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DET HANDLAR OM KÄRLEK
I Charlotte Fruergaards bok »Det

TURKIET – STIGAR OCH
VÄGSKÄL

handlar om kärlek« avslöjas hemlighe-

Inspirerande reseberättelser med

ten om kärleken! Läsaren blir insatt i

djup och skärpa, presenterar

hennes kända teori om »Kärlekens ter-

Turkiet som en meze; de goda

mostat«. Det handlar om kärlek – inte

smårätterna. Den som vill fördjupa

minst kärlek till sig själv – så enkelt är

sig i historia, kultur, mattraditioner,

det faktiskt. För hur kan man förvänta

pulserande storstäder har mycket

sig att en annan människa ska kunna

att hämta. Landets utveckling och

älska en om man inte älskar sig själv?

modernisering har gått snabbt men

Specialpris 194 kr

inte smärtfritt. Författarna Bertil

(ordinarie pris 259 kr)

BER TIL BJÖRK
GÖRAN NORDE LL

BILDA FÖRLA G

Björk och Göran Nordell sätter
även ljuset på de utmaningar som

SYDAFRIKA

Turkiet står inför.

Fredrik Sperling tar oss med till da-

Specialpris 194 kr

gens Sydafrika. Genom människor och

(ordinarie pris 259 kr)

levnadsöden berättas landets historia
och nutid på ett lättillgängligt och per-

Maila din beställning till:

sonligt sätt. Möt Sydafrikas starka livs-

kundtjanst@bildaforlag.se – uppge

vilja mitt i en kaotisk aids- och vålds-

bokens titel, namn, adress, tele-

epidemi. Fredrik Sperling var SVTs

fonnummer och beställningskod:

Afrikakorrespondent 2003-2009.

Morgonbris. Porto och fraktkostna-

Specialpris 194 kr

der tillkommer. Priserna inkluderar

(ordinarie pris 259 kr)

?`]VTP_
Stigar och vägskäl

www.bildaforlag.se

moms. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter.
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Football Yes.
Prostitution No.
Ann-Christin är
kvinnan bakom
tröjan

Mona i Irak
– talar för
människorätt och
kvinnornas
situation

16

Carin –
kämpar
för barnens
rätt

'HEDWW»När man drömmer tillsammans blir det politik«, Kajsa Borgnäs
3ROLWLN Carin Jämtin ska vinna valet i Stockholm
.OLPDWSROLWLNKlimatfrågorna kan inte vänta. Nu krävs en aktiv
och framåtblickande politik, kräver S-kvinnors nyligen antagna program
 /HGDUH »Stötta kvinnliga politiker« 
6SDQLQJ Trender, siffror, debatt
'HEDWW »Det är ett mycket orättvist samhälle
vi byggt åt oss«, skriver Kajsa Borgnäs
'HEDWW »Barnfattigdomen ökar, regeringen
trixar med statistiken« skriver Monica Green
3ROLWLN LOs avtalssekreterare skriver om
kvinnorna som blev vinnare i avtalsrörelsen
.OLPDWSROLWLN Klimatfrågan måste tas på
allvar kräver S-kvinnors program

,QWHUQDWLRQHOOWResultatet av Kvinna till
Kvinnas fototävling som synliggör kvinnors roll
i fredsarbetet
.YLQQRNU\VV
.XOWXU Läsarna skickar in nya kampsånger
%RNUHFHQVLRQHU »Å alla kära systrar«, av
Ebba Witt Brattström. »Slöjan, av Suzanne
Brögger. »Jämlikhetsanden«, av Richard
Wilkinson och Kate Pickett
)|UEXQGHWLQIRUPHUDU

,QWHUQDWLRQHOOW»Det är inte dags att åka
hem än!«, säger Åsa Lindestam
MORGONBRIS
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SKTF på nätet: ›››
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Stötta kvinnliga politiker!
1XlUGHWGDJVatt åter läsa Makthandboken! Läs avsnittet om valberedningens betydelse. Det är särskilt viktigt
just nu när arbetarekommunerna och
partidistrikten funderar på vilka som ska
vara gruppledare efter valet. Nominera
ﬂer kvinnor och se till att de blir valda.
Det är bara så som vi kan få ﬂer kvinnor
som leder nämnder och styrelser.
Vårt parti är feministiskt. Partiet
erkänner att kvinnor som grupp fortfarande är underordnade män som grupp.
Därmed kan vi ta itu med orättvisorna
mellan könen, men för att få kalla sig feminist måste man också vilja göra något
åt orättvisorna. Det är
inte samma sak.
En del framställer fortfarande jämställd
representation som ett
problem och
försöker bromsa
utvecklingen.
Många kvinnor har känt av

»Partiet erkänner att
kvinnor som grupp
fortfarande är
underordnade män
som grupp.«
4

Men hur ser det ut hemma i partididetta. I grunden handlar feminism och
striktet, i arbetarekommunen, i valbejämställdhet om demokrati och om att ta
vara på allas kunskaper och erfarenheter. redningen?
– Har kvinnor ordförandeuppdrag i
Eller som det står på partiets hemsida:
»Feminism är lika enkelt som självklart – samma utsträckning som män?
– Har ni en naturlig omsättning på
jämlikhet mellan könen!«
förtroendeuppdragen, eller är det ﬂer
Beslutet om varvade valsedlar togs av
kvinnor än män som »hoppar av« polipartikongressen 1993. I nästan alla partiska uppdrag?
tidistrikt och arbetarekommuner hade
Dessvärre är det så att den nuvaman redan i valet 1994 genomfört detta.
rande genusordningen fortfarande
Sedan dess har det inte hänt så mycket.
avspeglas både i partiarbetet och i
De ﬂesta kommunala och landstingskomnämnder och styrelser. Kvinnor får inte
munala valsedlar har en man som första
samma stöd som manliga politiker! Och
namn, vilket förstås leder till att vi får
när man diskrimineras och
ﬂer män än kvinnor som ledare
inte blir lyssnad på är det lätt
i kommuner och landsting.
att tappa lusten och lägga
Och när man efter valet ska
av. Till men för demokratin
tillsätta gruppledare i nämnder
och samhället. Men också för
och styrelser upprepas mönstpartiets inre liv.
ret. Här ﬁnns mycket att göra
Nu är det tid att ändra på
för aktiva och engagerade Sdetta. Nästa chans komkvinnor. Läs Makthandboken!
mer inte förrän om fyra år.
Jämför gärna verkligheten
Nominera kvinnor. Lägg
med följande tydliga text,
Hör av er!
upp en strategi för hur de
hämtad från partistyrelsens
Alla tidningar vill ha
ska bli valda. Stötta de
hemsida. Rubriken är Femikontakt med läsarna.
kvinnor som blir valda. De
nism:
Det gäller även Morhamnar oftare än män i
»Vi socialdemokrater kan
gonbris.
snålblåst. Sällan på grund
aldrig acceptera den ojämAnvänd snigelpost
av egen ofullkomlighet,
likhet som råder mellan
eller e-posta. En bra
oftare på grund av omgivkönen. Vi vill synliggöra och
text, som är aktuell
ningens ovana vid kvinnor
bekämpa de maktstrukturer
och inte alltför lång,
som ledare. Med ﬂer kvinsom underordnar kvinnor och
publicerar jag gärna.
nor på ledande positioner
som bevarar ojämlika villkor
Lena Näslund/
får vi ﬂer förebilder och
i samhället. Målet är att kvinMorgonbris
ﬂer vågar ta på sig svåra
nor och män ska ha samma
Smyge Strandväg 16,
uppdrag. Läs Makthandmöjligheter, rättigheter och
231 78 Smygehamn
boken! Bättre sommarlässkyldigheter inom livets alla
E-post: naeslund.inning ﬁnns inte. B
områden.«
formation@telia.com
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SPANING
Är det okey att säga

BÖG,
FLATA
ELLER
TRANSA?
Fackförbundet SKTF har lanserat en ny
nätutbildning: »Öppna upp – om homo, hetero
eller trans på jobbet«. Här kan man testa sina

»Hon gjorde
tidningar med
själ«
– Så roligt att ni observerade Kaj Andersson i
senaste numret av Morgonbris.
Det säger Linnéa Gardeström, S-kvinna i Stockholm, och hon tipsar om en bok som ger värdefull
kunskap om Kaj. Den heter »Hon gjorde tidningar
med själ«. Författare är Per Schwanbom.
Linnéa Gardeström lärde känna Kaj Andersson när den förra
Morgonbrisredaktören gjorde ett reportage om handikapprörelsen. Linnéa Gardeström var då anställd på HCK:
– Vi blev vänner och vänskapen varade fram till Kajs död.
Hon berättar också att gamla vänner till Kaj Andersson sam-

fördomar kring könsidentitet och sexuell

las på Kajs födelsedag varje år och pratar kring det material

läggning. Utbildningen vänder sig till alla som

om Kaj som finns:

är intresserade av ett öppet arbetsliv. Den

– Vi kallar oss »Kajsällskapet«, och Per Schwanbom tillhör
också sällskapet.

handlar bland annat om jargongen på jobbet.
Är det okej att säga bög, flata
eller transa?
Enligt flera undersökningar
är många homosexuella, över
80%, inte öppna med sin
läggning på jobbet. De känner stress och lever dubbelliv
på grund av kollegornas eller
chefernas kränkande attityder. Heterosexuella behöver
sällan fundera på om de ska
berätta om sitt privatliv.
– SKTF arbetar för allas lika
värde. Vi vill se ett arbetsliv
där alla har samma förutsätt-

NYFIKEN PÅ FEMINISM?
DÅ ÄR DETTA KURSEN FÖR DIG
Marieborgs Folkhögskola i Norrköping startar i höst sin första distanskurs i feminism. Våren 2011 blir det ytterligare en kurs. Initiativtagare är
Anna Schönbeck, aktiv S-kvinna och folkhögskolelärare. Hon säger:
– Kursen är till för alla som vill veta mer om feminismen och som vill
fördjupa sig. Här kan man orientera sig i feminismens historia, lära sig
mer om den aktuella debatten samt utveckla ett kritiskt feministiskt tänkande.
Kursdeltagarna träffas tre gånger på folkhögskolan och studerar
hemma däremellan. En del av jobbet görs via internet.
Höstkursen startar den 25 september och vårkursen den 22 januari.
Avgiften är 175 kronor, därtill kommer resor och övernattning i samband
med träffarna på Marieborg. Till höstkursen finns fortfarande ett fåtal platser lediga. Till vårkursen är sista dag för anmälan den 1 december.
E-posta till Anna Schönbeck så får du all information du behöver:
anna.schonbeck@folkbildning.net.

ningar för att kunna utföra
sitt jobb och utvecklas på
arbetsplatsen, säger SKTFs
förbundsordförande Eva Nordmark.
MORGONBRIS
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Det är ett mycket orättvist samhälle vi byggt åt oss, och det gynnar varken jämlikhet eller
jämställdhet, varken i vår del av världen eller på andra håll.
Det skriver studentförbundets Kajsa Borgnäs i den här artikeln där hon också beskriver
skillnaden mellan att drömma om en bättre värld och att slå fast att man står för den enda
vägens politik.
Studentförbundet kampanjar i årets valrörelse på temat »I natt jag drömde« och förvandlar
därmed enskilda drömmar till gemensamma mål och visioner.

