÄGSKÄL
Inspirerande reseberättelser med 

djup och skärpa, presenterar 

Turkiet som en meze; de goda 

smårätterna. Den som vill fördjupa 

sig i historia, kultur, mattraditioner, 

pulserande storstäder har mycket 

att hämta. Landets utveckling och 

modernisering har gått snabbt men 

inte smärtfritt. Författarna Bertil 

Björk och Göran Nordell sätter 

även ljuset på de utmaningar som 

Turkiet står inför. 

Specialpris 194 kr 

(ordinarie pris 259 kr)

 

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

bokens titel, namn, adress, tele-

fonnummer och beställningskod: 

Morgonbris. Porto och fraktkostna-

der tillkommer. Priserna inkluderar 

moms. Erbjudandet kan ej kombi-

neras med andra rabatter. Böck-

erna kommer ut i maj. Förbeställ 

redan idag!

www.bildaforlag.se
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 »En bättre värld är möjlig«

  Trender, siffror, debatt

Höjt barnbidrag är bättre än RUT. 

Debattartikel av Anne-Marie Lindgren

 S-kvinnors Irmeli Krans 

recenserar boken »Brandchefens dotter«

  Margareta Winberg skriver: 

»Bryt dumsnack om vår partiledare«

Ann Linde rapporterar från 

ojämställdhetens Gaza

Astrid Toll skriver nya kampsånger

Befria Västsahara!

 En hyllning till Morgonbris

  

Mikrolån i Pakistan hjälper kvinnor ut ur fattigdom

 Lars Engqvist om Anna Sjödins bok »Vem bryr sig«

Nytt program för S-kvinnor – målet är jämställt arbetsliv

                                            och familjeliv – hela livet

Annas 
nya bok

Ann
i Gaza

Microlån till 
kvinnor
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LEDAREN
LENA NÄSLUND

i EU-
parlamentet, och jag har upptäckt något 
som jag inte hade en aning om. Där finns 
utvecklingsoptimism. Vi är många som 
är misstänksamma mot EU och EU-by-
råkratin, men här finns parlamentariker 
som tror att förändring till det bättre är 
möjlig. 

Detta trots en snårig beslutsgång där 
det kan ta åratal innan ett förslag antas 
av parlamentet och ministerrådet och 
kan bli lag.

Ta jämställdheten, S-kvinnors vik-
tigaste och första fråga. Här finns i 
EU-parlamentet just nu något som man 
nästan kan kalla en barnatro på att det 
går att rubba beteenden och vanor. 

Män ska förmås sluta 
slå kvinnor. Kvin-

nor, som är 
hotade, ska ha 
en särskild 
räddningstele-
fon vars num-
mer ska vara 
detsamma i hela 
EU. Kvinnor, 
som misshandlas, 

ska ha rätt till skyddat boende – och om 
en medlemsstat ger en kvinna skyddat 
boende ska hon ha rätt till samma skydd 
i alla de övriga 26. Företagare och andra 
arbetsgivare ska betala lika lön för lika 
arbete. Hallickar och människosmugg-
lare ska tvingas sluta ägna 
sig åt sin vidriga handel. Det 
skulle i nästa steg ha effekt 
på prostitutionen och minska 
den även i de länder som har 
gjort prostitution laglig. 

Jämställdhetsutskottet, 
som leds av Eva-Britt Svens-
son (V), har lagt fram alla de 
här förslagen, 
och fler ändå, 
och man har 
parlamen-
tet med sig. 
Utskottet har 
även stöd av 
kommissionen, 
som har antagit 
en femårsplan 
för jämställd-
het, och det spanska ordföran-
deskapet har gjort jämställd-
het och stopp för våld mot 
kvinnor till sina viktigaste 
frågor. Tillsammans har man 
dessutom satsat på en omfat-
tande affischkampanj för lika 
lön och mot kvinnovåld.

Ett problem är den kom-
missionär, som har hand 
om de här frågorna. Det är 
kristdemokraten Viviane 
Reding från Luxemburg. Hon 
vill endast plocka upp ett 
enda av de många förslagen, 

och det gäller förbud mot könsstympning 
av kvinnor. Förhandlingar pågår, men 
det som skulle kunna bli ett jättelyft för 
jämställdheten i Europa, och för kvinnor 
som är rädda, slagna och förföljda, kan 
bli en fördomsfull pekpinne som skiljer 

ut »oss« från »dom där«. 
Könsstympning är givetvis 
vidrigt, men det är inte det 
enda jämställdhetsproble-
met för kvinnor i Europa.

S-kvinnor i Sverige vet 
att förändring tar tid, och 
vi lyckas då och då åstad-
komma förändring. Vår 
sexköpslag och våra kvin-
nojourer är ju fantastiska i 
ett europeiskt perspektiv, 

detsamma gäller föräldraför-
säkringen, särbeskattningen 
och barnomsorgen. De tre 
sista är verkligt avgörande 
för kvinnors möjlighet att 

ta jobb och utvecklas på 
arbetsmarknaden. Där är 
vi nästan ensamma, men 
vi har ändå inte lyckats nå 
fram till lika lön för lika 
arbete. Gapet minskar, 
men det går långsamt. Att 
EUs kampanjer, för lika 
lön och mot kvinnovåld, 
ska nå snabb framgång är 
inte troligt. Men det är bra 
att de pågår, och jämställd-
hetsutskottets arbete, 
med Eva-Britt Svensson 
i ledningen, är värt både 
uppmärksamhet och upp-
skattning. 

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

något som man nästan kan 

kalla en barnatro på att det
går att rubba beteenden
och vanor. «
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En bättre värld 
är möjlig
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SPANING

Två barn är bra
7 000 kvinnor och män i barnafödande åldrar har deltagit i en 

undersökning om huruvida de vill ha barn eller inte. Undersök-

ningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) och 

heter »Barn eller inte?«. De flesta unga kvinnor och män vill ha 

barn i framtiden och en majoritet vill ha två barn. SCB konstaterar 

att jämfört med tidigare mätningar har viljan att skaffa barn inte 

förändrats.

Redan idag är genomsnittet för kvinnorna i Sverige två barn, 

och tvåbarnsnormen ser alltså ut att hålla i sig.

Plus för att Malmö kommun ger den iranska journalisten 

och kvinnorättsaktivisten Parvin Ardalan en fristad. Malmös 

fristadsprogram är helt nytt. Det innebär att en förföljd för-

fattare eller journalist får bostad och uppehälle under ett år 

för att få möjlighet att i lugn och ro äga sig åt sitt skrivande. 

Parvin Ardalan fick Olof Palmes pris 2008 och hon har stöd 

av bland annat Svenska PEN-klubben.

Plus för att Claes Borgström är så öppen med att han 

gärna vill bli jämställdhetsminister i en regering som leds 

av socialdemokraterna. Efter ett möte med S-kvinnor i Da-

larna sade han till Dalarnas Tidning: »Har man ett politiskt 

engagemang, som jag har, skulle det vara väldigt märkligt 

om man inte ville vara med och påverka utvecklingen i 

samhället.«

Plus för kvinnorna i Höganäs som har startat en ny kvin-

noklubb trots att de motarbetas av arbetarekommunen 

och trots att »gubbarna« inte drar sig för att klappa dem 

på huvudet och använda epitet som »liten flicka«. Det 

sistnämnda riktades på ett möte i arbetarekommunen till 

kvinnoklubbens ordförande, Anneli Eriksson, 42 år och 

ombudsman på Handels.

Minus för den skeva könsfördelningen inom kommuner-

na. 80 procent av de kommunanställda är kvinnor, och de 

arbetar »på golvet«. Samtidigt är de manliga toppcheferna 

i kraftig majoritet. Dessutom är lönegapet mellan manliga 

och kvinnliga chefer stort. Den manlige förvaltningschefen 

tjänar 1 500 kronor mer än sin kvinnliga kollega. 

(Källa: SKTF-tidningen)

+ listan

- listan

Kommunalarbetaren 

har fyllt 100 år och 

firade med ett fantastiskt 

snyggt och välmatat 

jubileumsnummer. Alla 

som har en tidning bör 

spara den och använda 

den som uppslagsverk i 

kvinnohistoria. Morgon-

bris gratulerar!

ÄLDRE KVINNOR FÅR 
SÄMRE BRÖSTCANCERVÅRD
Bröstcancerdrabbade kvinnor över 65 år får sämre vård än yngre 

och dödligheten bland de äldsta i gruppen ökar – ett resultat av 

underbehandling och okunskap inom vården. Cancerfonden krä-

ver förändringar så att äldre kvinnor får rätt behandling i tid. 

Bröstcancervården i Sverige präglas av åldersdiskriminering. 

Kvinnor över 65 år erbjuds mer sällan strålbehandling, cytostati-

kabehandling och bröstbevarande kirurgi. Förklaringen beror inte 

på skillnader i tumörer, snarare på brist på kunskap. En svensk 

studie visar att 86 procent av kvinnor i åldern 50–69 år överlever 

sin bröstcancer, men bara 64 procent av kvinnor i åldern 75–79 

år. Om de äldre behandlats på samma sätt som de yngre hade 34 

procent fler överlevt. Cancerfonden kräver därför att kvinnor över 

65 år ska inkluderas i kliniska studier, att övre åldersgränser för 

behandling tas bort, samt att bröstbevarande kirurgi erbjuds som 

förstahandsalternativ även för äldre kvinnor.
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1,3 procent av samtliga skattebetalande personer fick avdrag 
för hushållstjänster 2008. Genomsnittsbeloppen var, utom i de 
allra högsta löneskikten, låga. Och inte ens om man förlitar sig 
på arbetsgivarorganisationen Almegas fantasisiffror över anta-
let sysselsatta i hemtjänstbranschen kommer man upp i mer än 
2,5 promille av totala antalet sysselsatta i landet. Man får nog 
säga att frågan är smal…

Ändå har TV:s nyhetsprogram haft den som toppnyhet, 
kvällspressen skrivit spaltmeter, statsvetarprofessorer inkal-
lats för att analysera dess betydelse för valet, politiska kom-
mentatorer spekulerat i hotfulla sprickor inom det rödgröna 
samarbetet, och Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt har fått ett 
helt debattprogram i TV om detta avdrag ... 

Varför får denna fråga så fullständigt groteskt överdrivna 
proportioner? Den gamla marxistiska sentensen att »intresset 
ljuger aldrig« besvarar nog frågan.  
 
Motiveringen för avdraget är ofta att hjälpa barnfamiljer att 
få ett pressat tidsschema att gå ihop – inte minst har medel-
klassfamiljer i storstäderna lyfts fram. Men det är knappast så 
avdraget används. Den genomsnittliga subventionen är 3 000– 
4 000 kronor. Det indikerar att det sällan handlar om hjälp med 
vardagens »livspussel« utan om punktinsatser, typ flyttstäd-
ning eller vårrengöring.

Trots den höga subventionen och trots de stora skattesänk-
ningarna, som inte minst storstädernas medelklass har fått, 
används inte det ökade ekonomiska utrymmet för köp av 

regelbunden hushållshjälp. Inte ens i inkomstlägen klart över 
genomsnittet tycker man uppenbarligen att det är något man 
vill använda sitt ökade ekonomiska utrymme till. 

Varför subventionera tjänster som just ingen är beredd att 
betala för ens när de egna resurserna finns? 

Det är, självfallet, skönt att slippa tänka på storrengöring 
och fönsterputs. Och det är förstås trevligt att inte behöva 
betala så mycket för att någon annan ska göra det. Men är det 
tillräckligt skäl för en subvention, som främst går till personer 
som utan problem kan betala själva?

Och omvänt, om nu statens utgifter för dessa subventioner 
skulle börja växa till miljardbelopp beroende på ökad efterfrå-
gan på punktinsatser som julstädning och snöskottning – är det 
verkligen det vi främst ska använda skattepengar till?

Ett skatteavdrag, likaväl som ett skattebidrag, minskar 
utrymmet för andra samhälleliga åtaganden. Skatt är något 
vi betalar för nyttigheter som vi gemensamt har intresse av – 
skola, vård, omsorg, kollektivtrafik, rättsväsende, för att nu ta 
några exempel. Kostnaderna för dessa blir inte mindre för att 
vi anlitar städhjälp eller någon som tvättar våra fönster.

