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20 000 
barn kan inte läsa på 
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deras föräldrar inte har 

råd att köpa glasögon. 
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LEDAREN
NALIN PEKGUL,  ORDFÖRANDE I  S-KVINNOR

på den rapport om 
barnfattigdomen som föreningen Maj-
blomma presenterade vid ett seminari-
um i Almedalen den 6 juli. Av rapporten 
framgår bland annat att 23 000 barn i 
Sverige inte har råd att köpa glasögon!

En flicka får skäll av fröken som säger 
att hon bara sitter och dagdrömmer då 
hon inte kan svara på frökens frågor. 
Men den egentliga orsaken är att hon 
har huvudvärk och inte kan se vad som 
står på tavlan eftersom hon saknar 
glasögon. Så småningom går hon ut i 
vuxenlivet med onödiga brister i sin 
utbildning, med risk för att fattigdomen 
kommer att följa henne hela livet och 
ärvas av hennes egna barn. Gratis glas-
ögon under hela uppväxten borde vara 
en självklarhet!

 Barn stannar hemma den dag de ska 
på utflykt i skolan för att de inte har råd 
med matsäck eller den extra avgiften till 
en eftertraktad sportaktivitet.

En flicka blir mobbad för att hon är 
äcklig eftersom hon har samma kläder 
på sig i skolan varje dag. Barnfattigdo-
men uttrycker sig på många olika sätt. 
Dess gemensamma nämnare är att den 

försvårar livet för barnen och kan leda 
till utanförskap. 

Barn kan inte följa med sina kompisar 
på bio.

En pojke vars högsta dröm är att bli 
fotbollsproffs men dyra fotbollsskor och 
avgifter till klubben gör att han får nöja 
sig med att spela på gatan. Vad kommer 
han att göra med sin överskottsenergi 
och frustration i framtiden?

Så kan barnfattigdom se ut i Sverige i 
dag. Sedan 2006 har barnfattigdomen 
ökat med 50 procent. Det är uppenbart 
att det finns ett samband mellan barnfat-
tigdomen och kvinnors låga löner och 
osäkra anställningsförhållanden. Brister 
i barnomsorgen bidrar i sin tur starkt till 
att kvinnor har svårt att hävda sin ställ-
ning på arbetsmarknaden. Framförallt 
leder bristen på barnomsorg på obekväm 
arbetstid till att kvinnor tvingas accep-
tera deltidsarbete och osäkra vikariat.  
S-kvinnor kräver därför lagstiftad rätt till 
barnomsorg även på obekväm arbetstid.

Det är orimligt att skolan ska förvärra 
situationen för fattiga barn genom att 
förstärka deras utanförskap. Extrakost-
nader för utflykter förekommer ofta trots 

att det är förbjudet för skolorna att ta ut 
avgifter. Skolorna förväntar sig även att 
eleverna har dator och internetuppkopp-
ling för att klara läxläsning. Kvaliteten på 
skolor och undervisning varierar mycket 
mellan olika områden. Trenden är dock 
tydlig, i storstadsförorterna och de fat-
tigaste områdena har eleverna sämst stu-
dieresultat. S-kvinnor vill därför att man 
ser över resursfördelningen till skolor i 
landet. I områden där studieresultaten är 
låga bör också särskilda satsningar göras. 

Den borgerliga politiken har inte på 
något sätt bidragit till att minska den 
växande fattigdomen. Förändringarna 
i sjukförsäkring och arbetslöshetsför-
säkring har slagit igenom med full kraft 
och trygghetssystemen ger inte längre 
samma ekonomiska grundtrygghet som 
tidigare. Detta gör den ekonomiska si-
tuationen i många hushåll ohållbar. Barn 
som växer upp i ekonomisk otrygghet 
upplever även större otrygghet i andra 
avseenden.

Barnfattigdomen måste utrotas! 
Därför har S-kvinnor satt kampen mot 
barnfattigdom som en av våra viktigaste 
frågor. 
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»För en kvarts 
miljon barn är 
det val varje dag« 
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Traditionella föreställningar om manlighet hind-

rar många pojkar från att lyckas i skolan. Det 

framgår av rapporten »Pojkar och skolan«

från »Delegationen för jämställdhet i skolan«. 

Fler unga kvinnor utbildar sig. Flickor får bättre 

betyg än pojkar. Risken är större att pojkar får 

beteendeproblem som kräver stödingripan-

den. Detta gäller i Sverige och  

i hela västvärlden.

– Jag hoppas att rapporten ska bidra till en 

nyanserad diskussion om pojkars och unga 

mäns attityder till skola och högre utbildning, 

säger Anna Ekström, ordförande i DEJA. 