Politik är att vilja. På senare år har det blivit populärt att
hävda att fortsättningen på Olof Palmes uttryck lyder »men
politik är också att välja«. Alltså, politik är visserligen att
vilja men man kan inte önska sig allt på samma gång, man
måste prioritera. Därför är politik också att välja vad som är
mest önskvärt för tillfället, och välja bort sådant som är för
dyrt eller för svårt.
Högern anklagar regelbundet vänstern för att inte kunna
välja och prioritera; mellan mindre förskolegrupper eller
bättre äldreomsorg, högre studiemedel eller ﬂer hyresrätter,
lägre arbetslöshet eller minskad barnfattigdom. Man kan inte
få allt, sägs det, man måste prioritera, att drömma önskedrömmar var aldrig vad Palme ville, att vilja ha allt på samma
gång är oansvarig politik.
Men man glömmer då att Palme faktiskt inte nöjde sig med
att säga »politik är att vilja« i största allmänhet. Han sade:
»politik är att vilja något«. Något bestämt. Man måste veta
vad man vill. I den bemärkelsen tycker jag att uttrycket »politik är att välja« faktiskt är en ganska bra fortsättning – om
valet handlar om att ta ställning för någonting. Politik är att
vilja, men det är också att ta ställning. Att välja sida, välja
verklighetsbeskrivning eller välja väg.
Inför valet i höst är det där inte bara en oviktig lek med ord.
Valet i september är ett viktigt val. Det är viktigt för att det är
så stora saker som står på spel. Dels har högerregeringen, un6

der den här mandatperioden, systematiskt försökt vrida åt de
kranar som fyller välfärdssamhället med ett innehåll av värme
och solidaritet; försämringar i a-kassan, den aktiva arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna, en bred utbildningspolitik, omfördelning mellan fattiga och rika och mellan män och
kvinnor. Men vi har också under de senaste åren fått känna på
några av de svåraste och viktigaste politiska utmaningarna
som vår generations socialdemokrater står inför; klimatkrisen,
ﬁnanskrisen och en växande främlingsﬁentlighet i hela Europa.
Vi lever, trots att det inte alltid känns så, i verkliga kristider;
orkaner i Latinamerika, översvämningar i sydeuropa, torka i
Kina och en annalkande oljetopp. Finanskrisen beror på växande ojämlikhet i världen och när människor inte vet vem man
ska skylla den allt större osäkerheten och ojämlikheten på,
vänder de sig mot de andra – så växer rasismen ännu en gång
i Europa.
Det är också uppenbart att varken uppgång eller nedgång,
välstånd eller kristider, drabbar människor på samma sätt. De
fattiga drabbas alltid värst, liksom kvinnorna, och de får en
mindre del av kakan när den växer. New Economics Foundation i London har räknat ut att allt mindre av varje nyproducerat dollarvärde i världen går till de fattiga, allt mer till de redan
rika. Kvinnorna och barnen agerar buffert och stötdämpare
i samhällen som krisar men även i »goda tider« släpar kvinnolöner och – villkor efter. Trots att vi lever i den rikaste av
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tidsåldrar är var fjärde ensamstående mamma i Sverige fattig.
I fattigare länder arbetar kvinnor inom jordbruket i större
utsträckning än män, liksom i den informella sektorn i städerna
– sociala rättigheter och inkomstsäkerhet är inget för dem.
Kvinnor är dock alltid ansvariga för att samhället fungerar
även i svåra perioder; de hämtar vatten under torka, vårdar
barn och män som är sjuka, håller ihop familj och samhälle i
konﬂikter – och efter ﬁnanskriser drabbas de dubbelt; pengar
till offentlig välfärd krymper, de förlorar sina betalda jobb inom
omsorgen samtidigt som de får ta ett större ansvar för hemmet och familjen, om än obetalt. Det är ett mycket orättvist
samhälle vi byggt åt oss, och det gynnar varken jämlikhet eller
jämställdhet, varken i vår del av världen eller på andra håll.
S-studenter kampanjar i den här valrörelsen på temat »I
natt jag drömde«. Det är märkligt att det kan kännas radikalt bara att över huvud taget vilja drömma om något, men
under de senaste decennierna har både politiken och ekonomin
präglats av den »enda vägens politik« som Margaret Thatcher
var först med att introducera som ett svar på 70-talsvänsterns
krav på att »allt är politiskt«. »Den enda vägens politik« ger
inte särskilt mycket utrymme för drömmar. Den säger att
marknaden är självreglerande, att politiken inte behövs, att
inga större politiska skillnader egentligen ﬁnns mellan de olika
politiska partierna, att politik varken handlar om att vilja något
eller om att välja väg.
Högern kallar sig »det nya arbetarpartiet« och de socialdemokratiska och vänsterpartierna har i stora delar accepterat
högerns ekonomiska bild av världen. Resultatet av likriktningen är växande klyftor, skenande klimatförändringar och en
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Studentförbundet går till
val med parollen »I natt
jag drömde«. Den finns
med på alla deras valaffischer.

ﬁnansmarknad som galopperar vidare utför stupet. Om det är
något de senaste årens händelser därför har lärt oss så är det
att det inte ﬁnns någon »enda väg« i politiken; att högern verkligen är höger, att inga av vår tids stora eller små problem löser
sig av sig själva och att politiken därför verkligen behövs.
Valet i september handlar därför faktiskt både om de mer
lokala och nationella dagsaktuella frågorna som vi ofta pratar
om, liksom om dessa större och mer svårgripbara framtidsfrågor; om hur hela samhället och alla människor ska hänga ihop.
Jag tror att de drömmar människor har är ganska enkla egentligen; jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och att det ska ﬁnnas
gemensamma rum i livet som inte är genomkommersialiserade
och där det bara är marknadsvärdet som styr.
Att drömma om en bättre värld är varken särskilt långtgående eller verklighetsfrånvänt. Det vore snarare märkligt att
i dessa tider inte drömma om ett annat sätt att leva. Därför är
det viktigt att veta både vad man vill och våga ta ställning i politiken. När varje människa, individuellt och var och en för sig,
önskar sig ett gott liv blir det sällan mer än enskilda drömmar.
Drömmer man tillsammans, blir det politik. B

Mattias Vepsä
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Kajsa Borgnäs
Kajsa Borgnäs har under tre år varit
ordförande i Socialdemokratiska
Studentförbundet.

FOTO:
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Arbetslösheten har ett barnansikte. Barn till arbetslösa föräldrar lider allra mest. Det
handlar om familjer som kämpar för att få tillvaron att gå ihop utan några marginaler
utöver det allra nödvändigaste. Barnfattigdomen når i dag rekordnivåer och beräknas öka
med närmare 50 procent mellan år 2006 och år 2010. Föräldrar med barn vräks från sina
bostäder och allt fler hamnar hos kronofogden. Den borgerliga regeringens drastiska nedskärningar i trygghetsförsäkringarna har tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende.

8

Den generella välfärden jämnar ut klyftorna och stärker de
mest utsatta. Alla barn ska ha rätt till fri skolmat. Barnbidrag,
som går till alla barn, har en större acceptans och minskar skillnaderna. Det är oerhört viktigt att kommunerna inte tvingas
skära ner på skolan, förskolan och stödet till fritidsaktiviteterna. Det behövs satsning på kommunerna så att de har råd
till barnomsorg på obekväm arbetstid, på fritidsgårdar och på
fritidshem som ger barnen lugn och ro, läxhjälp, mellanmål och
möjlighet till kreativ fritid.
Det behövs en regering som inte blundar eller friserar
statistik för att slippa utjämna klyftorna och minska barnfattigdomen. B

Monica Green
S-kvinna och riksdagsledamot
i Finansutskottet

Lena Carlsson

Både självförtroende och framtidstro minskar hos barn
som lever i ekonomiskt utsatta familjer. De kan inte bjuda
hem kompisar därför att de inte har råd att bjuda på mellanmål. När kompisarna kastar sig på sina cyklar för att åka runt
kvarteret kan de här barnen inte följa med, en egen cykel ﬁnns
på önskelistan.
Efter sommarlovet uppstår den stora våndan av att inte ha
några spännande äventyr att berätta om.
Barnfattigdom förekommer i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande eller lågavlönade. En majoritet av de
fattigaste barnen har utländsk bakgrund eller lever med en
ensamstående förälder. Därför måste dessa föräldrar ha stöd
med jobb och utbildning.
Men också med ﬂerbarnstillägg, höjt stöd till studenter med
barn och höjt underhållsstöd.
När regeringen ändrar deﬁnitionen av barnfattigdom så att

färre barn enligt statistiken blir fattigare, påverkar det inte
barnens situation utan är bara till för att dribbla bort problemet.

FOTO:

Alldeles för många barn måste avstå från skolutﬂykten
därför att familjen saknar en femtiolapp till matsäck. Lagom
till skolresan blir barnen »sjuka«. Barn som inte har råd med
glasögon kommer efter i skolan.
I det skedet är det både upprörande och skrämmande att
regering hellre ändrar statistiken. Istället för att minska
arbetslösheten och utanförskapet har regeringen valt kreativ
bokföring och ska nu istället använda sig av ett nytt beräkningssätt för att kunna redovisa färre fattiga.
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Sydafrika blundar för prostitutionen

6.9,11256
75g-25
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Ann-Christin Furustrand är kvinnan bakom de populära fotbollströjorna: »Football YES. Prostitution NO«. Hon berättar:
– S-kvinnor var för en bojkott av Fotbolls-VM i Tyskland 2006,
men vi ville också komma till tals med fotbollsfansen. Hemma
efter middagen, när jag stod och diskade, kom jag på idén.

S

edan gick det fort. Redan
dagen därpå trycktes de första två tröjorna. Aftonbladet
informerades. Resultatet blev
ett uppslag i tidningen och en
präktig bild med förbundets ordförande
Nalin Pekgul och förbundssekreteraren
Ann-Christin Furustrand iförda var sin
tröja.
Nyheten spreds som en löpeld i hela
fotbollsvärlden. Ordföranden i Fotbollsförbundet, Lars-Åke Lagrell, ﬁck samma
dag förklara den svenska lagen och
inställningen till prostitution i internationell press.
I Sydafrika pågår nu Fotbolls-VM, och
trots att prostitution är i lag förbjudet
sedan 1950-talet är sexhandeln i full
gång. Både den prostituerade och sexköparen begår brott. Lagen antogs under
apartheidtiden då det var förbjudet för
svarta och vita att ha sex med varandra.
Nu anser Sydafrikas största fackliga
organisation, Cosatu, att sexarbetet är
en del av en bredare kampanj för arbetstillfällen. Parlamentet har diskuterat
att legalisera prostitution för att kunna
ta ut skatt på inkomsterna. Man har till

och med bett omvärlden att skänka en
miljard kondomer.
S-kvinnor har skickat en tröja till
Sydafrikas legendariske ledare Nelson
Mandela och bett honom bära den för
att visa att även han är motståndare till
prostitutionen.
.DQEOLVWUDIIDGH
Ann-Christin Furustrand:
– Man lyckades bekämpa apartheid,
men man har inte lyckats bekämpa prostitutionen och den slavhandel som den
för med sig. Fattiga kvinnor, men också
ﬂickor och pojkar, utnyttjas, misshandlas
och mördas i prostitutionens spår.
– Sveriges sexköpslag är en framgång.
Den borde vara ett föredöme och en
av våra viktigaste exportartiklar, men
dessvärre är det nu alltﬂer borgerliga
politiker som ifrågasätter sexköpslagen.
Och i ﬂera europeiska länder har man tagit bort alla hinder runt prostitution. Att
sälja sin kropp ses som vilken yrkesverksamhet som helst.
– Norge är ett av de få undantagen.
Där har man gått längre än i Sverige.
Det är bra. Lagen har skärpts så att

Ann-Christin Furustrand medverkade på ett seminarium om
Fotbolls-VM i Sydafrika. Det
arrangerades av bland annat
S-kvinnor och Palmecentret. Och
hon tog givetvis än en gång på sig
en tröja.