Och varför ska den som tar hjälp med städningen hemma 
betala mindre i bidrag till dessa gemensamma nyttigheter än 
den som städar själv?

Barnfamiljerna åberopas ofta i debatten. Men inte ens barn-
familjer med goda ekonomiska marginaler utnyttjar avdraget 

Det enda rimliga, om man vill öka stödet till barnfamiljerna, för att de ska kunna köpa 
tjänster, är att öka barnbidraget – och låta familjerna avgöra vad de ska ha pengarna till.

Det skriver Arbetarrörelsens Tankesmedjas utredningschef Anne-Marie Lindgren, och 
hon visar här hur fel det slår med skattesubvention av hushållsnära tjänster.
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DEBATT

Anne-Marie Lindgren 
utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja
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FOTO: Kerstin Stickler.

i nämnvärd omfattning. Och det är säkert många barnfamiljer 
som har helt andra behov än just städhjälp. En ensamstående 
mamma i Stockholmsregionen med timanställning i vården 
eller handeln är förmodligen mer betjänt av ett subventionerat 
SL-kort eller ett bredbandsabonnemang. 

Barnfamiljer har olika behov. Därför avvisade socialdemo-
kratin en gång i tiden Alva Myrdals idé att stödet till barnfa-
miljerna skulle vara ett riktat konsumtionsstöd, exempelvis 
klädkuponger, för att säkerställa att stödet användes rätt. 
Partiet valde i stället Gustav Möllers linje att stötta barnfamil-
jernas ekonomi med ett kontant stöd, att användas efter egna 
beslut. 

Samma princip gäller diskussionen om städhjälp. Barnfa-
miljer har olika behov. Det är inte statens sak att avgöra vilket 
som är mest angeläget. Att subventionera en specifik typ av 
tjänst, som många inte efterfrågar och som är oviktig i förhål-
lande till andra, mer pressande behov, är inte försvarbart. Det 
enda rimliga, om man vill öka stödet till barnfamiljerna, är att 
öka barnbidraget – och låta familjerna avgöra vad de ska ha 
pengarna till.

Men det reser förstås den besvärliga frågan varifrån pengar-
na ska tas. Dagens skattenivå räcker inte ens för de välfärdspo-
litiska åtaganden vi redan har. Så det finns inget utrymme för 
utvidgningar av välfärdspolitiken med mindre än att skatteut-
taget påtagligt ökas – så enkelt är det. Då finns det heller inte 
utrymme för svällande subventioner till privat konsumtion, 

som är fördelningspolitiskt felvända, har låg träffsäkerhet i 
förhållande till de påstådda behoven och tar pengar från andra, 
mer angelägna behov.  
 
Det är den betydligt bredare diskussion som krävs: 
Vilka sociala tjänster är det viktigt att samhället garanterar, 
hur mycket kräver det i skatt, hur mycket skatt är vi ber  edda 
att betala, och vad får vi räkna med att betala själva?

Personligen tycker jag det är rimligare att vi betalar vår 
städning själva – särskilt med nuvarande skattenivåer – än att 
vi ska betala för barnens skolböcker eller behöva ta privata 
sjukförsäkringar för att slippa långa köer till en underfinansie-
rad samhällelig sjukvård. 

Anne-Marie Lindgren är en av arbetarrörelsens främsta nutida ideologer. 
Hon är medförfattare till de senaste partiprogrammen och har tillsammans 
med Ingvar Carlsson skrivit boken »Vad är socialdemokrati?«.
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2002, då talibanväldet fallit och någon form av regering 
skulle tillsättas, skrev jag ett uttalande som antogs av AERs, 
de europeiska regionernas generalförsamling i Lyon. Uttalan-
det krävde att regeringen skulle bestå av både kvinnor och 
män. Kanske bidrog de 300 europeiska regionernas önskan till 
att så också skedde.

Det var 11 september-tragedin, och dåvarande president 
Bush’s krigsförklaring mot terrorismen, som ledde till USAs 
invasion av Afghanistan. Det resulterade i att FNs säkerhets-
råd, efter många turer, i efterhand godkände att de stater som 
stödde USA skulle få rätt att hålla väpnad trupp i Afghanistan. 
Detta för att »framtvinga« fred och underkastelse från Mulla 
Omars talibaner som stöttat al Quaida. Initiativet kom san-
nerligen inte från FN. Däremot har FN i samband med olika 
konflikter i omvärlden stundom begärt hjälp. Sverige har hör-
sammat några, men långt ifrån alla. Att vi ställde upp denna 
gång var en eftergift åt Bush och Blair.

De nio år som förflutit har lett till att kvinnor formellt inte 
längre är tvingade att dölja sina kroppar från topp till tå, och 
att fler skolor byggts, men vad har afghanerna fått? Freden 
verkar avlägsnare än någonsin, demokratin likaså. Talibanerna 
växer snabbt i styrka. De rekryterar anhängare i alla landsde-
lar och bland människor som för nio år sedan inte skulle haft 
en tanke på att ansluta sig till dem. För befolkningen framstår 
NATO-militärerna förvillande lika, att 500 av dem är välvilliga 
svenskar är inte lätt att se. De bär ju NATO-emblem på sina 
uniformer.

Det är uppenbart att aldrig så vällovliga ansträngningar att 
med vapenmakt tvinga alla dessa, förvisso sinsemellan mycket 
olika, folkgrupper till underkastelse är dömda att misslyckas. 

Mer än 30 års krig visar att afghanernas inre och yttre befri-
else måste vara deras eget verk och det måste få ta tid. 

S-kvinnors tradition av fredsinriktat arbete och internatio-
nellt engagemang har lärt oss att diplomati, bistånd och sam-
arbete är den enda framkomliga vägen. Kravet att kvinnors 
mänskliga rättigheter ska respekteras ska givetvis ställas med 
hög och bestämd röst!

Minröjning, undervisning, fungerande polisväsende, allt 
sådant behövs och det begär också våra systrar i Afghanistan.  

Fistulasjukhuset i Addis Abeba, som S-kvinnor stöder 
genom den svenska stiftelsen Fistulasjukhuset, har skickat 
operationsteam till Afghanistan för att reparera förlossnings-
skador. Bristen på barnmorskor, gynekologer och vårdcentra-
ler/förlossningskliniker är förutom ortopeder och proteser det 
allvarligaste. Låt oss lyssna till de afghanska kvinnorna, det är 
de som ska föra kampen för sina rättigheter och för att bygga 
ett fredligt Afghanistan.  

Carin Palmcrantz, 
S-kvinna

DEBATT

Inga systrar i världen ska behöva snärjas andligen eller kroppsligen för att dölja sina krop-
par. Om detta är alla vi S-kvinnor ense. 1997 gjorde dåvarande EU-kommissionären Emma 
Bonnino från Italien ett upprop där hon påtalade kvinnornas förtvivlade situation under 
talibanväldet i Afghanistan. Jag var då S-kvinnors internationella kommittés ordförande 
och undertecknade givetvis uppropet.

Carin Palmcrantz, S-kvinna och ordförande i stiftelsen Fistulasjukhuset.  
FOTO: Privat
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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 
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Sadaffe Abid tillhör gräddan av Pakistans kvinnliga entreprenörer. Hon var 
med och byggde upp ett av landets största mikrofinansinstitut.

– Mikrofinans handlar inte bara om pengar, utan om att ge kvinnor självförtroen-
de och en plattform för att dela sina erfarenheter och framgångar, säger hon. 

Hon är engagerad, stark och jordnära. Och något så ovanligt som en 36-årig ogift 
karriärkvinna i Pakistan, där få står emot samhällstrycket att knyta banden tidigt.

Öppen soptipp i bostadskvarteret. Kot lakpat i stadsdelen Township, Lahore, Pakistan.

Ute på klientbesök hos familjen Latif i Kot lakpat i stadsdelen Township, 
Lahore, Pakistan. Från vänster: Pappa Muhammad Latif, Sadaffe Abid 
i mitten och längst till höger Alarakhi Latif, som tillsammans med sin 
make lånat för att uppgradera lagret i sin lilla mataffär.

Nyfikna barn från kvarteret Kot lakpat i stads-
delen Township, Lahore, Pakistan. 
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om liten flyttade Sadaffe Abid vart 
tredje år och fick se stora delar av 
Pakistan. Kanske var det därför som 
hon tidigt drogs till utvecklingsfrå-
gor. Efter studier i USA flyttade 

hon tillbaka till Pakistan och började 
utvärdera biståndsprojekt för bland annat 
Världsbanken: 

– Jag såg att mycket pengar investera-
des, men att resultaten var dåliga. 
Strategin och affärsmodellen hade luckor, 
de rätta incitamenten saknades. Uppfölj-
ningen var dålig. Ett exempel var när 
Världsbanken delade ut labbkit för att 
stärka NO-undervisningen i mellan- och 
högstadieskolor. Vid närmare kontroll vi-
sade det sig att utrustningen hölls prydligt 
undanstoppad på mellanstadierna.

– De hade inga specialinriktade lärare i 
naturvetenskap, och de ordinarie klassfö-
reståndarna visste inte hur utrustningen 
skulle användas, säger Sadaffe. Det gavs 
heller ingen lärarträning inom ramen för 
projektet, och det fick mig att själv vilja 
delta på gräsrotsnivå, där jag kunde ha mer 
inflytande. 

Så Sadaffe sade upp sig från sitt välbe-
talda jobb och började på ett nymornat 
mikrofinansinstitut. Året var 1997 och 
Kashf, som institutet hette, hade färre än 
100 låntagare. Idag är Kashf Pakistans 

tredje största mikrofinansinstitut med  
300 000 låntagare.

– Det tog tio år att nå 100 000. Nästa  
100  000 gick på nio månader, minns Sadaffe.

Kashf försökte särskilt att nå ut till kvinnor, 
vilket upprepade studier visat är nyckeln 
till att lyfta familjer ur fattigdom. Som ett 
led i Kashfs strategi bestod företaget ute-
slutande av kvinnor, något väldigt ovanligt 
i Pakistan. 

– I början ville ingen ens hyra ut lokaler 
till våra branschkontor. Folk sa att projek-
tet var omöjligt, att de fattiga inte kommer 
att betala tillbaka i tid. »De här männis-
korna är smugglare« sa fastighetsägarna 
på landsbygden. »De är tjuvar« sa de i 
städerna, berättar hon.

Men saker och ting fungerade. Kashf 
öppnade träningscenter för personalen, 
som själva blev förebilder för sina klien-
ter. Och det faktum att Kashfs anställda 
yrkesarbetade gav dem ny status även på 
hemmaplan:

– Innan en av våra anställda började hos 
oss fick hon inte ens lov att lämna hem-
met utan att ha sällskap av sin bror. Men 
den första lönechecken gav henne en röst i 
familjen. 

Den största förändringen låg dock hos 

klienterna. Än idag har endast elva procent 
av Pakistans befolkning tillgång till kapital, 
enligt Sadaffe. Det traditionella sättet för 
fattiga människor att skaffa krediter är att 
gå med i en så kallad sparandekommitté. 
Den kan bestå av 20 medlemmar som sam-
las varje månad, och lägger en viss summa 
i en gemensam pott. Denna roterar sedan 
mellan medlemmarna. På så vis kan varje 
medlem få tillgång till en större summa 
pengar var 20:e månad. Nackdelen är att 
sparformen saknar såväl likviditet som 
bekvämlighet. 

Ett mikrolån å andra sidan är ett ettårigt 
lån, vanligtvis på mellan motsvarande 
800–2 500 kr, som betalas tillbaka må-
nadsvis. På grund av höga administrativa 
kostnader är räntorna höga, hos Kashf 
36 procent, (vanliga bankräntor ligger på 
15–16 procent i Pakistan) men det är ändå 
relativt lågt jämfört med privata lånehajars 
räntesats på upp till 300 procent, vilket ofta 
är det enda andra alternativet för fattiga 
som nekas banklån. 

Mikrolånen används ofta som startkapi-
tal för att starta en liten affärsverksamhet 
och kan göra stor skillnad för låntagarna. 
Sadaffe minns särskilt en kvinna hon 
mötte under ett besök på lokalkontoret i 

S

MIKROLÅN
HJÄLPER KVINNOR 
UT UR FATTIGDOM

TEXT OCH FOTO: Hanna Sistek
Hemma hos Khurshad, som är sömmerska och har 
tagit ett mikrolån.