Källa: SOU 2010:53

»Jag ska rösta på Mona 
Sahlin i valet.  Hon kommer 
att bli en fantastisk stats-
minister. En sådan som man 
är stolt över, en som man 
pekar på i tidningen inför 
sina utländska vänner och 
säger: – Titta, det här är vår 
statsminister, Mona heter 
hon, hon är så himla bra!«
Liza Marklund i Expressen 20 juni 2010

Plus för  att det nu är straffbart att titta på barnpornografi. 

Den nya lagen började gälla den 1 juli. En enig riksdag 

tog beslutet i slutet av maj. Nytt är också att även den som 

begår barnpornografibrott utomlands ska kunna dömas 

i Sverige – även om brottet inte är straffbart i det andra 

landet. 

Plus för  att det bildas fler kvinnoklubbar och att nya 

medlemmar ansluter sig. Nya klubbar finns nu i Svalöv, 

Höganäs, Landskrona, Östra Göinge och Mölndal.

Plus för  att Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

har kritiserat H&M för att företaget på sin webbsida visar 

bilder på en extremt smal modell. H&M visar inte den 

särskilda aktsamhet som ska iakttas i reklam som riktas till 

eller visar barn och ungdomar. Nämnden anser att extremt 

smala kroppar i reklam bidrar till ett ideal som är skadligt 

att sträva efter. 

Minus för att på Kristdemokraternas riksting den 3 juli 

beslutade KD utreda sambeskattning för gifta par. Sambe-

skattning innebär att båda makarna i ett gift par beskat-

tas för de gemensamma inkomsterna. För par med stora 

inkomstskillnader blir det då inte lönsamt att arbeta för den 

som har lägst inkomst (oftast kvinnan). Sambeskattningen 

kan tvinga kvinnor tillbaka hemmet istället för att jobba. 

Möjligheten till egen försörjning är avgörande för att vara 

självständig och inte behöva vara ekonomiskt beroende av 

sin partner. 

         Sambeskattningen togs bort 1972. Det var en 

frihetsreform. Nästan 40 år senare vill Kristdemokraterna 

se om den inte går att återinföra. Visserligen menar de att 

sambeskattningen ska vara frivillig, men det är fortfarande 

en fruktansvärt dålig idé. (Källa: S-kvinnor Rebella)

+ listan - listan

ORÄTTVISORNA
ÖKADE 2008
De rikaste och de fattigaste påverkades 

mest av krisen. Det visar en ny rapport 

från LO om svenskarnas inkomster 2008. 

Krisen som slog till 2008 minskade 

inkomstspridningen i Sverige. Samtidigt 

ökade andelen med låga inkomster. 

2008 levde var tionde arbetarkvinna i 

åldern 20–39 år i ett hushåll med låg in-

komst. Nästan var femte sjuk, arbetslös 

eller pensionär gjorde detsamma.

Rapporten bygger på bearbetningar 

av SCBs undersökning om hushållens 

ekonomi: 

– En viktig förklaring till de stora 

inkomstskillnaderna är de orättvisa 

villkoren i arbetslivet. Otrygga anställ-

ningar och deltidsarbete är betydligt 

vanligare bland kvinnor i arbetaryrken 

än bland andra grupper. Endast hälften 

av arbetarkvinnorna har heltidsarbete 

under hela året, säger LOs ordförande 

Wanja Lundby-Wedin.

Därför misslyckas 
pojkarna i skolan

SPANING
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  Visa i Alliansens tid
(Melodi: För man kan inte ha för stora 

pretentioner!)

Tjugohundrasex vi fick
alliansen som var kvick
sänka skatten för de rikaste i landet!

Många bidrag skulle bort
nya jobben skulle fort
göra svenskarna till lyckligast i världen!

Nu det skulle sättas stopp
för skatteslöseriets lopp
och pensionärer bör betala som vi andra.

Du får avdrag för ditt knog!

Fler som jobbar blir det nog
utan bidragsslöseri och stöd från staten.

Snart vi svenskar tittar upp
och får se vad Fredriks trupp

kan besluta när för många gav dem 

chansen!
Långtidssjuka ska i gång
de bör jobba dagen lång
de har alltför lätt fått doktorn att bevekas!

Men tjugohundratio vill
sossar inte sitta still
se alliansen riva Folkhemmet i bitar!

Vårt gemensamma kapital
alliansen ofta stal!
Privatiserat så att några kan få vinster!

Vår politik har som idé
den till alla nå´t skall ge
Och tillsammans är ett ledord för oss alla!

Denna misstro, den skall bort!