även norska medborgare som köper sex
utomlands omfattas av lagen och kan bli
straffade.
6nOGHVPHUlQWU|MRU
S-kvinnors kampanj mot prostitutionen
under Fotbolls-VM i Tyskland är en av
de mest lyckade som förbundet har gjort.
På kort tid såldes mer än 2 000 tröjor.
Och det var inte bara privatpersoner i
Sverige som köpte. Tröjor levererades
till Nordiska Rådet, Europaparlamentet,
Europarådet, till österrikiska partivänner av Anita Gradin och till kvinnosakskämpar från Kongo Kinshasa.
De dåvarande statsråden Jens Orback,
Thomas Bodström och Bosse Ringholm
bar tröjan och stöttade kampanjen i alla
sammanhang där frågan diskuterades.
Thomas Bodström, som då var
justitieminister, såg till att svensk
polis samarbetade med tysk polis under
Fotbolls-VM för att bekämpa den illegala
sexhandeln. Han anser att den borgerliga
regeringen nu borde ha tagit ett liknande
initiativ. B
TEXT: Lena

Näslund FOTO: Ulla Richter.
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Socialdemokraterna måste vinna valet i Stockholm för att vinna valet i riket.
Men Carin Jämtin, oppositionsledare i Stockholm, är inte orolig. Hon säger till
Morgonbris, och hon låter trygg när hon säger det:
– Vi har bättre politik när det gäller välfärd, kollektivtrafik och bostäder. Tre vardagsfrågor som berör alla stockholmare.
TEXT:

Lena Näslund FOTO: Ellinor Collin

N
10

är jag ringer för att prata med Carin Jämtin har jag googlat på henne. Jag har hittat en Sifo-undersökning från april 2010
som har rubriken »Stockholmarna vill ha
Jämtin«. Hon får 34 procent av rösterna
mot bara 29 för det sittande borgarrådet.
Och de rödgröna leder loppet i Stockholm
med drygt 48 procent.
Carin Jämtin kommenterar undersökningen:
– Positivt när det är positivt, men det
är valet som gäller. Vi har haft torgmöten
nästan varje dag sedan strax före påsk.
Vi åker runt på olika torg, serverar kaffe
och pratar med folk. Det är inte så storslaget, men det fungerar. Det är kul med
valrörelser och det känns som om det går
bra just nu.
– Det jag märker är att stockholmarna,
särskilt kvinnorna, är oroliga för kvaliteten i välfärden, för hur vardagen ska
funka. Kvinnor tar fortfarande huvudansvaret för familj och barn. Det är vik-

tigare för kvinnor än för män. De ﬂesta
ensamstående med barn är dessutom
kvinnor.
– De är till exempel oroliga för barnomsorgen. Många förskolor som är privata
naggar öppettiderna i kanten. De ger
föräldrarna dåligt samvete om de inte
hämtar tidigare. Man säger »nu är det
bara ditt barn kvar…«.
– Barnomsorgen ska ha öppet klockan
7–18. Det fungerar i de kommunala. Men
det är ändå inte tillräckligt bra. Det ﬁnns
nästan ingen nattomsorg i Stockholm, och
om man är anställd inom handeln och butiken stänger klockan 18 – hur ska man då
hinna hämta barn innan dagiset stänger?
Detta är i högsta grad en kvinnofråga,
och den måste lösas.
9LONDlUGnYDOHWVWUHYLNWLJDVWHIUnJRU
I|UVWRFNKROPDUQD"&DULQ-lPWLQ
– Välfärden. Det jag tänker mest på är
att skolan ska vara bra, liksom barnom-
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Carin Jämtin är oppositionsledare i Stockholm.
Här fotograferad i den kommunala parkleken.
Omsorgen om barnen står högt upp på dagordningen, och i Stockholm behövs både fler platser
inom förskolan, mindre barngrupper och barnomsorg på obekväm arbetstid.
MORGONBRIS
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Carin Jämtin, 45 år, är nu oppositionsråd i Stockholm. Efter valet ska hon förhoppningsvis vara finansborgarråd i en kommun som styrs av de rödgröna.
Hon vill göra stockholmsregionen till världens bästa plats att växa och leva i.

sorgen. Systemet ska fungera så att man
inte behöver stressa i vardagen.
– Kollektivtraﬁken. Det gäller både på
vägar och på spår. 70 procent av stockholmarna åker kollektivt varje dag. Kollektivtraﬁken i Stockholm fungerar bättre än i
många andra storstäder, men staden växer
fort och det är inte alltid man kommer med
det tunnelbanetåg som man har tänkt sig.
Vagnarna är fulla och passagerarna får
vänta.
– Bostadsfrågan. De borgerliga har sålt
ut till bostadsrätter. Det är bara 20 procent
av bostäderna som ägs av allmännyttan.
När antalet hyreslägenheter minskar blir
det dyrare att skaffa bostad. Det har dessutom endast byggts 740 ettor under hela
mandatperioden. På vår tid var det ﬂera
tusen. Just nu har vi den största ungdomskullen någonsin. Ungdomarna, som vill
ﬂytta hemifrån, kan inte få egen bostad. Vi
har en kommunal bostadsförmedling som
fungerar, men det räcker inte. Vi måste ha
ﬂer bostäder. Vi lovar att bygga 15 000 nya
bostäder nästa mandatperiod.
– Och ﬂer lägenheter för studenter. Vi
har 80 000 studenter i Stockholms län, och
vi har lovat att bygga 3 000 nya studentlägenheter – om vi vinner valet. Dessutom vill jag ha ett särskilt borgarråd för
högskolan.
12

Carin Jämtins engagemang för studenterna har uppmärksammats. Hon har
av Stockholms studentkårer utsetts till
»Årets studentvän«. Motivet var att hon
hade lyft frågan om den högre utbildningens betydelse för Stockholmsregionens
kompetensförsörjning och tillväxt.
9LONDlUGnGHWUHYLNWLJDVWHIUnJRUQD
I|UNYLQQRUQDL6WRFNKROP"
Carin Jämtin tvekar lite, men kommer
fram till att det är ungefär samma frågor
som står högst på dagordningen:
– Kollektivtraﬁken. De ﬂesta som åker
kollektivt är kvinnor. Ju kvinnligare och
fattigare desto mer beroende är man av
tåg och buss. Men det måste också vara
tryggt att åka kollektivt, även på kvällar
och nätter.
– Bostäderna. Kvinnorna oroar sig för
hur det ska gå för barnen och hur de äldre
ska klara sig. Många äldre blir instängda
i en lägenhet i ett hus utan hiss. Det ökar
pressen på kvinnorna eftersom det även
på det här området är kvinnorna som tar
störst ansvar.
– Förskolan där barngrupperna nu
ökar på ett helt oacceptabelt sätt. I mitt
Första Maj-tal lovade jag ﬂer pedagoger
i förskolan och mindre barngrupper. Jag
lovade också ﬂer fritidsgårdar och bättre

skolbarnomsorg. Det är stora frågor för
dem som har barn.
Den enda av de aktuella politiska frågorna som Carin Jämtin tror engagerar
kvinnor mer än stockholmare i allmänhet
är kombinationen mat och hälsa. Det gäller maten i skolan, inom sjukvården och i
äldreomsorgen:
– Mammor och döttrar pratar ofta med
mig om just detta. Maten ska vara god
och näringsriktig, den ska lagas där den
ska ätas och den ska inte vara färdigförpackad. Alla tycker att sådan mat är
trist, och så vet man inte riktigt vad den
innehåller.
Carin Jämtin är vice ordförande i Stockholms arbetarekommun, som förra hösten
antog ett nytt jämställdhetsprogram.
Delar av programmet ﬁnns med i Socialdemokraternas budgetförslag för 2010.
Budgeten för 2011 kommer inte upp på
dagordningen förrän i höst, och vad som
då ska ﬁnnas med vågar hon inte förutspå.
Men detta är några av punkterna som
ﬁnns i jämställdhetsprogrammet och som
Socialdemokraterna i Stockholm går till
val på:
Jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete ska genomsyra alla verksamheter.
Carin Jämtin:
– I vår oppositionsbudget anslår vi
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Carin Jämtin är oppositionsledare i Stockholm. Här besöker hon Rålambshovs parklek och pratar om verksamheten med enhetschefen Lena Schjolin. Omsorgen om barnen står högt upp på dagordningen för socialdemokraterna och i Stockholm behövs både fler platser inom förskolan, mindre barngrupper
och barnomsorg på obekväm arbetstid.

14 miljoner kronor till ett antidiskrimineringskansli. Det är en första början. Vi ska
ha en central funktion som arbetar mot
diskriminering och för jämställdhet. Nu
arbetar förvaltningarna var för sig. Övergripande mål som jämställdhet kommer i
skymundan. Vi ska ta fram bättre statistik
för hur det ser ut på arbetsplatserna och
alla beslut ska granskas ur ett könsperspektiv, det som brukar kallas gendermainstreaming. Det ska dessutom ﬁnnas
tydliga jämställdhetsmål i de kvalitetsmål
som styr verksamheterna.
– Heltid ska vara en rättighet. Vi har
avsatt 10 miljoner kronor, och vi har
studerat hur man har gjort i Nynäshamn.
Där startade man med att erbjuda heltid
inom äldreomsorgen. Det kan vi inte göra
i Stockholm. Vår utmaning är att vi har
stadsdelar där 100 procent av äldreomsorgen är privat. Carema arbetar professionellt med heltidsfrågan, andra gör det
inte. Och inom barnomsorgen är 25–28
procent privat. Vi ska lösa detta, och vi
ska börja på arbetsplatser som kommunen
äger.
– Jämställda löner. Vi har avsatt 24
miljoner kronor för att höja lönerna i

de kvinnodominerade yrkena. Det är en
första början och det är både en jämställdhets- och en låglönesatsning.
Före partikongressen skrev Carin Jämtin en debattartikel i Dagens Nyheter där
hon krävde att »möjligheterna till vinstuttag ska begränsas hos välfärdsentreprenörer«. Det blev stor debatt på kongressen.
Beslutet blev att privata företag ska få ta
ut vinst, men det ska också ställas hårdare
krav på verksamhet och kvalitet.
Carin Jämtin anser fortfarande att
skattepengar för välfärd inte ska gå till
kapitalister, men tycker att partikongressen tog ett steg i rätt riktning. Jag frågar
henne om hon är radikalare än partiet, om
hon står mer till vänster:
– Jag vet inte. Jag har alltid varit för
EU och alltid motståndare till kärnkraft.
Det kanske kan ge någon vägledning.
– Förra sommaren, när jag skrev min
debattartikel, visste vi att ägaren till Kulturkrabaten i Stockholm tog ut miljoner
i vinst. De har 17 förskoleavdelningar
där föräldrarna måste ta med leksaker
till barnen och man drar ner på barnens
mjölk. Sämre kvalitet ger ägaren ökade
vinster. I år har hon plockat ut ett par

miljoner kronor och har köpt ett fritidshus
för pengarna.
– Möjligheten att göra vinster i offentligt ﬁnansierad verksamhet, det vill säga
att göra privata vinster på andras skattepengar, är om inte unikt för Sverige så
åtminstone något mycket ovanligt. Norge
och ﬂera andra länder har lagar som förbjuder detta.
0LQVLVWDIUnJDWLOO&DULQ-lPWLQJlOOHU
PHGHONODVVHQ'HWVlJVDWW6RFLDOGH
PRNUDWHUQDL6WRFNKROPKDUHQSROLWLN
VRPPHUULNWDUVLJWLOOPHGHONODVVHQ
lQWLOODUEHWDUNODVVHQbUGHWVDQW"
– De ﬂesta i Sverige tillhör någon sorts
medelklass. Vårt parti har strävat efter
att alla ska få det bättre så det kan ses
som en framgång. Medelinkomsten i
Stockholm är 27 000 kronor i månaden.
Det är något mer än medelinkomsten för
riket som helhet. Men stockholmare är
inte annorlunda än andra. Vi vill ha arbete
och bostad, en vardag som fungerar,
trygghet för barn och äldre, och någon att
älska hemma. Så ser stockholmarna ut,
och vi arbetar för att en majoritet av dem
ska välja oss på valdagen. B
MORGONBRIS
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Per Bardh, 51, startade sin yrkesbana som fastighetsskötare. På LO-kongressen 2008 valdes han till LOs avtalssekreterare.
Han är stolt över att hans första avtalsrörelse gav extrapengar till kvinnor med låga löner.

LOs avtalssekreterare:

²-DJlUVWROW|Y
MlPVWlOOGKHWVS
Per Bardh är en av de viktigaste aktörerna på svensk
arbetsmarknad. Han är LOs avtalssekreterare.
Morgonbris kan här publicera Per Bardhs egen analys av
årets avtalsrörelse. Han skriver att LOs kvinnor är vinnare
och att han är stolt över jämställdhetspotten.
TEXT:

Per Bardh

FOTO:

Kristian Pohl

»

Att avtalsrörelsen skulle bli bevärlig, förstod jag mycket
tidigt. Lågkonjunkturen slog hårt mot industrin, men samtidigt gick till exempel dagligvaruhandeln jättebra. Redan
hösten 2009 meddelade arbetsgivarna att det inte fanns något
generellt löneutrymme. Av erfarenhet vet jag att så säger
arbetsgivarna oavsett hur ekonomin ser ut. Den fackliga strategin gick
ut på att hålla ihop på ett antal områden och på så sätt få med arbetsgivarna på de fackliga kraven.
Nu är en stor del av alla avtal klara, men färdiga är vi inte förrän det
sista avtalet är skrivet. Hittills har vi fått igenom 70 procent av våra
lönekrav. Ställt mot arbetsgivarnas nollbud betyder det att vi varit
mycket framgångsrika.
([WUDVDWVQLQJDUSnNYLQQRU
Särskilt stolt är jag över att vi sedan 2007 lyckats få till extra satsningar på kvinnor som arbetar i kvinnligt dominerade sektorer så som
Kommunal, Hotell- och Restaurang, Fastighets, med ﬂera.
Männen i de mer välavlönade förbunden inom LO har insett att
arbetsmarknaden är delad i en kvinnlig och en manlig del. Det är uppenbart att kvinnorna tjänar mindre än männen. Dessutom har kvinnor
oftare visstidsanställningar och arbetar mer deltid. Det går inte att
blunda längre. Det är inte möjligt att ropa på lagstiftning. Det är parterna som har ansvaret för hur lönerna ser ut.