INTER NATIONELLT
PAKISTAN
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Sargodha i norra Punjab, som kom fram 
och tackade och berättade sin historia. 
Hon hade tvingats flytta tillbaka hem till 
föräldrarna efter att mannen lämnat henne 
och deras tre barn. Föräldrarna beordrade 
henne att inte gå ut i onödan. Hon kände 
sig deprimerad. Så efter några månader 
träffade hon Kashfs anställda, som själva 
var kvinnor och rörde sig så obehindrat 
ute i samhället. Hon fick inspiration och 
nytt mod och beslöt sig för att ta ett lån och 
öppna en skönhetssalong med sin syster. 
Det gick bra och hon fick råd att sätta sin 
äldre son i skolan. 

I slutet av berättelsen drog kvinnan upp 
ett visitkort ur sin handväska som det stod 
»Kashfs skönhetssalong« på. 

– Jag blev så rörd, och stolt, minns 
Sadaffe.

Samtliga mikrolån följs upp med hem-
besök för att kontrollera att pengarna 
använts som avtalat. 

Det har regnat i Lahore efter lång tids 
torka och Sadaffe balanserar för att und-
vika pölarna i de smala, leriga gränderna 

på väg ut till två klienter i Kot Lakpat i 
stadsdelen Township. Hon och hennes två 
kollegor kommer oanmälda, så Khurshad, 
en medelålders kvinnlig låntagare är bort-
rest när de knackar på. De sju barnen släp-
per dock in. Familjen lever i ett enkelt litet 
hus, mannen är pensionerad, och Khurshad 
arbetar som skräddare. Hon har använt 
lånet för att köpa tyger och knappar till en 
kollektion, som förhoppningsvis ska sälja 
bra till den muslimska högtiden Eid.

Några gränder bort säljer Alarakhi Latif 
potatis till en förbipasserare. Familjen tog 
också ett lån för att uppgradera lagret i sin 
kvartersbod, ett typiskt hål i väggen. Oljan 
och glassen de köpte har hjälpt dem att öka 
omsättningen, berättar Alarakhi, och nästa 
steg är att uppgradera ytterligare. Paret 
har fyra små barn som springer runt benen. 
Familjen bor ovanpå sin lilla affär. 

Efter sina år i branschen kan Sadaffe 
konstatera att pengar bara är en del i fat-
tigdomsekvationen: 

– Krediter kan bara hjälpa en bit på 
vägen. Sedan behöver du affärsutveckling, 
kontakter på marknaden samt hitta sätt att 
skapa mervärden för kunderna. Mikro-

finansbranschen borde undersöka vägar 
för att jobba med expertis inom dessa 
områden. 

Den andra sidan av myntet är sparande. 
Många fler vill hellre spara än låna, även 
fattiga. I Pakistan kan mikrofinansinstitut 
lyckligtvis även ta emot insättningar.

För att utvecklas gäller det att ständigt 
lyssna på klienterna och styra verksam-
heten efter deras behov, menar Sadaffe. 
Själv har hon, efter tio år med Kashf – mot 
slutet i rollen som operativ chef – skiftat till 
Buksh, ett nystartat mikrofinansinstitut 
som vänder sig till ett yngre, mer ruralt 
klientel. Och till sommaren bär det av till 
Harvarduniversitetet, för vidare studier 
inom public policy. 

Sadaffe Abid har via mikrofinansinstitutet Kashf 
bidragit till att fler än 300 000 kvinnor i Pakistan 
har kommit igång med egen verksamhet genom 
mikrolån. Företagets strategi är att i första hand ge 
kvinnor den finansiella service som de inte kan få 
via en vanlig storbank. 

Mikrolån ges främst till kvinnor. Då lyfter man hela familjer ur fattigdom. Det ger ekonomisk och social 
trygghet – och fredlig utveckling.
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är 
inbjudande och nyfikenheten 
tar överhanden. Debuten är 
en sagolik berättelse om hen-
nes barndom i ett slott med 
hemliga rum och utrymmen 
som ska erövras av henne, 
Sotlugg, och bästa kompisen, 
Linlugg. Tillsammans beger 
de sig ut på äventyr och 
plötsligt är du indragen i en 
sagovärld som utspelar sig 
på fyrtio- och femtiotalet. 

Berättelsen är så otroligt 
detaljrik att den läsare som 
själv var med på den här 

tiden upptäcker att de egna 
minnesbilderna från den 
tiden gör sig påminda, och 
plötsligt förflyttas man bakåt 
i tiden. Minns ni till exem-
pel kakburken i plåt som 
bestod av tre våningar i olika 
färger?

Sagoslottet är egentli-
gen inget slott, det är en 
brandstation i Västerås där 
Sotluggs och Linluggs fäder 
arbetade som brandbefäl 
och där de bodde i tjänste-
bostäder. Flickornas tilltag 
ter sig idag ganska vådliga. 

Det här var ju en tid där barn växte 
upp utan bilbälteslag, krav på cykelhjäl-
mar, skyddsräcken eller med ständigt 
ansvarstagande men övervakande 
vuxna i hasorna.  

Boken är lättsam och trevlig och har 
en humoristisk ton. Den är välskriven, 
men ur ett könsperspektiv kan man fun-
dera över uttrycket »pojkstreck« för den 
här berättelsen är full av hyss som flickor 
utför. De ger sig iväg på riskabla utflyk-
ter inne på brandstationen och hittar på 
fiffiga lösningar på de hinder de möter 
för att kunna fullfölja sina upptåg. 

Lehna Torne beskriver en annorlunda 
barndomsmiljö och boken är säkerligen 
en skatt för bördiga från Västerås. 

TEXT: Irmeli Krans. FOTO: Lena Näslund

Irmeli Krans, S-kvinna
Stockholm, ingår 
i Morgonbris redak-
tionskommitté.

BOKRECENSION
»BRANDCHEFENS DOTTER«

Läsvärt om busiga flickor 
som gör »pojkstreck«
»Brandchefens dotter« är i viss mån en självbiografi. Lehna Torne föddes i Västerås 

1943. Hon har i sitt yrke som domstolssekreterare vana att skriva och att uttrycka sig, 

uttrycka sig vuxet som hon själv påpekar. Boken är Lehnas första och beskriver en 

barndom såsom ett barn ser det. Språket präglas av viss barnslighet och av ett barns 

sätt att resonera och dra slutsatser. En vuxen person skulle uttrycka sig annorlunda. 

Det här är snarare barnet Lehna som berättar än den vuxna Lehna.

»Brandchefens dotter – en berät-
telse om slottet med de hemliga 
rummen«
av Lehna Torne 

Vulkan förlag
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  nder de senaste årtiondena har 
stora delar av samhället avreg-

lerats, som det heter enligt det 
moderna språkbruket. Privata 

företag har tagit över verksamhe-
ter, som tidigare drivits i offentlig 

regi och marknadens mekanismer har 
ersatt den politiska styrningen av utbud, 
kvalitet och priser. Också på områden, 
där privata aktörer dominerat men där 
det ansetts nödvändigt att ha ett politiskt 
fastställt regelverk, till exempel kredit-
marknaden, har politikens verkningsradie 
minskat. 

Samtidigt som politikens betydelse för 
samhällsutvecklingen således minskat, 
har de moderna medierna fört in den 
politiska debatten i våra vardagsrum. Det 
går knappast en dag utan att någon av 

våra stora TV-kanaler bjuder in några po-
litiker att föra samtal i morgonsoffan eller 
att radion sänder någon form av politisk 
duell. Också i de nya, så kallade sociala, 
medierna tar politiska resonemang och 
reflektioner ett stort utrymme.

Politikernas entré i vardagsrummet har 
påverkat tonen i den politiska debatten. 
Partistrategerna är övertygade om att 
samtalen i tevesofforna måste föras i en 
familjär, gärna godmodig, stämning. De 
tror inte det ger några poäng att visa 
upprörda känslor eller bjuda på engage-
rade pläderingar och hård kritik. 

Så har den offentliga politiska debatten 
fått karaktär av ett lågmält och artigt 
samtal såsom fördes det vid en gemen-

BOKRECENSION
»VEM BRYR S IG«

U

Lars Engqvist om Anna Sjödins bok:

Politiken i det moderna samhället präglas av en märklig para-

dox: Å ena sidan minskar den politiska maktens betydelse för 

samhällsutvecklingen, å andra sidan tar det politiska samtalet  

ett växande utrymme i vår vardag.



MORGONBRIS 15

sam frukostbuffé eller tebjudning. Den 
klassiska agitationen, ibland hårdhänt, 
ofta välformulerad, alltid retorisk, tycks 
tillhöra historien.

Frågan är vad detta tonskifte betyder 
för den politiska debattens innehåll.

En politisk rörelse som vill förändra 
samhället, vidga medborgarnas infly-
tande, minska klyftorna och orättvisorna, 
skapa annorlunda ekonomiska struktu-
rer och nya sociala mönster, blir knap-
past trovärdig om den inte också visar 
ett känslomässigt engagemang och en 
upprördhet över hur samhället ser ut och 
hur människor far illa.

Anna Sjödins och Thomas Hartmans 
bok »Vem bryr sig« handlar om politi-
kens brist på ilska.

»Varför ska vi ha makten om vi inte är 
förbannande över någonting?«, frågar de. 
Och till vägledning för den som är kvar i 
tebjudningen berättar de i fjorton kapitel 
om samhällsförhållanden som det finns 
alla skäl att vara förbannad över.

Boken är i huvudsak skriven i ett 
samarbete mellan författarna. Men med 
undantag för ett kapitel, som handlar om 
vad som hände på den omtalade restau-
rangen Crazy Horse för fyra år sedan, 
och som skrivits av Thomas Hartman, 
är det Annas indignation som står i 
centrum. 

Genom att låta läsaren möta ett antal 
enskilda människor, som aldrig fått en 
chans att komma in i den sociala gemen-
skapen eller som förlorat fotfästet och 
slagits ut, tecknas en bild av ett brutalt 

klassamhälle, men också 
av myndigheter som inte 
förstår och av medier som 
inte bryr sig.

Författarna menar att 
socialdemokratin måste 
binda samman en radikal 
välfärdspolitik med en 
betydligt mera kritisk 
hållning till hur de offent-
liga myndigheterna agerar 
gentemot den enskilda 
medborgaren. Deras bild 
är att myndigheterna – 
ifrån skatteverket över 
försäkringskassan, arbets-
förmedlingen och migra-
tionsverket till polisen och 
socialtjänsten – tvärtemot 
sina uppdrag faktiskt 
förstärker klasskillna-
derna genom att inte ta 
den enskildes problem på 
allvar. »Den som värnar 
om välfärdsstaten måste 
vara välfärdsstatens största kritiker«, 
skriver författarna med en förhopp-
ning att socialdemokratin »ska dela den 
ångest och de drömmar de mest utsatta 
lever med«.

I ett särskilt kapitel ger Thomas Hart-
man således sin bild av vad som hände 
den där tumultartade januarinatten 
2006 som slutade med att (en blåslagen) 

Anna Sjödin dömdes för våld 
mot en vakt (som inte hade en 
skråma på kroppen). Hartmans 

skildring stärker intrycket 
av att tingsrätten på mycket 
tveksamma grunder litade 
mera på vaktens berättelser 
än på Annas och att den, 
dessutom, lät sig påverkas 
av de tidningar, som i SSU-
ordföranden såg en maktha-
vare, som skulle sättas dit.

»Man kan tycka att det 
Anna varit med om på 
många sätt är en skitsak«, 
skriver Hartman. »Det 
finns människor som blivit 
oskyldigt dömda för långt 
värre saker. Men för ett 
rättsamhälle är det oaccep-
tabelt att en enda oskyldig 

människa döms och förlorar tilltron till 
rättsväsendet«.

I det korta perspektivet blev domen 
ett hårt slag för Anna; hon lämnade 
ordförandeskapet i SSU. I det långa 
perspektivet kan domen dock visa sig ha 
en annan betydelse. Den är en av förkla-
ringarna till Annas ilska över samhällets 
orättvisor. Och denna ilska och denna 
vrede behövs verkligen i politiken.