14
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Jönsson
FOTO: Stig-Åke

Tre kommunalare som arbetar i hemtjänsten i Rosengård i Malmö. Högre lön och trygghet
på jobbet är viktigast. De är Laila Lindblad-Klein, Florina Bädescu, båda undersköterskor
samt Maria Nordahl, sektionschef på Törnrosens hemtjänstgrupp.

|YHU
VSRWWHQ
Nu får kvinnor som tjänar under
21 300 kronor i månaden mer än hundra
kronor extra. Det låter kanske inte så
mycket men på sikt är det mycket betydelsefullt. Ändå kommer det att ta 10-15
år innan vi kan nå målet om jämställda
löner oavsett kön och bransch. Det beror
på att arbetsgivarna inte vill släppa till
en enda krona.
0HGHQGnUHVHQYLVKHW
Med en dåres envishet har arbetsgivarna hävdat att den svenska förhandlingsmodellen är stendöd och omodern.
När avtalsrörelsen börjar närma sig sitt
slut måste jag konstatera vad jag trott
hela tiden: Arbetsgivarna har fel. Fel om
hur stort löneutrymme det fanns och fel
om viljan att teckna avtal och dubbelfel
i att facket är tillbakaträngt, sargat och
svagt.
Det här var min första avtalsrörelse
som LOs avtalssekreterare. Jag har, såklart, inte varit ensam vid rodret. Våra
framgångar är resultatet av facklig samordning och många människors hårda
arbete. Vi var många som förberedde
oss, som förhandlade och som nu skördar
frukterna när stora delar av arbetsmarknaden fått löneökningar på rimliga
nivåer och därtill en jämställdhetspott.
Om två år startar en ny avtalsrörelse.
Då enas vi om nya krav och tar ännu ett
steg mot minskade löneskillnader mellan
kvinnor och män. B

LO-förbundens kvinnor har fått nog

9LYLOOLQWHMREEDKXUP\FNHW
VRPKHOVWI|UKXUOLWHVRPKHOVW
Törnrosens hemtjänstgrupp i Malmös Rosengård har lunchrast när
LOs avtalssekreterare Per Bardh kommer. Han är på arbetsplatsbesök och vill höra hur det står till med livet, kärleken och politiken,
men framför allt vill han prata om den pågående avtalsrörelsen.
– Ni som är kommunalare ska ha mer i löneökning än branscher där framför allt
män arbetar. Det går inte att blunda för att kvinnor har sämre lön och villkor,
arbetar mer deltid och har ﬂest visstidsanställningar, säger Per Bardh.
Och han får svar från intresserade medlemmar:
– När kommer löneökningen, frågar Laila Lindblad-Klein, undersköterska,
som vill komma till det väsentliga, den pågående avtalsrörelsen.
– Vi borde ha vintertillägg. I vintras jobbade vi som byggjobbarna. Det var
jättesvårt att frakta varor när det var så mycket snö och is, inﬂikar Florina
Bädescu, även hon undersköterska.
– Att arbetet blir svårare på vintern är en arbetsmiljöfråga, säger Per Bardh.
Det låter oroväckande likt en bortförklaring i de församlades öron. Erica
Timár, arbetsmarknads- och medlemsansvarig i sektion 59, påpekar att oavsett
vad som händer måste hemtjänsten fungera. Det borde synas i plånboken:
– Vi borde få mer än en klapp på axeln för att vi arbetar i en stadsdel som ofta
spärras av. Brandbilarna vägrar att köra in i vissa områden men hemtjänsten
far in.
6MXNDInUGHWVlPUH
– Vi borde dessutom ha bättre lön, tycker Maria Nordahl, sektionschef på Törnrosens hemtjänstgrupp.
Per Bardh:
– Om det var män som hade ert arbete skulle de antagligen inte ställa upp på
era villkor. Ni måste visa att ni inte är beredda att göra hur mycket som helst
för hur lite som helst.
Samtalet glider över från avtalsrörelsen till politiken.
– Det gör skillnad om det ﬁnns en politik som ser arbetarnas villkor. Den
regering som vi nu har varken ser eller hör när arbetslösa och sjuka får det
sämre. Istället sätts de som har jobb mot dem som är arbetslösa och sjuka, säger
Per Bardh. Det kan vi till exempel se i sjukförsäkringen. Med de nya reglerna
drabbas kvinnorna mest.
– Nu måste klyftorna mellan människor minska. Därför är det dags att rösta
fram en socialdemokratisk regering i höstens val. Det är politikerna som bestämmer spelreglerna. Alla politiker tycker inte att välfärden är viktig. Därför
är politiken viktig.B
TEXT:

Ulla Johanson
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INTER NATIONELLT
IRAK

Mona Sahlin har varit i Irak. Det fanns flera motiv för resan: Att stärka
banden mellan nationerna och med det socialdemokratiska partiet PUK, att
träffa några av de irakiska kurder som har varit i Sverige som flyktingar och nu ingår i regeringen, att hedra det kurdiska folket med ett besök
i Halabja och att samtala med människorätts- och kvinnorättskämpar.

Människorättskämpen, juristen Bushra Zeki,
argumenterar mot Kirkurks polischef.
16

Mona Sahlin talar på kongressen i systerpartiet PUK.

S

Mona Sahlin och Khanim Latif, chef för ASUDA,
center för kamp mot våld mot kvinnor.
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Mona Sahlin i Irak:

0RQD6DKOLQL,UDN

Samtal på högsta nivå
om kvinnornas rätt
De sex stora förstärkta SUV:arna sladdar in på den dammiga parkeringsplatsen
utanför ett stort hus i utkanten av Kirkurk, i irakiska Kurdistan. Säkerhetspoliserna
med sina vapen och öronsnäckor hoppar snabbt av och gör en koll. Runt huset står
irakiska vakter med automatgevär. Mona Sahlin och hennes delegation från Socialdemokraterna får klartecken att gå in.
TEXT:

Ann Linde, internationell sekreterare, Socialdemokraterna

S

äkerhetsläget i Irak har
förbättrats, för tre år sedan
räknade man med upp till
3 000 döda i månaden, nu
är siffran nere i 300. I norra
delen, irakiska Kurdistan, är
säkerhetsläget mycket bättre
än i övriga Irak. Handel både
inom regionen och med utlandet
blomstrar. Men i Kirkurk råder
fortfarande ett spänt läge. Kirkurk
är ett av de oljerikaste områdena i Irak,
och striden om hur oljemiljarderna ska
fördelas är hård. Men framför allt kämpar
olika folkgrupper om inﬂytande. Något
mer än hälften av invånarna är kurder, den
andra hälften är araber och turkar, som
inte vill att Kirkurk ska vara en kurdisk
stad. Vi stiger in i en stor sal, som inte
känns mycket svalare än de +44 graderna
utomhus.
Kirkurks borgmästare och polischef börjar med långa utläggningar om hur säkert
det egentligen är i Kirkurk, och hur media
blåser upp konﬂikterna och spänningarna.
Mona Sahlin vänder sig till de kvinnliga
journalister, MR-aktivister och kvinnosakskämpar som på hennes initiativ är inbjudna
till mötet. Bilden kvinnorna presenterar är
fullständigt annorlunda.
– Jag ﬁck be en manlig vän köra mig hit,

FOTO:

Oscar Stenström

det är för farligt för en ensam kvinna att
åka själv, säger Surood Ahmad. Vi har så
många problem här: Hedersvåld, våld mot
kvinnor, könsstympning. Det är många
dåliga traditioner och vi kunde inte börja
arbeta för mänskliga och kvinnlig rättigheter förrän 2003 när Saddam Hussein
tvingades bort.
– Vi skulle behöva ändra skolornas läroplaner, göra undersökningar om omfattningen av hedersvåldet och medvetandegöra både kvinnor och män, säger Bushra
Zeki, journalist och advokat som arbetar
med kvinnors rättigheter. Vi behöver
omvärldens stöd.
.XUGHUQDVVLWXDWLRQ
Dagen efter står Mona Sahlin i talarstolen
på Socialdemokraternas irakiska/kurdiska
systerparti PUK:s kongress: Hon tar upp
kvinnornas situation, lika viktig som de
säkerhetspolitiska diskussionerna. Både
Iraks president Talabani och irakiska
Kurdistans premiärminister Barzani
har långa diskussioner med den svenska
partiledaren. Jämställdhet tas upp, liksom
Iraks grannrelationer, det internationella
samfundets ansvar för fred och återuppbyggnad i Irak och kurdernas situation
generellt.
Långt ute på landsbygden, precis ned-

anför bergen som utgör gränsen mot Iran,
ligger Halabja. Den har blivit en symbol för
Saddam Husseins grymhet. Den 16 mars
1988 bombades byn med kemiska stridsmedel. Syftet var att utrota alla kurder. På
några timmar dog över 5 000 människor.
65 procent var kvinnor och barn. Attacken
mot Halabja var en del av Anfal-kampanjen, som är erkänd som folkmord.
0RQXPHQWRFKPXVHXP
För att aldrig glömma vad som hände,
ﬁnns ett monument och ett museum. Det
är helt fruktansvärt. På bild efter bild ser
vi färgbilder av de döda kurderna. Ett barn
som ammas av sin mor. Två ﬂickor som
sitter på ett trappsteg. En liten pojke med
röda stövlar. Alla dödade på ett ögonblick
bara för att de var kurder.
Mona Sahlin går tyst genom salarna,
känner den ofattbara grymheten in på bara
skinnet. När journalisterna ber om kommentarer säger hon:
– Många kurder lever i Sverige idag.
Många i Kurdistan har erfarenhet av att ha
levt i Sverige. Kurdistans historia är också
Sveriges. Sverige är Kurdistan och Kurdistan är Sverige. Anfal med Halabja var
ett folkmord. Det är min plikt att fortsätta
berätta om det så att människor aldrig
glömmer. B
MORGONBRIS
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KLIMATPOLITIK
S-KVINNORS PROGRAM

18.5b96
%c'(3,6.$
2
 &+02527
Klimatfrågan måste tas på allvar

Klimatfrågorna kan inte vänta. Det krävs en aktiv och framåtblickande politik för att vända
utvecklingen. Det konstateras i S-kvinnors nyligen antagna program för klimatpolitiken.
TEXT:

Lena Näslund FOTO: FOLIO

E

fter ﬁaskot i Köpenhamn
krävs nya tag inom klimatpolitiken. Förhandlingarna
måste komma igång igen. Den
rika världen måste acceptera en
mer rättvis fördelning av jordens
resurser.
Hur ska detta kunna ske utan att
vi själva behöver ge upp framsteg
som vi uppnått genom lång och hård
kamp?
S-kvinnors Klimatpolitiska program
handlar om detta. FN:s klimatpanels fjärde rapport, som ger människans utsläpp
av växthusgaser ansvaret för klimatförändringarna, är en av utgångspunkterna
för programmet.
Uppvärmningen av jordklotet kan
hejdas genom smartare värmesystem
och energisnålare belysning. Järnvägen kan ta över en stor del av ﬂyg- och
biltransporterna, och fossila bränslen
ersättas med uthållig energiproduktion
från vindkraft, solenergi och biobränslen.
Skogs- och jordbruksproduktionsmetoder
ska omprövas, gärna med statligt stöd för
18

att få fart på nya klimatsmarta metoder.
S-kvinnor pekar på att uppvärmningen
är resultatet av ett gigantiskt marknadsmisslyckande. Politiskt beslutsfattande
krävs nu för att komma till rätta med
problemen. Alla medel måste prövas,
både piska och morot. Det kan handla om
miljöskatter, subventioner, lagstiftning
och offentliga investeringar.
.ROGLR[LGXWVOlSSHQPnVWHPLQVND
Skattehöjningar på drivmedel har
minskat utsläppen av växthusgaser från
landsvägstransporter. Sjöfarten har gått i
motsatt riktning. Oljeutsläpp, svavel och
kväve minskar, men koldioxidutsläppen
har ökat. Enligt FN:s sjöfartsorgan IMO
står den internationella sjöfarten för 843
miljoner ton koldioxid i atmosfären vilket
ska jämföras med ﬂygets 666 miljoner
ton. Sjötransporternas utsläpp av koldioxid är större än ﬂygets, men sjöfarten
utför cirka 90 procent av alla transporter.
Såväl ﬂygets som sjöfartens utsläpp
bör beskattas. Koldioxidutsläppen från
vägtraﬁkfordon, ﬂyg och sjöfarten ska

beskattas. Ett särskilt krav gäller de
stora husbilarna som idag klassas som
lätta lastbilar och därmed får lägre skatt.
Det är fel och ska ändras.
S-kvinnor skriver att miljöskatter
är ett viktigt medel för att driva fram
förbättringar av miljön, men man måste
noga fundera över fördelningskonsekvenserna så att drabbade grupper och regioner kan kompenseras. Höjda miljöskatter
kan behöva växlas mot höjda transfereringar till vissa hushåll.
S-kvinnor kräver: Skatt på ﬂygbränsle,
skatt på sjöfartens utsläpp, minskad
ﬂygtraﬁk där andra alternativ lätt kan
skapas samt att landsvägstransporter
med bensinslukande långtradare fasas ut
så snabbt som möjligt.
-lUQYlJDURFKWUlQJVHOVNDWW
Statens ökade skatteintäkter från bensin
och andra drivmedel ska satsas på miljöinvesteringar, till exempel järnvägar
och höghastighetståg. Trängselskatt kan
växlas mot förbättrad kollektivtraﬁk, och
trängselskatt borde vara en självklarhet
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Lamm och får är inte lika klimatstörande som nötkreatur. För klimatets skull bör vi ersätta ungefär halva vårt nötköttsätande med lamm, kyckling och fisk.
Genom seriösa informationskampanjer och omställningsstöd borde detta vara möjligt.