Det är dags att ge plats för den för-
bannade Anna! 

»Vem bryr sig? En 
bok om Sverige«
Av Anna Sjödin & 
Thomas Hartman
Förlag: Hjalmarson 
& Högberg

Lars Engqvist, 
SSUs ordförande 
1972–1978, chefre-
daktör för tidningen 
Arbetet, statsråd 
och nu ordförande  
i Sveriges Televi-
sions styrelse samt 
landshövding  
i Jönköping. Här  
i Morgonbris skri-
ver han om boken 
»Vem bryr sig«av 
Anna Sjödin som 
var SSUs ordföran-
de 2005–2006 och 
nu är rektor för  
Vindelns folkhög-
skola i Västerbotten.
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Nytt program för S-kvinnor: 
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Nu har S-kvinnor ett nytt program för kvinnors livsvillkor.

Det antogs av 20 distriktsordförande den 27 februari – nio månader efter för-

bundsmötet i Borås.

Ombuden på förbundsmötet hade ett och annat att säga om den första versio-

nen av programmet. De krävde bland annat ett kapitel om verkligheten för 

unga kvinnor och ett annat om kvinnor som anhörigvårdare. 

rogrammet är både ett poli-
tiskt program med skarpa krav 

och ett uppslagsverk med färsk 
statistik och historiska tillbaka-

blickar. Det ska nu läggas ut på 
hemsidan och kan användas i det vardag-
liga politiska arbetet i kvinnoklubben, 
men också för krav och motioner riktade 
till kommuner och landsting.

En av de viktigaste och mest grundläg-
gande formuleringarna i programmet är:

»Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter till avlönat arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut.« 

Meningen är lånad ur målen för svensk 
jämställdhetspolitik, som antogs av riks-
dagen i maj 2006. Konkret innebär det 
att sammanboende kvinnor ska slippa 
vara ekonomiskt beroende av sina män. 
Barnfamiljer, med en kvinna som ensam-
försörjare, ska ha mer pengar att leva av. 
Äldre ensamstående kvinnor ska ha god 
levnadsstandard.

Kvinnor i Sverige har hög förvärvs-
frekvens, men kan inte alltid försörja sig 
på sin lön.  Programmet genomsyras av 
just detta, kvinnans ställning i arbets-
livet och i familjelivet. Det handlar om 
föräldraförsäkringens utformning, den 
offentligt finansierade omsorgen, stödet 

till människor med funktionsnedsättning. 
S-kvinnor pekar på – precis som i våra 

tidigare program »Kvarteret Fram-
tiden« – att det finns viktiga politiska 
beslut som påverkar kvinnor inom bo-
stadspolitiken, den fysiska samhällspla-
neringen av service och kommunikatio-
ner. All stadsplanering bör ha ett tydligt 
genusperspektiv. 

S-kvinnor ifrågasätter än en gång den 
traditionella normen med pappa som 
familjeförsörjare och mamma som 
omsorgsgivare. I programmet står det 
inte rakt ut att föräldraförsäkringen har 
blivit omodern, men texten är tydlig: 

»När familjer väljer fritt tar mamman 
ut merparten av försäkringen. För unga 
kvinnor, som tagit ut det mesta av föräld-
radagarna, faller det sig lätt att gå ner i 
arbetstid efter föräldraledigheten. När 
många unga kvinnor gör liknande val 
sätts stämpeln »risk för hög frånvaro« i 
pannan på varje ung kvinna.«

Det påverkar anställningsvillkoren för 
alla kvinnor och konserverar löneskill-
naderna, och S-kvinnor konstaterar att 
en individualiserad föräldraförsäkring 

är den hävstång som leder till både jäm-
ställt arbetsliv och familjeliv. 

S-kvinnor kräver lagstiftning om rätt 
till heltid och förändring av föräldraför-
säkringen i två steg. Först fem månader 
till vardera föräldern och tre månader 
för dem att dela på. Därefter utbyggd 
föräldraförsäkring till 18 månader och 
50/50 till föräldrarna. 

I ett jämställt familjeliv ingår bra 
barnomsorg och bra skolbarnomsorg. 
Därtill måste det lagstiftas om barnom-
sorg på obekväm arbetstid. Endast 64 av 
landets 290 kommuner har idag någon 
form av »nattis«. Det ska jämföras med 
att inom LO-grupperna arbetar omkring 
hälften av alla kvinnor med barn på obe-
kväm eller oregelbunden arbetstid, och 
av alla LO-män som är småbarnspappor 
är det 30–35 procent. 

S-kvinnor konstaterar att tillgången 
på barnomsorg på nätter och kvällar är 
skandalöst dålig och gör det omöjligt för 
många kvinnor att arbeta heltid. Det 
brister även i samhällets förmåga att 
ordna skolgång och förlängd barnomsorg 
för barn med särskilda behov. Det orsa-
kar lidande för föräldrar och barn, och i 

TEXT: Lena Näslund ILLUSTRATION: Helena Shutrick
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de flesta fall tvingas kvinnan ta ett steg 
tillbaka för att stötta sitt barn.

S-kvinnor motsätter sig utvecklingen 
mot deltidsförskola och privata lösningar 
som de borgerliga partierna driver. 
S-kvinnor kräver att personaltätheten 
ökar, att barngrupperna minskar i för-
skolan och i skolbarnomsorgen, att kom-
munerna genom lag ska vara skyldiga 
att erbjuda skolbarnomsorg för barn i 
åldrarna 6–12 år. Det ska också lagstiftas 
om kommunernas plikt att ordna barn-
omsorg på obekväm arbetstid.

Kvinnornas löner är fortfarande 
lägre än männens. 1992 hade kvinnorna 
83 procent av manslönerna. 2008 var 
procentsiffran 84. Av detta följer lägre 
pensioner, lägre sjukersättningar och 
lägre föräldrapenning.

S-kvinnors nya program om kvinnors 
livsvillkor innehåller intressanta avsnitt 
om fattiga hushåll och barnfattigdom. 
Statistik visar att män är heltidsarbetan-
de oavsett om de har barn eller inte. Av 
ensamstående män med barn under sju 
år arbetar 90 procent heltid. För kvin-
norna är motsvarande siffra 65 procent. 
Det är också i den gruppen man hittar de 
fattiga hushållen och barnfattigdomen.

Enligt en rapport från Rädda Barnen 
(daterad 2008) är andelen fattiga barn i 
Sverige 11,9 procent. Omsatt i konkreta 
siffror är det 229 000 barn!

S-kvinnor kräver att all lönediskri-
minering ska upphöra, att det görs en 
översyn och rejäl ökning av bidragsför-
skotten till ensamstående föräldrar samt 

att ersättningsnivåerna i föräldraför-
säkring, sjukkassa och A-kassa ska vara 
80 procent av arbetsinkomsten för 80 
procent av de försäkrade. Och taket ska 
höjas i takt med inkomstutvecklingen.

Nytt i det här programmet är reso-
nemang om kvinnornas stora ansvar 
för den äldre generationen. Men här 
finns också ett mer traditionellt avsnitt 
om äldres villkor i äldreomsorgen. Det 
handlar om bättre utbildning av persona-
len, förebyggande insatser för att skjuta 
upp behov av vård och omsorg, tydligare 
nationell styrning av äldreomsorgen för 
att motverka kvalitetsskillnader mellan 
kommunerna. Ett av de viktigaste kra-
ven gäller maxtaxan inom äldreomsor-
gen. Den har fått många kommuner att 
kompensera inkomstbortfallet genom 
att höja avgifterna för distribution av 
mat och annan service. Äldre med låga 
inkomster kan, som en följd av detta, 
helt bli utan pengar till andra personliga 
behov. S-kvinnor kräver att kommuner-
nas kostnader för maten ska läggas in i 
maxtaxan. 

En stor fråga för arbetarrörelsen är 
huruvida omsorg om barn och äldre ska 
vara offentlig eller privat. Välfärdstjäns-
ter bjuds numera ut på marknaden som 
vilken vara som helst. Medborgarna får 
en peng i handen och förväntas agera 
kunder: 

»Vi får samma valfrihet när vi köper 
förskoleplats till våra barn som när vi 
köper deras frukostflingor. Valfriheten 
ska få oss att glömma att den avgö-

rande frågan alltjämt är hur mycket av 
samhällets resurser som skall satsas på 
den gemensamma välfärden. Men en 
förment valfrihet, utan ökade resurser 
till omsorgen om barn och gamla, tvingar 
kvinnorna tillbaka till hemmet.«

Som exempel nämns vårdnadsbidraget 
som lockar sammanboende mammor att 
förlänga föräldraledigheten med resul-
tatet att deras möjligheter till bra jobb 
försvagas.

Till detta kommer att de borgerliga 
driver på för ett vårdnadsbidrag riktat 
till dem som tar hand om äldre anhöriga. 
Något som ökar trycket på kvinnorna 
med stora konsekvenser för löneutveck-
ling, karriär och egen pension.

S-kvinnor kräver att omsorg av god kva-
litet ska vara en solidariskt finansierad 
rättighet för alla barn och gamla i behov 
av omsorg. Den fria etableringen av för-
skolor ska avskaffas liksom den barnom-
sorgspeng som riksdagen införde 2009. 
Äldreomsorg ska upphandlas endast i 
begränsad omfattning, och omsorgspeng 
och anhörigersättning inom äldreomsor-
gen avskaffas. 

Därtill kräver S-kvinnor att medde-
larskydd ska gälla för alla anställda inom 
alternativa driftsformer, detta för att öka 
insynen och minska risken för övergrepp.

Programmet har också ett avsnitt med 
rubriken »Vidgat blickfält«. Det handlar 
om de många nya sorternas familjer, om 
våldsutsatta kvinnors villkor och om 
unga kvinnors utsatthet. 

S-kvinnor anser att en ny familjepoli-

»Andelen fattiga barn  

i Sverige är 11,9 procent.  

Omsatt i konkreta siffror  

är det 229 000 barn!«
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Citatet är hämtat ur S-kvinnors nya familjepolitiska program. 

Bakgrunden är att varje dag utsätts någon ung kvinna för övergrepp 

eller sexualiserat våld.

 i Robertsfors har tränat karate i mer än 40 år. 
Hon är städchef i sin hemkommun och vice ordförande i Västerbottens kvin-
nodistrikt. Hon tycker att man inte i första hand ska lära de unga kvinnorna 
att slåss:

– Det bästa självförsvaret är att lära sig säga nej och att sluta känna sig 
som ett offer.

Maggie Swande är en kaxig fyrabarnsmamma som säger att hon har 
slagits hela sitt liv.

Hennes äldre bror började med karate och använde Maggie, tolv år, som 
sparringpartner. Han har nu svart bälte, men Maggie säger att hon är för lat 
för att träna så mycket som det krävs för att nå lika långt. Hon tränar istäl-
let en variant av självförsvarsmetoden Kung Fu hemma i vardagsrummet. 
Den kallas Wing Chun, eller ibland Wing Tsun. Den sägs ha uppfunnits av en 
buddistisk nunna för 200–300 år sedan.

Maggie:
– I karate kan man gå till attack. Det behöver man inte, om man inte 

måste, i Kung Fu. Där handlar det om självförsvar. Och om vi anser att 
flickor och kvinnor ska »lära sig att slåss« är det den sortens kampsport de 
ska ägna sig åt.

Maggie Swande undervisar kvinnor i självförsvar, men hon betonar alltid 
att kvinnorna i första hand måste lära sig att ta ett steg framåt, inte vara 
offer, inte vara undergivna och att i tankarna fundera ut hur de ska agera om 
de blir attackerade. 

– Flickor och kvinnor har ett eget värde. De måste veta om detta och de 
måste visa det. Alla måste känna inför sig själv »du är värd att försvaras«. 
Det är vad min undervisning i första hand går ut på.

Maggie befarar att om flickor lär sig våldsamma kampsporter ökar våldet 
än mer. Våld föder våld. Hon anser att enda sättet att minska våldet i hem-
met och på gatorna är att man får ner männens och pojkarnas våldsamma 
beteende. Det är en fråga om uppfostran, men också en fråga om jämställd-
het och långsiktig politisk vilja.  

tik ska bryta stereotypa könsnormer 
som förhindrar jämlikhet, och den 
ska tillgodose barnens rätt till alla de 
vuxna som är att betrakta som föräld-
rar, oavsett biologiska band. 

S-kvinnor vill befria kärleken och 
skapa en familjepolitik för alla famil-
jer. I den ska ingå enkla och tydliga 
regler som ger barn rätt till juridiska 
band till alla sina föräldrar. Därtill 
ska lagstiftningen om insemination 
ändras. Fler ska ha möjlighet att 
bli föräldrar oavsett civil status och 
sexuella preferenser. 

Våldet mot kvinnor speglas i statis-
tik från SCB. Antalet anmälda fall av 
kvinnomisshandel ökar. Många kvin-
nor är otrygga och känner rädsla.

S-kvinnor kräver lag om kvinnojour 
i alla kommuner, full behovstäckning 
på skyddade boenden för våldsutsatta 
kvinnor samt handlingsplaner mot 
kvinnovåld i alla kommuner.

Avsnittet om unga kvinnor behandlar 
den press som unga kvinnor utsätts 
för i skolan och på fritiden. De sned-
vridna skönhetsidealen, den ökande 
stressen i skolan har gjort att »duktig 
flicka« har blivit en diagnos. 

S-kvinnor kräver att flickor och 
unga kvinnor ska ha rätt att bestäm-
ma över sin egen kropp. 

S-kvinnor kritiserar de sexualise-
rade och kvinnoförnedrande tenden-
serna i skolmiljön och att alla skolor 
ska ha tillgång till genuspedagoger 
plus att lärarna aktivt ska arbeta med 
attityder och språkbruk.

S-kvinnor kräver också mindre 
betygshets, ökad satsning på elev-
hälsan, regionalt stöd för tjej-jourer 
och skyddat boende för unga kvinnor, 
kvalificerat stöd till unga kvinnor som 
lider av anorexi eller bulimi, stopp för 
manipulerade modebilder samt att 
feministiskt själförsvar bör erbjudas 
som en valbar kurs på gymnasiet. 

»Feministiskt självförsvar 
ska erbjudas som en valbar 
gymnasiekurs«

Maggie Swande tränar en variant av självförsvarsmetoden Kung Fu. Hon undervisar även 
andra kvinnor i självförsvar. Det gäller bland annat kvinnor som har varit utsatta för våld från 
män, men också kommunalanställda som riskerar att drabbas av hot och våld.
FOTO: Michael Norén
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Matilda Ernkrans:
 – Det handlar ju inte om att göra flickor av pojkarna – el-

ler tvärtom. Det handlar om att ge barnen ett rikare liv. Det 
finns en tröghet och en könsblindhet som gör att man inte ser 
de könsbetingade orättvisorna. Förskolan och skolan har en 
viktig uppgift att öka jämställdheten i samhället. Det är en 
demokrati- och maktfråga att varje flicka och pojke får samma 
möjligheter. Om inte förskolan och skolan aktivt arbetar med 
värderingar och attityder kring jämställdhet befäster man de 
gamla förlegade könsrollerna. 

Matilda Ernkrans har själv två barn. På sin blogg kallar hon 
sig småbarnsföräldrarnas representant i riksdagen. Motioner 
om barn, familj och jämställdhet är hennes specialområde.

Hon kräver i sin motion, och när hon träffar kommunpoliti-

ker, att personalen i skolan och förskolan ska ha ökad kompe-
tens om genus och jämställdhet för att kunna ta itu med de 
invanda mönster som befäster orättvisa könsskillnader och 
som de flesta av oss, ofta omedvetet, deltar i. Och då handlar 
det inte bara om att klä pojkar i blått och flickor i rosa.

Den socialdemokratiska regeringen satsade på högskole-
utbildning för genuspedagoger, men endast ett fåtal hann gå 
utbildningen. Den borgerliga regeringen prioriterade bort 
genuspedagogerna och vägrade dessutom att genomföra en 
utvärdering av utbildningen.

Matilda Ernkrans välkomnar S-kvinnors krav och säger att 
det nu är viktigt att påverka kommunerna att öka jämställd-
hetsarbetet i förskolan och skolan. Genuspedagoger i varje 
kommun borde vara en självklarhet. 

Att det finns barnfattigdom i Sverige är inte så väl känt, men 
S-kvinnor ska göra frågan till en av de viktigaste i valrörel-
sen.

Agneta Gille är barnskötare till yrket. Hon har många 
gånger noterat hur barn från fattiga förhållanden tvingats 
avstå från både skolresor och utflykter. Hon säger:

– Det är en kvarts miljon barn i de familjer där man lever 
på socialbidrag eller har lägre inkomst än vad man behöver 
för att täcka nödvändiga kostnader. Då kan 100 kronor till en 
utflykt vara helt omöjligt att betala. Rädda Barnen kommer 
varje år med en rapport om de här barnens förhållanden. Det 
är verkligen på tiden att vi tar uppgifterna på allvar.

– De flesta fattiga barnen finns i familjer med en enda för-
älder, ofta en ensamstående mamma. 

Det är hemskt att riksdagens majoritet och regeringen inte 
bryr sig om detta.

I motionen, som lämnades in i oktober 2009 och avslogs 
av riksdagen i december, redovisas en undersökning som 
genomfördes 2008 av Majblomman. Där kan man läsa att 
åtta procent av föräldrarna med barn i grundskolan inte har 
råd med ett mål varm mat varje dag. Och från SCB kommer 
uppgiften att under första kvartalet 2009 var det 180 barn i 
Sverige som blev bostadslösa när deras föräldrar vräktes.

– Det är siffror som berör, säger Agneta Gille. För att be-
kämpa barnfattigdomen krävs en snabb insats. Föräldrarna 
måste få jobb, de måste få chans att utvecklas i arbetslivet, 
inkomststödet måste öka så att barnen kan göra detsamma 
som alla andra barn – åka på utflykt och skolresor. 

Matilda Ernkrans, S-kvinna och småbarnsföräldrarnas re-
presentant i riksdagen. Här med sönerna Filip och Martin 
Ernkrans. FOTO: Stefan Bernström

Det ska finnas genuspedagoger i varje kommun.

Det har Matilda Ernkrans, S-kvinna från Hallsberg, krävt i en mo-

tion i riksdagen. 

Den avslogs, men samma krav finns i S-kvinnors nya familjepoli-

tiska program. Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund sa i sitt 

sommartal i Visby förra året att han inte begrep varför man i skolan 

och förskolan ska ha genuspedagoger. Det har man inte heller. Det är 

endast ett fåtal kommuner som har genuspedagoger. 

S-kvinnor kräver genus-
pedagoger i varja kommun

Riksdagens borgerliga majoritet anser att barnfattigdomen i Sverige 

inte behöver bekämpas. Flera motioner med krav på åtgärder har 

undertecknats av S-kvinnor. En av dem är Agneta Gille, Uppsala.

180 barn blev bostadslösa

Agneta Gille, barnskötare och riksdagsledamot, som 
kämpar mot barnfattigdom.



ag tänker på denna händelse nu 
när vi närmar oss valet. Vi som 

kallar oss socialdemokrater borde 
aktivt ställa oss frågan – vilket resul-

tat vill vi ha? Vem skall bli vår nästa 
statsminister? Hur får vi henne dit? 

Svaret kan tyckas självklart men det 
verkar inte så. När skickade du ett kort 
till Mona? När talade du väl om henne? 
När bröt du ett dumsnack om vår parti-
ledare?

Var och en av oss kan göra något lite 
för att skitprat, mediadrev och skenfrå-
gor fokuseras bort och de viktiga valfrå-
gorna blir synliga. Det ÄR tufft att vara 
partiledare. Ännu tuffare att dessutom 
vara en kvinnlig sådan. Vårt uppdrag nu 
är att jämna vägen, inte blockera den! 
Att stå bakom, inte i vägen!

När jag var hos S-kvinnorna i Öster-
götland och talade på deras årskonfe-
rens för ett tag sedan hade jag inspire-

rats av boken »Bokslut Reinfeldt«. Det 
väckte entusiasm och debatt! Boken 
visar hur strategiskt omvandlingen av 
Sverige pågår och hur vi sakta inte bara 
går mot ett annat slags samhälle utan 
också hur vi väljare förmås att TRO på 
detta nya. Kärnan av det samhälle vi 
socialdemokrater byggt håller bit för 
bit på att krackelera. Just att det går så 
pö om pö gör att vi inte ser helheten. Vi 
inser inte att åtstramning av socialför-
säkringar, rutbidrag, vårdnadsbidrag, 
skattesänkningar (också för lågavlö-
nade), avgiftshöjningar till A-kassan, 
skärpning av kraven i olika system, 
friskolor och hälsocentraler på entrepre-
nad; allt är ett led i en större omvand-
ling av Sverige.

 Om detta borde vi tala! Om detta 
borde vi skapa en debatt, som inte bara 
leder till en valseger utan också vrider 
politiken vänsterut. Ty om ni studerar 

forskningen eller tittar er om i världen, 
så finner ni inget samhälle som är så 
jämställt och jämlikt som det som en 
gång var vår dröm. Och de värdeorden 
jämställdhet och jämlikhet lever väl 
fortfarande?

Alltså: Byt ämne! 

J

KRÖNIKAN
MARGARETA WINBERG
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»När skickade du 
        ett kort till Mona? 
När talade du väl om
   henne? När bröt du 
ett dumsnack om vår
     partiledare?«

Citat ur min bok »Lärarinna i politikens hårda skola«:

»Men en sanning som Gro Harlem förmedlade har jag haft 

väldigt god nytta av. Hon sa:

 – När det går bra behöver man inga ryggdunkningar. Man 

känner när det går bra. Men när det är tungt, när det blåser 

och man är alldeles ensam – då är telefonsamtalet, kortet eller 

den lilla klappen på axeln så viktig. Jag har inte alltid själv orkat 

leva upp till dessa ord. Men jag vet vad de betyder. Ingen gång 

var det så underbart att få ett brev eller ett kort, som när det 

blåste runt mig som minister eller ambassadör. Tack ni som 

skrev! Och tack till dig kvinnliga bonde som under en stormig 

morgon plötsligt var där i telefonen:

– Vi såg dig på TV och då bestämde min man och jag att vi 

skulle ringa till dig och säga att du är bra.

Tror ni att tårarna sprutade? Svar, ja.«

»Bryt dumsnack om 
vår partiledare«



I
    alla krig och konflikter får kvin-
norna betala ett högt pris. Det kan vara 
fullständiga vidrigheter som de syste-
matiska våldtäkterna som begicks under 
Balkankrigen och i flera av de afrikanska 
krigen. Men det kan också vara ett gene-
rellt förnekande eller tillbakatryckande 
av kvinnors rättigheter med hänvisning 
till ett större mål. Jag besökte nyligen 
Gaza, och jag blev chockerad över hur 
kvinnors rättigheter har tryckts tillbaka. 
Det gäller på alla områden, från klädsel 
och sociala regler till det faktum att 
kvinnorna som tidigare var 30 procent 
av de anställda i den palestinska myn-
digheten på Gaza nu i stort sett är noll 
procent!

Tyvärr blir många progressiva kamra-
ter irriterade eller till och med arga när 
man tar upp detta faktum, eftersom de 

menar att fokus då dras ifrån det verk-
liga problemet, nämligen Israels blockad 
av Gaza, och konsekvenserna av det 
våldsamma bombkriget 2009 när nästan 
1 500 palestinier dödades. Men för mig 
är det självklart att kunna kritisera och 
kämpa emot två saker samtidigt. 

Jag minns hur jag tillsammans med en 
ungdomsdelegation mötte en av taliba-
nernas främsta ledare, Hekmatyar, i Pes-    
hawar 1988 där motståndet mot Sovjet-
unionens ockupation av Afghanistan hade 
sitt högsäte. Det var många som trodde 
att alla som kämpade mot ockupationen 
också förtjänade stöd. Vi frågade om allt 
som hade med Sovjetunionens ockupa-
tion att göra, men jag kan inte påminna 
mig att vi överhuvudtaget ställde en enda 

Jämställdhet i 
Gaza existerar inte

Ann Linde, Socialdemokraternas internationella sekrete-
rare, har varit i Gaza och med Makthandboken i handen 
föreläst om manliga härskartekniker och socialdemokratisk 
jämställdhetspolitik. Detta är hennes berättelse, och hennes 
reflektioner.