inte bara i Stockholm utan även i Göteborg och Malmö.
Bilpooler och samåkning bör stödjas
och uppmuntras, »fullsatta« privatbilar
ska få använda storstädernas snabbﬁler.
I fortsättningen måste planeringen
utgå från att bil- och ﬂygresor samt
godstransporter på väg minskar och att
järnvägs- och sjötransporter ökar. Detta
förutsätter en större andel statlig ﬁnansiering och att planeringen blir reviröverskridande. (Ex. Banverk/Vägverk, stat/
kommun.)
Omlastningsmöjligheter mellan olika
traﬁkslag måste tryggas. Det kan ske
genom att staten bygger ett nät av
kombiterminaler, som också kan få en
tullfunktion.
För att vi ska kunna handla våra varor
på ett hållbart sätt i framtiden krävs en
ny kommunal strategi. Nu sker överetableringar i stadskärnorna och i externa

köpcentra. Det medför utarmning av
mindre tätorter. Kommunerna bör aktivt
använda sitt planmonopol för att stoppa
denna utveckling.
Med teknisk utveckling och attitydförändringar kan många kilowattimmar
sparas. Energisparåtgärder som förutsätter miljöskatter och subventioner måste
omfatta hyresgäster och villaboende lika.
Genom ett miljövänligt byggande och ﬂer
så kallade passivhus kan energiåtgången
minskas för uppvärmning av bostäder och
arbetslokaler.
8WVOlSSVUlWWHU
S-kvinnor anser att det är viktigt att
få fram en lämplig avvägning mellan
utsläppsminskningar i Sverige kontra
utsläppsminskningar i andra länder. Samtidigt är det självklart att biståndspengar
för att minska utsläpp av växthusgaser i
u-länder inte kan vara ett alternativ till

att minska utsläpp i Sverige. Biståndet
ska vara miljöinriktat, men det får inte
leda till att vi köper oss fria från ansvar
och egna utsläppsminskningar.
Koldioxiden är inte ensam om att bidra
till den globala uppvärmningen. Jordbruket och köttproduktionen avger stora
mängder lustgas och metangas.
För klimatets skull bör vi därför ersätta
ungefär halva vårt nötköttsätande med
lamm, kyckling och ﬁsk. Genom seriösa
informationskampanjer och omställningsstöd borde detta vara möjligt.
När det gäller kärnkraften går S-kvinnor på samma linje som partikongressen.
Lösningen på klimatfrågan är inte att
bygga ﬂer kärnkraftverk. Kärnkraften
är inte ren. Den bidrar både direkt och
indirekt till koldioxidutsläpp. Brytningen
av uran skördar människors liv och hotar
miljön. Säkerhetsproblemen är inte lösta,
inte heller slutförvaringen av avfallet. B
MORGONBRIS
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INTER NATIONELLT
A F G H A N I S TA N

»DET ÄR INTE
DAGS ATT
ÅKA HEM ÄN!«
– Vi gör nytta i Afghanistan, men borde göra större insatser för att bygga
upp det civila samhället.
Det säger Åsa Lindestam (S), ledamot av riksdagens försvarsutskott.
Hon har nyligen varit i Afghanistan för att tillsammans med försvarsmakten inspektera den svensk-finska campen Northern Light.
Åsa är den inom s-gruppen som är ansvarig för alla utlandsmissioner.
Hon har tidigare varit i Bosnien, Kosovo och Libanon.
TEXT OCH FOTO: Åsa

Å

Lindestam, S-kvinna i Söderhamn, riksdagsledamot (S) och ledamot av försvarsutskottet

sa såg ett brunt och
förtorkat land. Hon såg
många män och få kvinnor.
Kvinnorna bar burka eller
sjal. Hon ﬂög med försvarsmakten, hon fotpatrullerade med soldaterna,
hon besökte en skola
samt departementet för
kvinnofrågor och kvinnohuset Womens
Garden i Mazar-e-Sharif. Detta är hennes
berättelse:
»De som är soldater på en FN-camp i
Afghanistan får inte röra sig civilt ute i
20

samhället. De måste alltid bära uniform.
Det gällde inte mig. Soldaterna längtar
efter att få lämna campen för att få träffa
människor och lära känna livet i Afghanistan och jag ﬁck svara på många frågor
efter mina utﬂykter.
Jag åkte till exempel tillsammans med
Elisabet, Sidas representant, för att
besöka departementet för kvinnofrågor i
Mazar-e-Sharif. Där togs vi emot av två
kvinnor. De berättade att när talibanerna
tvingades dra sig tillbaka från vissa
delar i norr uppstod ett enormt behov
av utbildning, både för kvinnor och

män. Många valde därför att ﬂytta in till
Mazar-e-Sharif för att deras barn skulle
få den möjligheten.
Jag träffade den manlige chefen för 20
av de 70 skolorna i staden. I alla skolor
gick det mellan 4 500 och 7 000 barn.
-REEDULWUHVNLIW
Lärarna jobbade i treskift för att klara
undervisningen. Det fanns pojkskolor,
ﬂickskolor och blandade skolor. I de
sistnämnda gick ﬂickorna i första gruppen på morgonen. Pojkarna kom senare.
Flickorna undervisas av kvinnliga lärare.
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Behåar kan orsaka brännskador
Det finns ca 500 svenska soldater i Afghanistan. Några av dem är kvinnor.
De har brandfarliga behåar och skyddsvästar som är alltför stora.
Åsa Lindestam pratade mycket med soldaterna under sitt besök i
campen Northern Light, och hon passade på att fråga kvinnorna om deras
utrustning. Hon frågade om de har speciellt framtagna kläder, lämpliga för
FOTO: Privat

kvinnor. Svaret blev nej. Åsa Lindestam:
– De får en slant och får själva gå i vanliga affärer för att köpa trosor och
bh. Bra kan man ju tänka, det verkar enkelt och obyråkratiskt.
– Men det som ser enkelt ut kan bli en fasansfull verklighet. Om dessa
Säkerhetsutrustningen är nödvändig både för soldater och
civila. Åsa Lindestam, ledamot av riksdagens försvarsutskott, på
besök hos de svenska soldaterna i Afghanistan.

kvinnliga soldater får en brännskada kommer bh:n att bränna fast på kroppen på de ställen där bh:n innehåller plast. – Dessutom är västarna är på
tok för stora. Tjejer och små killar traskar runt i skyddsvästar gjorda för
stora män. Det är opraktiskt, det är tungt och det kan bli farligt.

Det fungerar i Mazar-e-Sharif där man
kan rekrytera kvinnliga lärare, men på
landsbygden är det omöjligt.
En positiv tendens är att andelen
ﬂickor i skolorna har ökat, från 33 procent till 45.
De ﬂesta barn går sex år i skolan, men
några hoppar av efter tre. Många ﬂickor
måste gifta sig vid 12 års ålder. Läskunnigheten är inte så hög. I skolan jag besökte
fanns 5 500 elever, enbart pojkar. Skolan
hade inte bänkar så att det räckte till alla
och svarta tavlan var så sliten att den
knappt hängde ihop. Kritor fanns inte.
»1nJRWVQlOOWODQGLYlVW«
Eleverna berättade att de fått 20 datorer av »något snällt land i väst«, men det
fanns ingen ström på skolan så de var
obrukbara. Några få elever kunde prata
med mig på engelska. De läste språket
och tog chansen att öva.
Jag ﬁck också besöka ett kvinnohus,
Womens Garden. Det stöttas av SIDA.

– Vi vill alla ha kvinnor i truppen, men försvarsminister Sten Tolgfors
Där kan
måste se till att de utrustas med rätt underkläder, noga utprovade och
kvinnor vila
inköpta så att brännskador inte uppstår. Och det ska finnas rätt västar för
ut innan
kroppsstorleken! Nog trodde jag vi kommit längre i den här frågan!
de måste
återvända
till ett odlingsområde för frukt och grönt.
till mannen som har misshandlat dem.
Allt jag sett visar att det civila livet
Lagen ger inget annat alternativ. Manförbättras tack vare vår närvaro. Att ﬂer
nen äger kvinnan och bestämmer över
barn får gå i skola, och att andelen ﬂickor
henne, och om han själv inte är närvai skolgång ökar inger hopp. Med tiden
rande är det hans mamma som bestämkommer demokratin att ha en chans, men
mer allt.
vi ska inte räkna med att Afghanistan
blir ett västerländskt samhälle – om nu
+|JDPXUHQ
någon trodde det.
Womens Garden är en stor inhägnad yta
Internationell trupp är nödvändig i
där kvinnor kan röra sig fritt innanför
området, men vi borde från svensk sida
den höga muren. Inga män får komma
öka den civila närvaron för att utbilda
in. Innanför muren ﬁnns ett bostadshus,
afghanska poliser, domare, åklagare och
några hantverksbodar och en restaurang
andra som kan upprätthålla och bygga
under uppbyggnad. Miljön är torftig och
samhällsstrukturen. Då ﬁnns det möjligträdgården helt obrukad.
het att åstadkomma ett bättre samhälle
Sverige stöttar kvinnohuset, men kanske vore det en idé att även skicka en od- för den afghanska befolkningen. Och om
vi ska lyckas med det måste vi stanna
lingskunnig kvinna till Womens Garden,
där ett tag till…«. B
någon som kunde förvandla trädgården
MORGONBRIS
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F O T O T ÄV L I N G
KVINNA TILL KVINNA

Oplacerad, men ändå en favorit.
Insänd av: Coalition of Women for
Peace, Israel.
»Palestinska och judiska kvinnor
skördar oliver på Västbanken.
Vanligen skördar vi på platser där
trädens ägare (palestinska bönder)
inte kan komma åt dem, på grund
av avskiljande stängsel eller för att
de finns nära en bosättning. Så vi
plockar oliverna tillsammans med
bönder från näraliggande byar, och
ger dem sedan till dess ägare.«
FOTO: Vera Reider
På tredje plats: En äldre kvinna med många år i kvinno- och fredsrörelsen bakom sig. Hon heter Fika Filipovic och är med i »Women in Black« i
Sarajevo. Hon är 80 år och fortfarande aktiv.
FOTO: Biliana Rakocevich.
22
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På andra plats: En bild från Israel på de
»ilskna mormödrarna«, Chava Keller och
Aiyah Strauss. De är aktiva i organisationen
»Coalition of Women for Peace«och de
medverkar här i en politisk satir utanför
polisstationen i Tel Aviv.
FOTO: Raya Knopov

Kvinna till Kvinna gör
kvinnors fredsarbete synligt
– Kvinnorna porträtteras som passiva offer och männen
som aktiva kombattanter. Det är en skev bild som vi
vill ändra på. Det säger Lena Ag, generalsekreterare i
Kvinna till Kvinna när hon kommenterar den fototävling
som organisationen just har avslutat.