TEXT OCH FOTO: Ann Linde

Ann Linde och Randa Abu Ramadan, 24 år. 
Randa har själv känt av det nya kvinnoför-
trycket och säger att  innehållet i föreläs-

ningen gav henne styrka.
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Jämställdhet i 
Gaza existerar inte

fråga om hur ett talibanstyrt Afghanistan 
skulle påverka kvinnorna …

Sådana misstag ska inte göras två 
gånger. 

Alla kvinnoklubbister känner till 
Makthandboken, med de fem exemplen på 
manliga härskartekniker. Jag bestämde 
mig för att hålla en föreläsning om detta 
i Gaza city, kryddad med lite socialdemo-
kratisk jämställdhetspolitik. Männen i 
publiken hade stora svårigheter att sitta 
kvar, och uttryckte sitt missnöje med 
höga rop (särskilt pappaledighet utlöste 
starka reaktioner). Men de unga kvinnor-
na var lyriska. Jag bad två av deltagarna 
skriva ner vad de tyckte. 

mer än underbart
Så här sa 24-åriga Randa Abu Ramadan, 
sunnimuslim från Gaza: 

– Innehållet i föreläsningen var mer 
än underbart! Det finns kvinnor som 
föreläser om sociala och politiska frågor, 
men inte så här öppet. Vårt samhälle är 
mycket stängt, och det är inte tillåtet för 
kvinnor att tala om alla frågor. Att få höra 
det här gav mig styrka att tala om min 
egen situation och min roll som kvinna. 

Ibital Aloul är 25 år och jobbar i Gaza 
för Palmecentret. Hon fick uppleva hur 

myndighetspersoner från Hamas, fullt be-
väpnade, kom till hennes kontor, beslag-
tog hennes dator och stängde kontoret. 
Detta har hänt flera organisationer som 
inte anses lojala nog mot Hamas. Hon 
tyckte att kvinnorna genom att lyssna på 
de svenska erfarenheterna upptäckte att 
de själva har styrka och makt, något som 
männen försöker förtrycka: 

– Jag känner en beslutsamhet och en 
vilja att sätta upp mål 
för att nå jämställd-
het. Kvinnor runt om 
i världen borde lära 
mycket mer av varan-
dra så att de får styrka 
att förändra värde-
ringarna i hela samhäl-
len om de upptäcker att de är 
orättvisa mot kvinnor.

Stängts av Hamas
Huda Hamouda på Pales-
tinian Women’s Informa-
tion and Media Center, har 
publicerat en rapport om 
kvinnornas situation sedan 
Hamas tog över. Hamouda 
berättade att flera kvinnoorganisationer 
har stängts av Hamas, några har formellt 

blivit förbjudna, andra har fått sina loka-
ler förstörda och hindrats fysiskt när man 
försökt arbeta. Det är inte heller möjligt 
för dansgrupper att låta flickor och pojkar 
dansa traditionella folkdanser ihop. På 
de politiska och organisationsmöten som 
fortfarande tillåts, är det inte tillåtet för 
män och kvinnor att sitta tillsammans. 
Kvinnor får vara i ett annat rum eller 

sitta/stå längst bak. 
Samma sak gäller i 
bussar och i skolor. 
Precis som i forna 
östländer är mycket 
av de nya reglerna 
inte uttalade i formel-
la dekret utan bara 

muntliga och upprätthålls 
med våld, trakasserier och 
arresteringar.

Självklart är kampen 
mot den israeliska ockupa-
tionen det allra viktigaste. 
Och en försoningsprocess 
mellan Al Fatah (som inte 
tillåts verka politiskt i 
Gaza) och Hamas är full-
ständigt nödvändig. Men vi 

ska inte tillåta att det är kvinnorna som 
återigen får betala priset. ✿

Ann Linde fick stark respons från de unga kvinnorna i Gaza 
när hon berättade om Makthandboken och härskarteknikerna.

internationellt

Makthandboken på 
arabiska, engelska 
och svenska. Ann 
Lindes viktigaste 
hjälpmedel när 
hon föreläste för 
kvinnorna i Gaza. 
Makthandboken 
finns på sju språk 
och kan beställas 
från S-kvinnor. 

morgombris12_10.indd   23 2010-04-14   14.50

GAZA
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i borde sjunga 
lite mer på 

våra möten, säger 
Astrid. Vi har fina, 

gamla kampsånger 
inom arbetarrörelsen, 

men när man skriver nya 
texter blir fler intresserade 

och tycker att det är roligt.
Astrid kom igång med att 

skriva redan i valrörelsen 1982. 
Inspirationen kom från Catarina 

Rönnung, som då var ny ledamot av 
riksdagen och som fick igång sånggrup-
pen Rödmyrorna. Gruppen for runt hela 
Jönköpings län under valrörelsen och var 
mycket uppskattad. Mest applåderade 

var de sångtexter som medlemmarna 
själva, på kända melodier, hade snickrat 
ihop. Vid den här tiden startades andra 
sång- och musikgrupper. Det fanns en 
stark längtan att nå ut med den nygamla 
metoden – att sjunga tillsammans.

– Just nu finns det hur mycket som helst 
att skriva om. Varje gång vi förlorar 
valet är det likadant. 

De borgerliga tar tio steg tillbaka och 
försämrar välfärden och våra livsvillkor. 

För ett tag sedan skrev jag »Jag är en 
liten piga…« om skatteavdragen för hus-
hållsnära tjänster och för några år sedan 
skrev en annan av våra S-kvinnor, Gisela 

Brumme, en text på Beatles-melodin 
»When I’m 64«. Den är fortfarande aktuell 
och alla förstår ju vad den handlar om.

Sång- och musikgruppen Rödmyrorna 
uppträdde och roade i flera valrörelser, 
men med åren har medlemmarna blivit 
äldre och andra uppdrag och intressen har 
tagit över. Detsamma gäller andra sång-
grupper som startades på tidigt 80-tal.

– Men vi kanske kan komma igång med 
den här verksamheten igen, inspirera 
varandra och sjunga ihop. Det vore 
härligt, och tänk vilken tillgång inte bara 
i valrörelsen utan även på vanliga möten 
i klubbar och föreningar. 

V
Astrid Toll är kassör i kvinnoklubben i Vetlanda, men hon skriver sånger 

också.  Kampsånger för S-kvinnor och andra med hjärtat till vänster.

J ag är alltid så gla

Jag alltid så glad båd ´Rödmyrorna när det begav sig. De sjöng och 
spelade sig runt hela Jönköpings län i flera 
valrörelser.

Astrid Toll, S-kvinna i Vetlanda. Hon skriver 
moderna kamptexter till gamla och välkända 
melodier.   Gunilla Bergdalen

KULTUR
KAMPSÅNGER



Låt oss sjunga mera!

Det finns massor av sång- och musikgrupper inom S-kvinnor. 

En del är aktiva, de flesta passiva.

Låt oss ändra på det! 

Skriv eller maila till Morgonbris. Skicka in dina och/eller 

klubbens sånger till tidningen. Vi lägger ut dem på S-kvinnors 

hemsida så att alla kan använda dem. Och de bästa publicerar 

vi i Morgonbris.

Snigelpost: Lena Näslund, redaktör för Morgonbris, Smyge 

Strandväg 16, 231 78 Smygehamn.

E-post: naeslund.information@telia.com 

morgonbris@s-kvinnor.se

J ag är alltid så glad båd ´ i koja och slott

d så glad båd ´ i koja och slott

Jag är alltid så glad båd ´ i koja och slott

åd ´ i koja och slott

Jag är en liten piga…….

Mel.: Kungens lilla piga

Text: Astrid Toll

”Jag är en lite piga som har så väldigt brått

för hushållsnära tjänster är min gärning

Jag alltid är så glad båd’ i koja och i slott

för alla verkar älska denna näring.

Men själv jag måste skatta för denna subvention

som ges till redan rika, som bor i vår nation.

Och lönen min är liten men arbetstyngden stor

så knoget sliter hårt på kroppen, värre än du tror.        

Ja, jag skall städa trappor och jag skall skura golv

och jag skall bära sopor, mat och mattor,

och klippa trädgårdshäcken och stryka skjortor tolv

och tömma sanden efter deras katter

Men inte räcker lönen att nån går hem till mig

där får jag städa gratis, är det en rättvis grej??

Men skattesubventionen till den som gott har råd

att själv betala kostnaden för sin persedelvård.”

 

Visa om vårdvalet
Mel.: Si, goafton o gokväll, min utvaldaste vän….Text: Astrid Toll

Si goafton o gokväll har Du gjort Ditt vårdval änär Du listad på en vårdenhet nånstans?
Det finns flera som vill ha, Dej som kund, det är väl bravåra skatter till privata ska de va!

Se här, 8000 spänn är Du värd, Du lille vän
om Du kommit upp i åldern 72
är Du pigg och frisk som få, pengen ändå måste gåtill den vårdenhet som Du är listad på

Sen vi ser om några år, om vår vårdcentral bestårom vår personal blir över och får gå
Blir det marknaden som styr, ljusa tider nu som gryreller blir det ett kostsamt äventyr??
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abab är 24 år, född 1985 i Väst-
saharas huvudstad La Ayun vid 
Atlantkusten. Där växte hon upp 
med sin mamma och sina syskon 
i skuggan av den ockupation som 

pågått i tio år när hon föddes. 
När jag ber Rabab berätta om hur 

det var och hur det är i Västsahara är 
det en skrämmande vardag som träder 
fram. Västsahara är ett slutet samhälle 
med stängda gränser. Det är inte tillåtet 
för utlänningar att resa in i Västsahara. 
Journalister släpps inte in och inte heller 
internationella delegationer, inte ens från 
Sveriges riksdag. Militären är ständigt 
närvarande och det sker hela tiden över-
grepp och brott mot de mänskliga rät-
tigheterna. De som protesterar förs bort, 
torteras och fängslas. En del människor 
bara försvinner. Det finns ingen yttran-
defrihet och det görs inte några tidningar 
i landet. Alla tidningar, all litteratur, alla 
skolböcker skrivs i Marocko och förmed-
lar den marockanska versionen.

– Förtrycket mot föräldrageneratio-

nen, mot dem som levde i Västsahara 
innan ockupationen, är förödande, berät-
tar Rabab. Det är inte tillåtet att berätta 
om tiden före och den som bryter mot 
detta förbud riskerar att fängslas. Så 
barnen får ingenting veta. I de marock-
anska historieböckerna står naturligtvis 
ingenting om ockupationen. Skoldagen 
inleds och avslutas med samling på 
skolgården. I givakt får eleverna hälsa 
den marockanska flaggan och sjunga den 
marockanska nationalsången. 

Så när en fredlig intifada bland ungdo-
mar på gymnasiet bröt ut 2005 deltog 
hon tillsammans med många andra 
ungdomar i de fredliga demonstratio-
nerna. Dessa fick ett abrupt slut. De 
marockanska myndigheterna agerade 
brutalt. Många studenter torterades och 
fängslades. 

Kontrasterna mellan Sverige och 
Västsahara är starka. Från sand till snö 
också i vardagen. Rabab kommer från ett 

land med hög arbetslöshet. Av tradition 
har västsaharierna varit ett resande 
folk som försörjt sig på handel. Idag är 
arbetslösheten hög. Absolut lojalitet med 
Marocko är ett krav för att överhuvud-
taget ha en chans till ett jobb. Marken i 
Västsahara är billigare än i Marocko och 
regimen uppmuntrar till bosättningar. På 
så sätt försäkrar man sig om majoritet 
ifall den folkomröstning som FN krävt 
någonsin blir av, säger Rabab.  Den mur 
som Marocko byggde redan 1981, för att 
inhägna det ockuperade Västsahara, är 
tre gånger så lång som muren i Gaza, och 
den är omgiven av landminor och fylld 
med militärposteringar.

Jag ber Rabab berätta på vilket sätt 
Sverige bäst kan stödja Västsahara. 