Den segrande bilden i Kvinna till Kvinnas
fototävling:
Jordandalen i maj 2009 under en workshop
där man tränade unga palestinier att beskriva
sin omgivning och sitt samhälle. Bilden visar
en palestinsk flicka som ser ut över Jerikos
landskap, med hopp och förväntning inför
framtiden. Organisationen som har sänt in
bilden är Palestinian Working Women Society
for Development.
FOTO: Heba Al-Agez

På Kvinna till Kvinnas hemsida finns alla
bilderna som gick till final.
www.kvinnatillkvinna.se/fototavling

Morgonbris publicerar här de tre bidrag som ﬁck ﬂest röster, men dessutom en bild som
inte ﬁck någon placering alls. Den är dock Lena Ags egen favorit. Den visar kvinnor i Palestina som plockar oliver. Det är en bild som känns långt ner i hjärterötterna när man vet
att den israeliska armén har skövlat tusentals olivträd på ockuperad mark. Olivträd som
har givit skördar i generationer, i några fall i mer än 1 000 år.
Fototävlingen startade hösten 2009. Inbjudan gick till de drygt 100 samarbetsorganisationerna i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia, Demokratiska Republiken Kongo
och på västra Balkan. Temat för tävlingen var »Women working for peace« (Kvinnor som
arbetar för fred). Drygt 60 bilder sändes in. Tio gick till ﬁnal.
Det kom in ca 3 000 röster från hela världen. Många kommenterade bilderna och skrev
att det är glädjande och hoppfullt att se starka kvinnor som aktörer i fredsprocesser. Lena
Ag:
– I traditionell mediebevakning av krig och konﬂikter är det nästan alltid män och de
stridande parterna som får komma till tals. Vi vill genom fotograﬁerna i den här tävlingen
visa upp andra bilder och göra kvinnors roll i fredsarbetet synligt.
Kvinna till Kvinna har de senaste åren gång efter gång pekat på mediernas skeva rapportering från krig och konﬂikter.
– Med utgångspunkt i fredsjournalistiken tittar vi på hur konﬂiktrapporteringen ser ut
i nyhetsmedia. Vi undersöker bland annat hur kvinnor förekommer i rapporteringen, vem
beskrivs som offer respektive förövare, om lösningar på konﬂikterna förekommer och huruvida konﬂikternas orsaker beskrivs. Granskningen visar att bilden som svenska medier
ger av konﬂikter är så gott som enkönad och ofta saknar både genus- och fredsperspektiv.
Vinnaren av Kvinna till Kvinnas fototävling är den palestinska fotografen Heba AlAqez. Hon är aktiv i Palestinian Working Women Society for Development och vann 1 000
euro för sin bild. B
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K RÖ N I K A N
M A R G A R E TA W I N B E R G

Hon lyssnar och låter även andra växa

Mona gör skillnad

24

diskuterat, lyssnat på partiopinionen
när det gällt det politiska budskapet?
(minns svårigheten att förklara den ur
luften nedplockade frågan om maxtaxan på dagis…). Vem låter andra än
HON själv framträda i »sina« frågor?
Svar: Mona. Under stora träd växer
inga nya plantor upp. Ljuset och näringen tas av det stora trädet. Men nu
ser vi Ylva, Thomas, Tomas, Thomas,
Veronica, Carin, Leif som står, inte
bakom, inte i skuggan, utan bredvid
Mona. Och förstås Lars, Maria och
Peter från (V) och (MP).
Bara en stark, demokratisk, modig
ledare vågar ha uttalat kompetenta
medarbetare bredvid sig. Ingen hotar
Mona, men många vill vara vid hennes
sida för att stötta och komplettera. Att
tillåta och främja det, det är det goda
ledarskapet.
Socialdemokratin är inte van det.
Vårt parti har varit ett patriarkalt
och toppstyrt parti som »låtit kvinnor
vara med«. Under Erlanders tid som
bra kaffekokerskor och under senare
tid som statsråd. Men den innersta
makten har herrarna besuttit. Den har

FOTO: Albert

M

OD. Handlar om att
våga göra det ingen
annan gjort, att gå
före, röja stigen. Vem
har vågat be miljöpartiet och vänsterpartiet att – i förväg –
stödja och ingå i en socialdemokratisk
koalitionsregering?
Svar: Ingen har vågat det förut! (fast
någon – läs G.P. – ville nog gärna ta
in det ena partiet – läs MP – men han
gjorde det inte.) Mona har gjort det!
STYRKA handlar om att stå pall, att
inte vika sig. Vem har orkat stå emot
en patriarkal kritik där könet, kvinnan,
spelat en så stor och tydlig roll? Kritiken mot kvinnan kommer från media,
från borgarna, från en del S-gubbar
och andra. Kan hon? Klarar hon? Är
hon kapabel?
Svar: Mona står pall. Hon kan, hon
klarar, hon är kapabel! Herregud, 22
år i riksdagen och 12 år som statsråd,
vilken blivande statsminister slår det?
Inte Bildt, Reinfeldt, inte Carlsson
eller Persson. Låt oss fatta och bejaka
detta!
DEMOKRATI. Vem har förankrat,

Bonniers Förlag

Vilka värdeord gillar vi S-kvinnor? Jag skulle välja MOD,
STYRKA, DEMOKRATI.
Min förra krönika om att nu byta ämne; från partiledarkritik
till sakpolitik gav stor respons. Många har hört av sig till Morgonbris och sagt, äntligen! Så låt oss nu fortsätta på temat och
koppla ihop det med våra viktiga värdeord.

»Bara en stark,
demokratisk, modig
ledare vågar ha
uttalat kompetenta
medarbetare
bredvid sig«
formats på Harpsund eller i chefens
rum på Rosenbad.
Nu är en ny tid och den kräver ett
annat ledarskap. Det kan bara applåderas! B
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styrelsen 1913-16, ombud vid
extra partikongressen 1907,
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ombud vid kvinnokonferensen
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Hanna Nordström

Arbetarrörelsens arkiv

Kvinnokryss
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EJ BOFAST
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AMPERE
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Vinn!

STENAR

b

FÅGLAR

b

b

var Carina Lindgren, Lycksele.

Skicka in din lösning senast den 5 augusti 2010 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med »Kvinnokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverarmband designat av Eva E Eriksson.
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KULTUR
KAMPSÅNGER

Fler
kampsånger
av och för
S-kvinnor

D

spelar gitarr i gruppen, men hon bor
et är så roligt att sjunga tilldessvärre just nu i Småland. Det gör att
sammans, vi borde göra det
gruppen sällan kan uppträda. Resorna
oftare.
lägger hinder i vägen.
Det säger Mariann Sturk
När Röda Systrar var som mest
som är en av eldsjälarna i sångi farten hade de ett litet gage från
och musikgruppen Röda Systrar i
partidistriktet i Skåne och de for runt
Kristianstad.
till möten i en minibuss. De uppträdde i
Gruppen hade sin storhetstid i valröfolkparker och från lastbilsﬂak. Mariann
relserna 1982 och 1985, men medlemminns den tiden med glädje:
marna träffas fortfarande, gör ett och
annat framträdande och framförallt – de
6WlPQLQJSnP|WHQD
skriver nya texter på gamla, kända
– Jag tror vi har spelat med alla våra
melodier.
mest framträdande politiker. Det var
– Det kan ta månader att få fram en
otrolig stämning på mötena, och vår
ny sång. Vi sitter tillsammans, spånar,
musik och våra revytexter
skrattar och sjunger, och till
bidrog till det.
sist är vi nöjda.
Röda Systrar i KristianFotnot:
stad vill gärna dela med sig
5HVRUQDOlJJHUKLQGHU
Alla de nya sångav några nya sånger som är
LYlJHQ
texterna läggs ut på
lätta att sjunga på möten.
Röda Systrar tillhör kvinS-kvinnors hemsida
Tanterna Grön, Brun och
noklubben i Åhus. De som är
Där kan du också
Gredelin har efternamnen
aktiva i gruppen är, förutom
hitta Röda Systrars
Husmark, Olofsson, och
Mariann: Birgit Skoog, Rose»En sång om friheAsk. Farbror Blå behöver
Marie Ohlin och Gudrun
ten« från 1985.
nog ingen presentation… B
Larsson. Det är Gudrun som

26
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Tant Brun

d Boy
Melodi: Här kommer Karl Alfre
äng
Här kommer Tant Brun så strg
Hon säger: Vi drar in din pen
Båd´ halta och lytta
kan visst göra nytta
Stig upp nu och tag din säng!

Farbror Blå

Melodi: Huvud, axlar knä och tå
Huvud, axlar, knä och tå – knä och tå
Högern måste nu klä om Farbror Blå
Vilka plagg är riktigt comme il faut?
Slips får inte sättas på – sättas på

En cancer, en stroke, vaddå?
Din latmask, du måste förstå
att här får du chansen
utav Alliansen
!
Stig upp, tag din säng och gå

Inga pärlor på Tant Blå – på Tant Blå
Då kan väljarna förstå – ja förstå
att Högern under maskerna är blå
Slips och pärlor åker å – åker å.

Tant Grön

Låt oss sjunga mera!
Tack alla som skickar in nya sångtexter till Mor-

dan
Melodi: Bullfest, bullfest hela

gonbris. Det visar att det finns ett stort intresse och
många som hör av sig skriver att de vill sjunga mer

Hejsan, hejsan alla vovvar små
Nu ska ni få ut och gå
knäck
Pigan Rut har fått ett extra
Samla bajs vid närmsta häck

på våra möten, och då gäller det möten både inom
partiet och inom S-kvinnor.
Låt oss hjälpas åt att försöka få fler att känna glädjen i att sjunga tillsammans!
Skicka in dina och/eller klubbens sånger till
tidningen. Skriv eller maila. Vi lägger ut dem på S-

ut
Gammelfarmor får dock ej gå
Skattepengen tagit slut
Personalen hinner inte dit t.
Så hon får ligga i sin egen ski

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

Tant Gredelin
./.

Melodi: Här kommer Karl Alfre

d Boy

Här kommer Tant Gredelin
Hon har en förvirrad min
Men visst är hon morsk
när hon ska fånga torsk
med en skrivelse gredelin.
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B O K RE C E N S I O N
Å A L L A K Ä R A SYST R A R

»Å alla kära systrar«

av Ebba Witt Brattström
Norstedts förlag

Kampen fanns igår
Var finns den idag?
När Ebba Witt-Brattström kommer med en ny bok är det en viktig händelse
för kvinnor. Hon är folkbildare, inspiratör och något av en ledstjärna. »Å alla
Kära Systrar« är hennes nya bok. Jag har verkligen väntat på den – ändå är
den en besvikelse.
'HQKDQGODUPHVWRPLJnU Men det
är i dag som vi kvinnor är så utsatta,
unga kvinnor är inte stolta över att vara
kvinnor längre. Klara dig själv och skit i
andra är det som gäller. Och av feminismen har blivit bloggfeminism …
Jag påstår inte att denna bok är oviktig. Absolut inte. Den berättar om hur
den revolterande kvinnorörelsen red på
1968 års radikala vågkam. Sjuttiotalsfeminismen var folkbildning. Då diskuterades allt från den tidigaste historieskrivningen till Erika Jongs knapplösa knull.
Kvinnoförtrycket analyserades, diskuterades och åsiktsvågorna gick höga.
»Vi demonstrerade, gick ut på nattliga
raider mot porrklubbar, gjorde Kvinnobulletinen, arrangerade kvinnokulturfestivaler, kvinnoutställningar, skrev
sånger och böcker. Vi var socialfeminister, kulturfeminister, kvinnofrigörelsefeminister. Heterosexuella, bisexuella,
lesbiska. Vi trodde på den individuella
erfarenhetens kollektiva sprängkraft.
Jag vet, för jag var med.
1972 började mitt kvinnoliv. Då gick
jag, arton år på det nittonde, med i
28

grupp 8.«, skriver Ebba Witt-Brattström.
Grupp 8 var en jublande kamporganisation som trodde att kvinnor tillsammans kunde förändra samhället. Gråt
inte! Gör motstånd! Var glad! Gå till
angrepp!
0DQOLJWNYLQQRLGHDO
Och ändå hamnade vi där vi är i dag.
Kvinnor är mer utsatta och förtryckta
än någonsin. Varje dag kan man läsa i
tidningarna om kvinnomord, hedersvåld,
kvinnomisshandel. Unga ﬂickor, 13–14
år vågar inte åka till sina hemländer på
sommarlov av rädsla för att bli bortgifta.
Andra går insvepta i stora sjok av tyg
för att inte synas. Det manliga kvinnoidealet, som tar sig uttryck i sexistiskt
mode och program som »Jakten på
Julia«, hyllas.
Det är roligt att läsa om hur kvinnomotståndet växte fram, om det glädjefyllda slitet med Kvinnobulletinen. Den
var unik för sin tid och ett språkrör för
Grupp 8. Gunilla Thorgren var initiativtagare. Hon var också ansvarig utgivare

i ﬂera år. Där hade kvinnorna egen röst
och en egen megafon att ropa i.
Boken är lätt att ta till sig men av drygt
300 sidor är det bara ett par som handlar
om i dag. Några goda råd får vi dock:
»Så hör här alla kära bitterﬁttor, silikonfeminister, arga gossar, queerpersoner och anarkistaktivister, här kommer
feminismens urgamla paradox: Ingen
individuell frigörelse är möjlig innan
hela gruppen kvinnor har frigjort sig!«
$OOWI|UUHNODPHQ
Nu ska givetvis boken säljas. Men att
sälja kvalitetsböcker är inte lätt, och jag
har läst i media att Ebba Witt Brattström är ute och håller föredrag om hur
man stickar pungvärmare! För också det
gjorde dom i Grupp 8 på den gamla goda
tiden. Ack ja, allt för reklamen.
Jag känner så här inför »Å alla Kära
systrar«, den sätter vi in i bokhyllan så
länge. Det är för mycket som vi omedelbart måste ta itu med. Gör en ny bok om
i dag – så fort du bara kan kära Ebba. Vi,
dina systrar, väntar på den! B
TEXT: Yvonne