– Genom att fortsätta den politiska 
kampen, säger hon. Vi måste få genom-
föra folkomröstningen. Driv på FN och 
Marocko. Och ett svenskt erkännande 
av Västsahara skulle betyda oerhört 
mycket. Fortsätt även att driva på i EU 
för att få stopp på det illegala fisket. 

Dagarna innan den första snön lamslog Stockholm anlände Rabab Amidane en sen 

kväll med tåg från Norge för att söka politisk asyl i Sverige. 

Idag, nästan fyra månader senare har hon beviljats asyl, fått permanent uppehålls-

tillstånd och ett pass som gör det möjligt för henne att resa i hela världen utom hem 

till sin familj i det av Marocko ockuperade Västsahara. Hon har börja läsa svenska för 

invandrare (SFI) och hon är inskriven på Arbetsförmedlingens Jobbtorg. 

Och hon har redan blivit TV-kändis genom Uppdrag Gransknings fantastiska repor-

tage om det illegala fisket utanför Västsaharas kust. TEXT OCH FOTO: Maria Östberg-Svanelind

R

INTER NATIONELLT
VÄSTSAHARA
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Kongressbeslut:

Västsahara
ska erkännas
Västsahara var en spansk koloni 
som enligt beslut i FN 1966 fick 
rätt till självbestämmande och 
självständighet. En folkomröst-
ning skulle genomföras. Men 
så blev det inte. I ett hemligt 
avtal överlämnade Spanien 
Västsahara till Marocko, och 
1975 marscherade marockanska 
trupper in i Västsahara. Stora 
delar av befolkningen flydde till 
Algeriet och har aldrig kunnat 
återvända. 

S-kvinnor och partiet står 
enade i kravet på att republiken 
Västsahara ska erkännas och att 
biståndet ska öka. Frågan ska 
drivas i EU av socialdemokra-
terna.

Rabab Amidane en snöig dag i Stockholm. 
Här tillsammans med de nya vännerna 
Anders Lindell och Johanna Svanelind.

Erkänn Västsahara! Rabab Amidane studerar 
nu i Stockholm, söker jobb och kämpar för att 
hennes hemland ska bli fritt från Marockos 
ockupation och förtryck.
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Anna Matsson. Hon och hennes man David slet hårt under sitt arbetsliv. I början av 20-talet var de nybyggare (kolonister) i 
Norrland innan de flyttade tillbaka till Ludvika för att få rimliga möjligheter till försörjning. Och det var i Ludvika som Anna 
blev medlem i den socialdemokratiska kvinnoklubben.   FOTO: Privat

Lena Blomqvist hittade en skatt med historiskt värde för kvinnorörelsen när 
hon började läsa om sin mormor Anna i hennes efterlämnade papper. Hon 
skickade ett mail till Morgonbris med Annas föredrag plus de bifogade 
orden: »Då slutklämmen i mormors föredrag är ett lovtal till Morgonbris 
känns det kul att kunna dela med sig av det hon skrivit.«
FOTO:  Lasse Blomqvist.

På 30-talet gjorde Kaj Andersson Morgon-
bris till en av arbetarrörelsens viktigaste 
tidningar.
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etta är ett ämne som jag 
känner mig liten inför. 

Så snart det blir tal om 
uppfostran fordras både 

förmåga och saklig omtanke. 
Kvinnan bör vara huslig, ekonomisk, 

ordningsam och flitig. Men hon skall ej 
hängiva sig så helt åt dessa goda egen-
skaper, att hon låter allt ideellt arbete bli 
åsidosatt.

Varje kvinna har ju, i vilken gren 
hon än arbetar, så mycket hon skall ha 
omtanke om. Till exempel en kvinna som 
har plats, om hon har arbetat hela dagen, 
så måste hon, om ekonomin skall gå ihop, 
även ha omtanke om sin garderob. Det 
skulle inte bära sig om hon ej hölle ihop 
underkläder och strumpor. Det blir ar-
bete som måste utföras på hennes lediga 

tid. En del har ju både lust och glädje av 
att förfärdiga trevliga handarbeten. Det 
är enligt mitt förmenande inte alls för-
kastligt att ha lust med sådana praktiska 
saker. Men att ägna sig så helt och fullt 
åt detta händernas verk, att man därige-
nom inte ger sig någon tid med tidnings-
läsning eller någon annan läsning, det är 
däremot förkastligt.

En husmor har ju arbete, om hon orkar, 
jag tänkte säga dygnet om, men hon 
måste mobilisera opp sitt arbete så, att 
även hon kan känna sig fri och njuta av 
det hon har särskilt varmt om hjärtat.  
Vi socialt intresserade kvinnor, om vi 
bara skulle tänka – jag har ej tid att gå 
och vara med – kärvade vårt hemliv 

därav. Nej, då går man i en ständig läng-
tan till något som man ej kan frigöra sig 
ifrån och arbetet går därigenom trögare 
och blir alltjämt mer drygrott. Låt oss 
istället komma med och få lite andra 
intressen utom hemmet, och man känner 
sig upplyft till sinnet och arbetet i hem-
met förlorar därigenom intet utan går 
istället med mera liv och lust.

Likaså med läsning. Det är vår skyl-
dighet att följa med dagspressen så vi 
veta något om händelserna, annars skulle 
det allt bli bra tomt. En bra bok är verk-
ligen en andlig spis för själen. Däremot 
förkastar jag på det bestämdaste all 
möjlig skräpläsning, det anser jag förstör 
mer än det bygger upp. 

Låt oss bli arbetsamma, ansvars-
kännande medborgare, våra hem och 

»När jag för 14 dagar se’n fick denna uppgift att hålla inledning över detta ämne 

var min första tanke den »jag kan ej«, men i samma ögonblick slog mig en an-

nan tanke som vi framhålla vid flera tillfällen på vår cirkel. Vi skola försöka und-

vika orden att vi inte kan och i stället säja »jag vill, och skall försöka«. Med detta 

i tanken vill jag försöka framhålla några av mina egna åsikter, och hoppas att ni 

inte har för stora fordringar på mig.

D



samhällen till nytta och gagn. Inom vår 
förening böra vi arbeta med, och göra 
vad vi kunna. Vi skola bjuda till att 
hjälpa varandra, och inte som i så många 
fall bara försöka få så mycket fel på våra 
kamrater som möjligt. Om vi försöker 
att hålla ihop och ha lite överseende 
med små saker och mera förståelse för 
varandra, så skall arbetet gå lättare och 
föreningen gå framåt. Så skola vi försöka 
få våra möten pigga och innehållsrika 
och på så sätt vinna medlemmarnas och 
eventuellt nya medlemmars intresse. 
Varför inte ha några lätta diskussions-
ämnen, ungefär som i en cirkel, det kun-
de vi ju åstadkomma utan några utgifter. 
Sådana saker anser jag kunna bidraga 
till kvinnans praktiska uppfostran.

Och till sist men inte minst vill jag 
instämma med Ingrid Friberg Karls-
son – »läs vår egen tidning Morgonbris«. 
Tidningen Morgonbris har mer än någon 
annan tidning tagit till sin uppgift att 
vidga synfältet för kvinnorna. Synd bara 
att inte alla kvinnor kommit underfund 
med det. De tidningar och tidskrifter 
som i allmänhet vända sig till kvinnlig 
läsekrets, öppna minsann inga vida per-
spektiv för kvinnotankarna och strävan-
dena. Sin egen längtan efter förståelse, 
utveckling och sin egen slumrande kraft 
till att verka för sundare, bättre och 

andligare livsform bör hon dränka i föl-
jetongens djup. Det egna hemmets brist 
på komfort, den egna klädedräktens 
torftighet, mannens dåliga arbetsförhål-
landen och barnens kunskap och utbild-
ning, allt detta som borde verka som en 
ständigt hetsande sporre på arbetar-
hustrun, strykes ur 
medvetandet, då 
allt intresse fångas 
av detaljerande 
skildringar om hur 
hertigparet det och 
det har det i helg och 
söcken. Morgonbris 
är av helt annan art. 
Den vänder sig med 
högaktning till kvin-
norna. Morgonbris 
tror på kvinnorna, 
tror att kvinnan kan, 
om hon vill, om hon 
får. Kvinnan ställes 
av den direkt inför 
problemen, hemmets 
– samhällets – hela 
världens problem. 
I Morgonbris finns 
inget pjoller och 
krafs, inget »larv«. 
Morgonbris talar till 
fullvuxna, tänkande 
och myndiga män-
niskor. 

Att sätta värde på sig själva är vad 
arbetarhemmets kvinnor behöva lära 
sig. Morgonbris hör till den läsning 
som väcker det sociala samvetet och 
håller det vaket, som ger impulser till 
samhällsnyttig verksamhet, som ger 
självförtroende och aktning. 
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Om Morgonbris på 30-talet
Kaj Andersson blev en legend efter sin insats för Morgonbris.

Hon var chefredaktör första halvan av 30-talet och gjorde 

då om tidningen till ett modernt socialdemokratiskt maga-

sin för kvinnor. Tidningen fick nytt utseende och hon drev 

politiska kampanjer som inte alltid var i linje med förbundets 

idéer. Lösnummerförsäljningen ökade och partiet var ett tag 

inne på att göra Morgonbris till sin egen tidning.

Kaj Andersson uppmanade kvinnorna att läsa mera och att 

ge sig i kast med politiken. Hon var modernist. Hennes repor-

tage i Morgonbris om Stockholmsutställningen, dess möbler 

och inredningar gav henne en plats inte enbart i S-kvinnornas 

hjärtan utan i landets intellektuella elit. 

En av hennes viktigaste politiska insatser var kampanjen 

som ledde fram till de många semesterhemmen som bygg-

des upp runt om i landet. 1 700 kvinnor skrev till Morgonbris 

och berättade om sitt behov av vila och fri tid. Förbundet tog 

med breven till socialminister Gustaf Möller och fick honom 

att satsa på semesterhemmen. De flesta fanns kvar långt in 

på 60-talet. Det sista som lades ner var Björkhaga på Gotland 

som såldes 2006. 

Den som vill läsa mer om Kaj Andersson rekommenderas 

»Kaj Anderssons Morgonbris. Kvinnopress, trettiotal och läng-

tan efter fri tid.« Boken är Eva Ekstrands doktorsavhandling 

framlagd vid Umeå universitet 2007.

»Morgonbris hör till den läsning som väcker det 
sociala samvetet och håller det vaket, som ger 
impulser till samhällsnyttig verksamhet, som ger 
självförtroende och aktning.«
Citatet är hämtat ur ett anförande som Anna Mattsson, född 1898, någon gång på 30-talet – eller kanske tidigt 40-tal – höll inför kvinnoklubben i Ludvika.  
Talet har just återfunnits och har skickats till Morgonbris av Annas dotterdotter Lena Blomqvist, Sollentuna. Anna Mattssons tal är läsvärt och återges här i 
något nedkortad form.
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Skicka in din lösning senast den 25 maj 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
Agda Östlund
Agda Östlund, 1870-1942. Hon 

försörjde sig genom sömnad i 

Stockholm. Där byggde hon upp 

en ateljé med flera anställda. 1921 

blev Agda Östlund och fotografen 

Nelly Thüring de första socialde-

mokratiska kvinnorna i riksda-

gen. De valdes in i riksdagen i 

samband med nyvalet, efter det 

att kvinnorna i Sverige fått rösträtt. 

Agda Östlund satt i riksdagen mel-

lan 1922 och 1940. Hon var aktiv i 

Socialdemokratiska Kvinnoförbun-

det, bland annat som ordförande 

i dess verkställande utskott 1911-

1917. Hon gick med i Stockholms 

Allmänna Kvinnoklubb 1903, där 

hon även var ordförande. 

Vinnare av förra 
numrets korsord:
... var Ing-Marie Nilsson, Laholm. 

Vinn!
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Fler S-kvinnor i Skaraborg Så firade vi Internationella kvinnodagen 

Bidra till valsegern!  Distriktsordförande- och inspirationsträff 

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinn

Inför 1 maj har S-kvinnors förbund tagit fram 
förslag på paroller till plakat och banderoller. 
Temat för årets paroller är S-kvinnors valfrågor 
– en individualiserad föräldraförsäkring, barn-
omsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid och 
kamp mot barnfattigdom. Underlaget har mailats 
till distriktens ordförande, för vidare spridning i 
respektive distrikt.