Gröning
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B O K RE C E N S I O N
S LÖJA N

»Slöjan«

av Suzanne Brøgger
Översättning: Urban Andersson
Norstedts förlag

EROTIK

Suzanne Brögger
fortsätter provocera
Likt en upprorsande drabbar oss Suzanne Brögger då och då, parant,
elegant, sitter hon på något flott hotell och besvarar flödigt journalisternas
frågor.
Hon har nyss varit i Sverige för att marknadsföra sin nya bok »Slöjan«.
I reklamen omtalad som »ett erotiskt epos om skrift och drift«. Kort kan
man väl säga att hon är tillbaka där hon en gång började – i kärlekens sfär.
+RQGHEXWHUDGHSn 70-talet med
»Fräls oss från kärleken» och fortsatte
med erotiken i »Crème fraîche«. Hon
tog avstånd från allt vad äktenskap och
bojor heter.
Så slog hon alla med häpnad genom
att själv gifta sig och skriva den bondromantiska boken om sitt lugna liv i Sölve.
Även där på landet var hon lika snygg
var gång hon framträdde i media, eller
klev omkring i den danska myllan. Ofta
i turban, tunga smycken, alltid svarta
kajalmålade ögon. Från skolan i Sölve
skrev hon nya böcker, artiklar, essäer.
Rakryggad och tydlig i sina åsikter fortsatte hon att beröra och provocera. Hon
har ju bland annat tagit starkt avstånd
från danskarnas invandrarﬁentlighet.
Hennes berättelse om sin egen morfar, en fattig jude från Polen, som kom

vandrande till Danmark med bara en
ränsel på ryggen, är bland det tydligaste
som skrivits mot det horribla i att hata
invandrare. För i ränseln hade han ett
recept, det som sedan blev Aalborgs
Akvavit, det danskaste som ﬁnns!
.lUOHNHQVNlUQD
Nu har hon alltså återvänt till kärleken.
»Slöjan« handlar om den unga ﬂickan
Aziacydé som är en av kvinnorna i
schejken Jafars harem. Hon går i lära
hos honom. Han visar henne fysiskt och
mentalt vägen in mot kärlekens kärna.
Hon blir hans favoritslavinna, och han
tvingar henne att ständigt överraska
honom. För att klara det måste hon hela
tiden skaffa sig nya erfarenheter och överskrida gräns efter gräns. Allt vill han veta.
Boken är upplagd som långa prosadikter.

Yvonne Gröning,

skriver bokrecensioner i
Morgonbris. Men
hon är också själv
författare. I höst har
hon premiär på
Norrbottensteatern
med sin nya pjäs
»I mina drömmar
växte vilda«. Pjäsen
handlar om Lina
Hjort, född 1881 i
Tornedalen. Pappan okänd. 20 år
senare kommer
hon, mot alla odds,
in på seminariet i
Haparanda. Där når
hon sina drömmars mål och blir
lärarinna.

Brögger blandar
ett ålderdomligt
språk med slangord och moderna
uttryck.
Egentligen vet
jag inte varför
jag har skrivit så
mycket om hennes
utseende, det hör
väl inte hemma i
en bokrecension.
Men det är väl för
att jag beundrar
henne både för att hon är så vacker och för
att hon är så klok.
»Slöjan» är en bok som provocerar och
berör – läs den! B
TEXT: Yvonne

Gröning FOTO: Mats Gröning
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B O K RE C E N S I O N
JÄMLIKHETSANDEN

richa rd wilkinson

»Jämlikhetsanden«,

av Richard Wilkinson och Kate Pickett
Karneval Förlag

kate pickett

JÄMLIKHETS

ANDEN

Därför är mer jämlika
samhä
nästan alltid bättre samhä llen
llen

karneval förlag

Jämlika samhällen nästan
alltid bättre samhällen
Emma Lindh, pressekreterare på S-kvinnor, har för Morgonbris
räkning läst en av de just nu mest omdebatterade böckerna »Jämlikhetsanden«. Boken visar att ökad jämlikhet, och jämställdhet, ökar
livskvaliteten. Hon rekommenderar oss: Läs den!
Ett annat samband är det mellan
ª-lPOLNKHWVDQGHQ©YLVDUnästan obeekonomisk jämlikhet och kvinnors
hagligt träffsäkert hur en rad hälso- och
status. I mer jämlika samhällen har
sociala problem hänger ihop med ökade
kvinnor högre status. Tyvärr fördjupar
inkomstklyftor. Det är en dyster läsning.
sig författarna inte i ämnet jämställdhet.
Genom diagram visas hur inkomstMen jämställdhet och jämlikhet hör ihop,
skillnaderna i de rikaste länderna ökat
det handlar om människors lika värde.
lavinartat sedan början av 1980-talet.
I många språk, inklusive engelskan,
Samtidigt har oro, depressioner och en
skiljer man därför oftast inte på jämrad andra problem blivit allt vanligare.
ställdhet och jämlikhet utan använder en
Det genomsnittliga barnet i USA i
gemensam term: »equality«. Kanske är
slutet av 1980-talet kände större oro och
det så självklart för författarna att det
ångest än de barn som var psykiatriska
alltid handlar om människors lika värde,
patienter på 1950-talet.
och därför skiljer man inte
Enligt författarna, Richard
på klasskamp och könskamp
Wilkinson och Kate Pickett,
genom olika termer eller
beror detta på den ständiga
genom att argumentera mer
jakten på social status som
för den ena eller andra? I så
förekommer framförallt i mer
fall borde argumentationen
ojämlika länder. I dagens rika
som används lika väl kunna
överﬂödssamhällen vinns
användas i jämställdhetsdesocialt anseende genom konbatten.
sumtion av dyra märkesprylar. Status hänger ihop med
7DQNDURFKVMlOYNULWLN
vilken ekonomisk ställning
»Jämlikhetsanden« ger inte
man har. Statusjakten leder
Emma Lindh
bara inspirerande argumentill stress och ohälsa, men
är pressekreterare
tation utan väcker också tanäven en rad andra problem.
på S-kvinnors förbundsexpedition.
kar och självkritik. Sverige
Våld och missbruk av alkohol
Hon är med i Moroch övriga nordiska länder
och droger visar sig vara
gonbris redaktionsanvänds som goda exempel
ytterligare en konsekvens,
råd och medverkar
på jämlika och välmående
liksom barnadödlighet och
som recensent.
nationer. Men trots att Svedåliga skolprestationer.
30

LÄS
DEN!

”EN FANTASTISK BOK
VARS SLUTSATSER
KAN FÅ DJUPGÅENDE
KONSEK VENSER .”
WILL HUTTON, OBSERVE
R

rige ur internationellt perspektiv är ett
mönstersamhälle kan man inte blunda
för utvecklingen i landet. Under de
senaste 20 åren har inkomstskillnaderna
i Sverige ökat. Går det att hindra denna
negativa utveckling?
Den sista delen av boken handlar just
om politiska åtgärder för att motverka
ökad ojämlikhet. En rad åtgärder föreslås, men skatte- och bidragspolitik
nämns som de mest uppenbara sätten.
I den svenska politiska debatten har
dock bidrag och skatter fått en negativ
klang. Borgarna hävdar att socialdemokraternas »bidragspolitik« har försatt
människor i utanförskap och säger sig
driva en jobbpolitik som motverkar
utanförskap. Men när politiken sänker
eller tar bort möjligheten till bidrag och
arbetslöshetsersättning skapas också
förutsättningar för låga löner och ett
framtida samhälle med permanent stora
inkomstskillnader.
Den borgliga regeringen driver en
politik som sägs motverka utanförskap,
men som resulterar i ökad ojämlikhet.
Enligt boken är ojämlikhet grunden för
ohälsa och sociala problem och politiken
som drivs måste därför syfta till ekonomisk jämlikhet. I höst väljer vi politik.
Läs boken! B
TEXT: Emma

Lindh. FOTO: Kajsa Jansson
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BArbetsgrupperna på gång BVåldtäkt – inte värre än snatteri? BFistulasjukhuset i
Etiopien B Ordförandebyte i Stockholm BSSU:arna på Gotland får pengar till
feminism BValmaterial

$UEHWVJUXSSHUQDSnJnQJ
S-kvinnors sex arbetsgrupper har under våren kommit i gång med

ordförande för Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR),

sina verksamheter.

och pratade om kvinnofridsarbete. I samband med detta gjorde

Organisation och utveckling träffades för ett första möte i slu-

gruppen även ett studiebesök på ett barnahus i Stockholm. Vid det

tet av maj. På mötet gick man igenom de motioner från förra årets

andra mötet i maj diskuterades gruppens motioner från förbunds-

förbundsmöte som gruppen ansvarar för. Förutom motionerna

mötet. På mötet informerade även Aisha Mussa Gaas från SKR och

diskuterades också hur S-kvinnors organisation kan utvecklas för

Gertrud Åström om så kallad fruimport och tvåårsregeln.

att bli bättre och vilken roll kvinnoförbundet bör ha i partiet och i
samhället. Ett nytt möte planerades till efter valet.

Kvinnor och miljö kommer att arrangera ett seminarium på
temat »Miljöpolitik för Rättvisa och Jämställdhet« under Almedals-

Kvinnors arbetsvillkor och hälsa träffades i början av april

veckan i Visby. Seminariet hålls på socialdemokraternas dag, det

för att planera gruppens arbete. På mötet beslutades att gruppen

vill säga torsdagen den 8 juli, kl. 11.00-12.00 i Metodistkyrkan. På

ska jobba med tre huvudområden – arbetsmiljö, trygghetssys-

seminariet medverkar bland andra S-kvinnors ordförande Nalin

temen och kvinnors hälsa. På mötet deltog också representanter

Pekgul och Göteborgs kommunstyrelseordförande Annelie Hult-

från Kommunal och Vårdförbundet, som båda välkomnade ett ökat

hén.

samarbete med S-kvinnor.
Kvinnorna och familjelivet skulle ha träffats i april för att

Internationellt arbete och integration träffades för första
gången i april. På mötet diskuterades hur S-kvinnors tradition av

bland annat diskutera barnomsorg och föräldraförsäkring, men

arbete för fred och nedrustning ska få en mer framträdande plats i

mötet blev tvunget att skjutas på framtiden på grund av inställda

valrörelsen. Exempel på frågor som togs upp var kravet på ett frigi-

flygresor i samband med vulkanutbrottet på Island.

vande av Birturkan Mideksa, Etiopiens första kvinnliga partiledare,

Kvinnofrid och barnfrid har träffats vid två tillfällen. Vid första
träffen i december förra året deltog Carina Ohlsson, i egenskap av

ett fortsatt nej till svenskt NATO-medlemskap samt att uppmärksamma Hiroshimadagen den 6 augusti.
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SSU:arna på Gotland
får pengar till
feminism
Björkhagafonden, som bildades när Björkhaga semesterhem på Gotland såldes, har delat ut 15 000 kronor till SSU
på Gotland. SSU:arna tog emot pengarna när S-kvinnor
på Gotland hade sitt årsmöte.
Pengar går till ett nätverk av unga tjejer som är aktiva
i feministiskt arbete. Nätverket startade som en studiecirkel i feminism, men får nu möjligheter att utvecklas.
Studierna i feminism fortsätter, men därtill ska SSU:arna
genomföra dels en helg med dramaövningar, dels en workshop under namnet Dragking. Det handlar om att klä ut
sig till män/killar, testa könsrollerna och att ge sig ut i
Visby för att möta allmänhet och andra SSU:are.
Margareta Carlström-Nilsson, ledamot av både Björkhagafonden och S-kvinnors styrelse på Gotland, säger att
man ser positivt på SSU:s aktiviteter. Genom stipendiet
medverkar S-kvinnor till att nätverket stärks och att de
unga kvinnorna får större kunskaper om feminism och
könsroller. Man hoppas givetvis också att de ska fortsätta
att vara aktiva inom socialdemokratin och så småningom
gå med i S-kvinnor.
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där blivit en övertygad feminist. Hon ville gå vidare
inom en politisk organisation som hon ansåg hade
stora kunskaper i hur
man jobbar för att få fram
beslut. Då var Rebella det
självklara valet.
Gabriella Granditsky Svensson och
Rebella växer hela tiden Maria Östberg Svanelind, en ny och en
nu före detta ordförande i Stockholms
och drar till sig allt ﬂer
kvinnodistrikt.
unga kvinnor, men Stockholmsdistriktets nya ordförande anser att det är viktigt att
generationerna lär av varandra. Hon ser därför gärna att även
övriga klubbar får nya unga medlemmar.
Och den viktigaste politiska frågan är inte ny, den förenar
generationerna:
– Det är rätten att utforma sitt liv som man själv vill.