S-kvinnor firade internationella kvinnodagens 100-års-

jubileum med seminarium och manifestation.  

Tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

ABF Stockholm arrangerades seminariet »Ställs det högre 
krav på kvinnor med makt?«. En panel bestående av Claes 
Borgström, Carina Lundberg-Markow, Bengt Westerberg 
och Ingrid Burman inledde med att diskutera problemet och 
förslag till lösningar. Samtalet kretsade kring paneldeltagar-
nas erfarenheter av allt från manliga normer i arbetslivet till 
svårigheter för kvinnor att kombinera yrkes- och familjeliv 
samt politikens roll för att öka jämställdheten i arbetslivet.

Den feministiska teater Lacrimosa underhöll med tänkvär-
da sketcher om kvinnligt och manligt beteende. 

Seminariet avslutades med att Mona Sahlin (S), Lars Ohly 
(V) och Peter Eriksson (MP) diskuterade kvinnors villkor i 
politiken, hur alliansregeringens tid vid makten har påverkat 
jämställdheten negativt och vilka jämställdhetsreformer de 
rödgröna kommer att driva inför valet.

Seminariet var fullsatt och det blev en uppskattad dag med 
intressanta diskussioner. Ett utförligare referat samt bilder 
från seminariet finns på www.s-kvinnor.se. 

S-kvinnor deltog även i 8 mars-kommitténs manifestation 
»Hundra år av kamp! – Frigörelse, kvinnofrid, jämställdhet«. 
Med musik av Rrriotsamba och tal av Carin Göransson från 
Tjejjouren.se och sexualupplysaren Sandra Dahlén inleddes 
manifestationen på Södermalmstorg i Stockholm. Ett stort 
demonstrationståg trotsade kylan och blåsten och tågade mot 
Medborgarplatsen där Veronica Palm (S), Josefin Brink (V) 
och Zaida Catalan (MP) höll ett rödgrönt stafett-tal. Vidare 
talade samhällsvetaren och jämställdhetskämpen Gertrud 
Åström om kvinnors förutsättningar historiskt och idag.

S-kvinnor i Skaraborg blir 
bara fler och fler 
Det var glädjande medlemssiffror som presenterades på S-
kvinnor i Skaraborgs årskonferens. En ökning i distriktet med hela 
tolv procent under 2009.

– Det märks att vi har framgång och att fler vill vara med och 
driva på för ett mer jämställt samhälle, säger den omvalda ordfö-
randen Camilla Skog.

Förutom att välja styrelse och behandla förra årets verksamhet 
diskuterades valet. S-kvinnor kommer under året finnas med i 
olika valaktiviteter, skriva insändare och bli motionärer. Motionä-
rer i form av att vara med vid de populära vårvandringarna på 

platåbergen i Skaraborg.
S-kvinnor i Skaraborgs prioriterade 

frågor inför valet är fler jobb i välfärds-
sektorn, rätt till heltid, individualise-

rad föräldraförsäkring, förskola 
på obekväm arbetstid samt 
kamp mot barnfattigdomen. 
Dessutom kräver S-kvinnor att 
fritidshemmen ska ge barnen 
lugn och ro, läxhjälp, mellan-
mål och möjlighet till kreativ 

fritid, så är det inte idag.

Bidra till 
valsegern!

Inför valrörelsen mottages alla  

bidrag till S-kvinnors valfond tack-

samt! Insättning görs på bankgiro 

309-65 75. Märk inbetalningen 

med »valfonden«.
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S-kvinnors ordförande Nalin Pekgul inledde dagen med 
att tala om moderaternas nya jämställdhetsplattform, som i 
flera delar är en kopia av S-kvinnors politik. Samtidigt saknas 
många av hörnstenarna från vår politik, till exempel kravet på 
barnomsorg på obekväm arbetstid. I valrörelsen är det viktigt 
att lyfta fram vad denna skillnad innebär för kvinnors möjlig-
heter att delta på arbetsmarknaden på lika villkor som män.

Nalin Pekgul talade även om den tuffa valrörelse som väntar. 
Med Mona Sahlin som socialdemokratisk partiordförande har 
Sverige för första gången en kvinna som statsministerkandi-
dat. Vi har redan sett hur Mona Sahlin i flera fall bemöts med 
hätska utfall som bär sexistiska undertoner och vi kan därför 
vänta oss att valrörelsen blir extra smutsig. Det är därför vikti-
gare än någonsin att S-kvinnor är starka, vågar ta debatten och 
står upp för varandra.

Därefter tog S-studenters ordförande Kajsa Borgnäs vid och 
talade om de tre stora kriser Sverige står inför: finanskrisen, 
klimatkrisen och en ökad segregation i samhället. För att lösa 
dessa kriser krävs både politisk, social och ekonomisk demo-
krati och att de mjuka frågorna som skola, barnomsorg och 
sjukvård lyfts fram i samhället.

Kajsa Borgnäs berättade även hur studentförbundet har orga-
niserat sin valrörelse och poängterade vikten av att undvika 
pajkastning och samtal om hundralappar i plånboken. Istället 
ska vi lyfta debatten till ett ideologiskt samtal om Sverige som 
möjligheternas land och vilket samhälle vi vill leva i.

Efter lunch samlades distriktens ordförande tillsammans med 
förbundsordföranden för att besluta om S-kvinnors två hand-
lingsprogram »Klimatpolitiskt program« och »Kvinnors livsvill-

kor«. Samtidigt fortsatte distriktens kassörer, utvecklings- och 
studieansvariga att diskutera valet och valrörelsen under led-
ning av förbundets studieansvarige, Susanne Andersson.

Under eftermiddagen presenterades S-kvinnors fyra priori-
terade valfrågor:

• en individualiserad föräldraförsäkring
• barnomsorg på obekväm arbetstid
• rätt till heltid
• kamp mot barnfattigdom
Det fördes diskussioner om hur vi bäst driver våra valfrågor 

för att nå ut till väljarna. Susanne Andersson pekade på vikten 
av att möta och tala med väljarna och att vara flexibla och 
nytänkande för att lyckas med detta.

När det gäller finansiering bör vi inte fokusera på att minska 
kostnaderna utan istället arbeta för att öka intäkterna, till 
exempel genom att söka ekonomiskt stöd från arbetarekommu-
nen och landstinget.

Susanne Andersson pratade vidare om möjligheterna för di-
strikt och klubbar att ta fram lokalt material och att detta inte 
behöver vara så kostsamt. Man kan till exempel söka samarbe-
te med fackförbund och andra organisationer. För att valrörel-
sen ska bli lyckad är det viktigt att anpassa både valfrågor och 
material efter lokala förhållanden.

Inför valet kommer S-kvinnors förbund att ta fram aktuell 
information om barnfattigdom och rätt till heltid. Broschyrer 
om föräldraförsäkring och barnomsorg finns redan att tillgå och 
i början av september utkommer ett valnummer av Morgon-
bris, som kan beställas för att användas i valrörelsen.

Avslutningsvis pratade Susanne Andersson om politisk kom-
petens, sociala mediers betydelse och att vi måste bli bättre på 
att lyfta fram de positiva saker vi förknippar med S-kvinnor. 

Lördagen den 27 februari stod S-kvinnors förbund 

värd för en distriktsordförande- och inspirationsträff i 

Stockholm. Till träffen var distriktens ordförande, kas-

sörer, utvecklings- och studieansvariga inbjudna för 

att diskutera valet och valrörelsen.



Schweiz vill en klar majoritet av 
dem som deltog i folkomröstningen 

införa förbud mot minareter. 
Den italienska regeringen har 

överklagat ett beslut i Europadomstolen 
om att de obligatoriska krucifixen i de ita-
lienska skolorna måste tas ner. Soile Luitsi 
som hade fört upp frågan till domstolen 
hävdade att krucifixen stred mot hennes 
rätt att ge sina barn en sekulär uppfostran. 
Domstolen gav henne rätt, men många 
italienare är upprörda och företrädare för 
regeringen, oppositionen och den katolska 
kyrkan överträffar varandra i sina fördö-
manden av utslaget. Soile Luitsis familj 
har mordhotats.

I stockholmsförorten Rinkeby hindrar 
extrema muslimer ungdomar att dansa och 
lyssna på musik. Muslimer i Europa har 
länge upprörts över hur wahabbisterna i 
Saudiarabien erbjuder skolor och organi-
sationer pengar för att sprida sin stränga 
tolkning av islam. 

De högerextrema partier som nu fått 
vind i seglen, bland dem Sverigedemokra-
terna, har utvecklats ur öppet nazistiska 
och rasistiska partier som insett att de 
inte längre kan vinna anhängare med de 
gamla bruna slagorden. I deras propagan-
dabild av den typiske muslimen ingår unga 
självmordsbombare som offrar sitt liv för 

sin tro. En handling som framstår som 
otänkbar för de flesta svenskar men natur-
ligtvis även för muslimer. De muslimska 
extremisterna vinner anhängare på sin 
kant genom att hänvisa till högerextremis-
ternas hatiska uttalanden.  
Utåt är de måna om att 
framstå som djupt troende 
människor. I själva verket 
har de en dold agenda och 
vill påverka samhället i en 
fundamentalistisk riktning. De muslimska 
extremisternas idéer är lika avskyvärda 
som nazisternas och de stärker varandra 
i en infernalisk växelsång av hat. Vi som 
tar avstånd från all sorts extremism måste 
klargöra var skiljelinjen går. Den går inte 
mellan muslimer och kristna. Den går mel-
lan intolerans och öppenhet.

Extremister får aldrig ingå i något re-
geringsunderlag. Att som minoritetsreger-
ing göra sig passivt beroende av extremis-
ter kan därför aldrig vara acceptabelt. Så 
skulle i praktiken bli fallet med borgerlig-
hetens ståndpunkt att det regeringsalter-
nativ och block som är större än det andra 
bör kunna regera Sverige i minoritet om 
högerextrema Sverigedemokraterna 
skulle bli tungan på vågen i Sveriges 
riksdag. Statsminister Fredrik Reinfeldt 
måste därför redan nu ge ett besked om 

att han varken kommer att 
bilda en regering med aktivt 
stöd av högerextrema Sve-

rigedemokraterna, men heller inte med 
beroendet av deras passiva stöd. Får vi 
inte ett sådant besked i god tid före valet 
riskerar han att legitimera Sverigede-
mokraterna som därmed kan få många 
röster av medborgare som då kan uppfatta 
Sverigedemokraterna som ett rumsrent 
borgerligt parti. Reinfeldt ger då också de 
extrema muslimerna luft under vingarna 
genom att de kan hävda att de etablerade 
partierna egentligen inte har något emot 
att Sverigedemokraterna ska komma in 
riksdagen för att ha dem att skylla på när 
de vill begränsa muslimernas frihet. De 
muslimska extremisterna blir trovärdiga 
när de kan peka på utvecklingen i Dan-
mark, Holland och Schweiz. Ansvaret vilar 
tungt på Fredrik Reinfeldt att förhindra 
att extremisterna blir starka även i vårt 
land. 

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN
NALIN PEKGUL

Nalin Pekgul, 
ordförande  
i S-kvinnor

I

FöFF rbundet infoff rmerar S-kvinnor

och lyssna på musik.« 

hindrar extrema muslimer 
ungdomar att dansa 

Slaget mellan intolerans och öppenhet
Vi måste våga diskutera det mångkulturella samhällets problem, 

föreslå lösningar och lyfta fram fördelarna och styrkan i ett öppet 

samhälle. Vi kan inte ändra på det faktum att Sverige är mångkul-

turellt. Vårt land består av människor med rötter i Somalia och Iran, 

likaväl som i Värmland och Västerbotten. Vi förenas inte av några 

mystiska blodsband. Sverigedemokraternas myter om svensk-

arna och andra underliga folkslag som befolkar vårt land kan inte 

utgöra grunden för något samhällsbygge. Det vi har gemensamt 

är att vi tillsammans formar det samhälle vi har, här och nu. 
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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. 
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POSTTIDNING B
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Box 70485, 107 26 Stockholm

När du är föräldraledig kan fackets 
försäkring betala din pensionspremie. 
Ring 020-56 00 56 så hjälper vi dig!  
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