Bidra till
valsegern!
Inför valrörelsen mottages alla
bidrag till S-kvinnors valfond tack
o
kgir
ban
samt! Insättning görs på
309-65 75. Märk inbetalningen
med »valfonden«.

FOTO:

– Partiet har blivit feministiskt och de unga kvinnorna tar
större plats i S-kvinnor.
Det är det bästa som har hänt under de senaste tio åren
anser Maria Östberg Svanelind, som nu har avgått som ordförande för S-kvinnor i Stockholm. Ny ordförande är Gabriella
Granditsky Svensson, före detta ordförande för Rebella.
Maria Östberg Svanelind är utredningschef på Akademikerförbundet, hon har varit ledamot av förbundsstyrelsen, och
innan hon blev ordförande för S-kvinnor i Stockholm var hon
under ett år ombudskvinna. Det var också då som den första
Avantgarde-klubben bildades:
– Förbundet tog initiativ till en verksamhet för unga kvinnor,
men de hängde lite i luften och hade inget formellt inﬂytande.
Då bildade vi den första klubben och sedan dess har det kommit ﬂera ute i landet.
– Att Stockholms nya ordförande kommer från Rebella är
bra. Det är en ung, klok och häftig tjej. Rebellas medlemmar är
mycket aktiva och det känns att de unga kvinnorna är på väg
in i S-kvinnor igen.
Gabriella Granditsky Svensson är 30 år och blev medlem i
S-kvinnor 2004. Hon kom då från Studentförbundet och hade

Lena Dahlström

2UGI|UDQGHE\WHL6WRFNKROP²
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Även i Södra Älvsborg
och Södermanland har
man bytt ordförande. I
Södra Älvsborg har Anne
Helin ersatt Kjerstin
Jonsson och i Södermanland har Ann-Sofie
Soleby-Eriksson ersatt
Marianne Karlberg. Vi
hälsar de nya ordförandena varmt välkomna
till distriktsordförandegruppen och tackar dem
som avgått för deras
insatser!

9$/0$7(5,$/
Mycket nytt material har tagits fram eller är på gång
inför valet. En ny Välkommen till S-kvinnor-broschyr
med information om våra viktigaste frågor samt två
ﬂygblad, Rätt till heltid och Kamp mot barnfattigdom
ﬁnns redan att beställa. Före midsommar kommer
valmaterial om S-kvinnors miljöpolitik och i slutet av augusti ett valnummer av Morgonbris, fullt med reportage, krönikor och fakta om S-kvinnors politik och aktuella frågor inför valet. En fullständig lista över vårt
material ﬁnns på www.s-kvinnor.se /Om S-kvinnor/
Material. Materialet kan beställas från förbundsexpeditionen genom Berin Balta, berin.balta@s-kvinnor.se,
telefon 08-700 27 42 och mycket går även att ladda ner
från hemsidan.

MORGONBRIS

PRUJRPEULVBB8/LQGG



F

F Ö R BU N D S O RD F Ö RA N D E N
N A L I N P E KG U L

infor
t
e
d
bun
r
ö
F

merar

S-kvinn
or

Kvinnorna litar inte på Reinfeldt
Enligt många opinionsundersökningar har moderaterna rekordlågt stöd bland kvinnorna. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt har
insett att alliansen inte kommer att vinna valet om de inte kan få
förtroende hos kvinnorna. Därför går de ut och pratar jämställdhet.
Men trångsynthet, religiös fanatism och högerextremism är på
frammarsch i Europa.

T

rots att Sverige betraktas
som ett av världens mest
jämställda länder är kvinnor
ännu inte ekonomiskt jämställda.
Familjenormen i vårt samhälle är
fortfarande att mannen är familjeförsörjare och kvinnan står för omsorgen. Kvinnans förvärvsinkomster ses bara som ett
tillskott till hushållskassan. Familjenormen
speglas i kvinnors deltidsarbete. 40 procent
av kvinnorna arbetar deltid mot 15 procent
av männen.
Fredrik Reinfeldt har upptäckt att
det ﬁnns ett samband mellan mammors
deltidsarbete och pappors övertidsarbete.
Pappor tar för lite ansvar för barnen när
de lämnat småbarnsåldern, hävdar han.
Nu vill han tala pappor och chefer till rätta.
Det måste ﬁnnas en acceptans i arbetslivet
för att man behöver gå hem till barn och
familj utan att det uppfattas som något
märkligt. Reinfeldt tror på sin förmåga
att övertyga. Starkare medel än så är han
emot. Att till exempel tvinga offentliga
arbetsgivare att erbjuda heltidsanställningar löser inte problemet, hävdar
Reinfeldt. Arbetslinjens incitament i form
av jobbskatteavdrag och försämringar
i trygghetsförsäkringarna bet tydligen
inte på de deltidsarbetande kvinnorna. Å
andra sidan ﬁnns det sedan länge många

män som arbetar väldigt mycket. Här var
jobbskatteavdragen bortkastade eller rent
av missriktade.
Sedan var det föräldraförsäkringens
pappabonus. För några veckor
sedan kom en undersökning från
Försäkringskassan som visade
att jämställdhetsbonusen inte har
lett till någon förändring i fördelningen
av föräldradagarna. Moderaternas enda
konkreta jämställdhetsreform har alltså
misslyckats. Fredrik Reinfeldt menar dock
att det är för tidigt att döma ut reformen
en manlig och en kvinnlig
som infördes sommaren 2008.
del. I kvinnoyrken erOm genomslaget inte har
Nalin Pekgul,
bjuds man deltidstjänster
varit tillräckligt starkt bör
ordförande
medan heltidstjänster är en
bonusen förenklas, tillägger
i S-kvinnor
självklarhet på den manhan. Om moroten dinglar från
liga delen av arbetsmarknaden. I utbilden kortare käpp kanske den framstår som
ning och arbetslivserfarenhet är kvinnor
mer lockande.
lika goda som män, men kvinnors löner
Mjukt och försiktigt tassar statsminisär lägre – bara 84 procent av männens.
tern runt de fasta strukturer av överordTudelningen av arbetsmarknaden tvingar
ning och underordning som moderaterna
kvinnor att nöja sig med otrygga vikariat
nyligen beskrev i sitt jämställdhetsprogram. Övertalning och morötter, hur myck- och behovsanställningar. Arbetsmarknadens kvinnofälla leder till fattigdom.
et har moderaterna egentligen förstått av
Bland barnfamiljer med en kvinna som
jämställdhetsläxan?
ensam försörjare och bland ensamstående
Till skillnad från Fredrik Reinfeldt ser
kvinnliga pensionärer är fattigdomen mer
vi hur det utbredda deltidsarbetet gillrar
än dubbelt så vanlig som i befolkningsgeen kvinnofälla på arbetsmarknaden.
nomsnittet. B
Fällan har splittrat arbetsmarknaden i

»Jämställdhetsbonusen har
inte lett till någon

förändring i fördelningen

av föräldradagarna.«
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Våldtäkt – inte värre
än snatteri?
Torsdagen den 27 maj arrangerade S-kvinnor ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma våldtäkter i
Sverige. Hur utbrett är brottet, vad ﬁnns det för problem
kring hanteringen av våldtäktsärenden och vilket ansvar
har politiker, rättsväsende, vård och skola?
Dessa frågor diskuterades av Lise Bergh från Amnesty
International, Olga Persson från Alla Kvinnors hus, Carina
Hägg från S-kvinnor, Hans Olsson från RFSU, Lotta
Finnsson från Citypolisen och Birgitta Resenius från Socialstyrelsen. Seminariet avslutades med en politisk debatt
mellan Claes Borgström (S) och Krister Hammarbergh
(M). Diskussionen leddes av författaren och journalisten
Katarina Wennstam.
Slutsatserna från seminariet var att våldtäktsbrott är
alldeles för lågt prioriterat med tanke på dess omfattning.
Idag brister det i rättstryggheten för våldtäktsoffer och
därför måste politiker, domstol och rättsväsendet ta större
ansvar. Alla offer ska få tillgång till stöd och rehabilitering
– oavsett vart man bor i landet. Förövarna måste också få
tillgång till hjälp för att inte återupprepa brottet. Många
av seminariedeltagarna ansåg att våldtäkt är ett tecken
på ett ojämställt samhälle. För att förändra attityder och
normer kan skolan spela en viktig roll. Det är också viktigt
att män tar ansvar för pojkars attityder. Ett referatet från
seminariet ﬁnns på www.s-kvinnor.se.

*5$77,6
Elsa Puschel och Maj-Britt Nilsson, båda aktiva i
Lorensborgs kvinnoklubb i Malmö, har belönats
med Brantingmedaljen. Den delades ut på arbetarekommunens årsmöte av ordföranden Christin
Axelsson. Elsa är ordförande i kvinnoklubben,
som nyligen firade sitt 50-årsjubileum.

)LVWXODVMXNKXVHW
L(WLRSLHQHQ
VROVNHQVKLVWRUD
S-kvinnors och övriga svenska kvinnoförbunds framgångsrika projekt, Stiftelsen Fistulasjukhuset, kan glädja sig åt
fortsatta framgångar. Det femte regionala sjukhuset står
snart klart för invigning. Samtidigt växer det ursprungliga
sjukhuset i Addis Abeba så att det knakar. Personalen på de
sex sjukhusen och rehabiliteringsanläggningen uppgår nu till
nära 500 och många av dessa är tidigare ﬁstulapatienter som
fått utbildning och möjlighet att försörja sig själva. Samtidigt
pågår såväl alfabetisering och grundutbildning som ﬂera olika
yrkesutbildningar för kvinnor som helt nyligen var fattiga,
utstötta, och sjuka. Eftersom vi vet att förlossningsskadade
kvinnor utan möjlighet att få behandling ﬁnns i alla delar av
världen där mödra- och förlossningsvård saknas, arbetar Fistulasjukhuset med att sprida sitt kunnande genom att träna
läkare under utbildning, genom uppsökande verksamhet i
Etiopien och genom att skicka operationsteam till olika delar
av världen. Bland annat har man varit i Afghanistan och på
Mercy Ships utanför Afrikas västkust.
Det allra bästa är dock att en kvaliﬁcerad barnmorskeutbildning, ackrediterad av Etiopiska hälsovårdsmyndigheten
nu är klar att utexaminera sin första kull, som ska arbeta i
team ute i avlägsna byar. Det blir en triumfens dag för dr
Catherine Hamlin som nu i 50 år arbetat med att fästa världens uppmärksamhet på de förlossningsskadade kvinnornas
situation. För detta belönades hon 2009 med Right Livelihood
Award och vi i den svenska stiftelsen är oerhört stolta över
att vara delaktiga i detta revolutionerande arbete.
TEXT: Carin
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YRKESVREVWI

Över 7000 barn
deltar i Unga
Örnars verksamhet i Sverige.
Visste du att det ﬁnns 250 000
fattiga barn i Sverige. Läs mer om
Unga Örnars arbete mot fattigdom
på lekarenbarnsligrattighet.se
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POSTTIDNING B
Morgonbris
Box 70485, 107 26 Stockholm

för ung för SEMESTERERSÄtTNING?!
skulLe inte tro det!!

HON RINGDE FACKET OCH FRÅGADE OM
SOMMARJOBBET. FÅ KOLL DU MED!
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Ingen fråga är för liten eller för stor. Fackets hjälptelefon är gratis och du kan vara anonym. hjalptelefon.nu