Egoism skall hållas kort!
Och i höst skall alliansen bort från makten!

 
Text: Siv Hamring, som är aktiv i S-kvinnor i Trane-

berg/Ålsten/Bromma och i Flitiga Lisor.

Flitiga Lisor var som mest verksamma på 1980- 

talet och en bit in på 90-talet. Medlemmarna kom 

från kvinnodistriktet i Stockholm. Ledare var Kerstin 

Sandelius. Flitiga Lisor var en ideell förening som fick 

sin verksamhet finansierad av de organisationer som 

kontaktade dem för ett framträdande.
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Tant  Gredelin
Melodi: Här kommer Karl Alfred Boy

Här kommer Tant Gredelin
Hon har en förvirrad min
Men visst är hon morsk
när hon ska fånga torsk
med en skrivelse gredelin
 
Men var är Tant Gredelin?
Vad visar hon nu för min?
Är hon lika morsk
när hon ser att den torsk
som har fastnat är LITTORIN.

I förra numret av Morgonbris hade vi tre färska sångtexter  

om den borgerliga regeringens ledamöter Tant Brun, Tant 

Grön, Tant Gredelin och Farbror Blå.

Nu har Röda Systrar i Kristianstad ytterligare en vers om 

Tant Gredelin, som ju rimmar på Littorin …

Marianne Sturk, Röda Systrar i Kristianstad, berättar:

– Den första versen om Tant Gredelin skrev Röda Systrar  

i våras när Beatrice Ask kom med sitt käcka recept mot  

sexhandel. Man skulle skicka lila kuvert till MISSTÄNKTA  

sexköpare för att de skulle få skämmas inför sina grannar. 

Efter Almedalen kom en ny vers flygande. 

NY VERS TILL  TANT GREDELIN

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

SJUNG UT!
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Läs vad som hände när 
Catharina och Alexander, fyra år, 
lämnades i sticket

»NATTIS»

MORGONBRIS 7

Den första januari 2009 stängdes nattis i Stenungsund.

31 barn kastades ut i en osäker tillvaro.

En av dem, Alexander, nu fem år, saknar fortfarande 

sina kompisar.

Och hans mamma, Catharina Gisselfeldt, säger att 

2009 var det värsta året i hennes liv.

TEXT: Lena Näslund FOTO: Lo Birgersson

REPOR TAGE
NATTIS
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e borgerliga i Stenungsund beslutade sig 
för att införa vårdnadsbidrag för barn 
under tre år. Finansieringen skaffades fram 
genom stängningen av barnomsorgen på 
obekväm arbetstid.  Debatten blev tuff, 
men både socialdemokraterna och barnens 
föräldrar var chanslösa mot de hårdhudade 
politikerna Erik Söderberg (FP) och Ove 
Andersson (M) som förklarade att det inte 
var kommunens »business« att »passa« 
barnen.

Catharina Gisselfeldt är skötare inom 
barn- och ungdomspsykiatrin på Östra 
sjukhuset i Göteborg. Hon har oregelbund-
na arbetstider. När jag träffar henne har 
hon just jobbat fem nätter på raken. Hon 
arbetar ofta på helgerna och nästan alltid 
på storhelgerna.

Hon bor i Stenungsund, fem mil norr om 
Göteborg. Hon åker tåg till jobbet. Hon 

är ensamstående med två tonåringar och 
Alexander. 

Precis som förr i tiden, före den kommu-
nala barnomsorgen, har Catharina under 
ett helt år tvingats hitta tillfälliga och 
osäkra lösningar när det gäller tillsynen 
av yngsta barnet. Så var det hela 2009, och 
så har det även delvis varit under 2010. 
Ett par nätter i vintras fick Alexander 
trygghet och omsorg genom att delta i 
snöröjningen i Göteborg. Mammas pojkvän 
Niklas hade ett tillfälligt påhugg och Alex-
ander minns fortfarande det spännande 
äventyret i den bullrande maskinen.

Catharina vet med sig att hon under 
vardagsnätterna har lagt ett alltför stort 
ansvar på sina tonåringar:

– Det är framförallt Rebecka, 18 år, som 
jag har pressat hårt. Hon har varit hemma 
på kvällarna, nattat Alexander och tagit D

Semester och sommarlov. Catharina och Alexander njuter av att vara tillsammans.

 »Det var en desperat situation. Kommu »Det var en desperat situation. Kommu
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ansvar för honom. Och just nu i sommar så 
har jag stort stöd av Christopher. Han har 
sommarlov och ser till Alexander fram till 
halvnio på förmiddagen.

Värst var det under helgerna 2009. Så här 
kunde en vanlig arbetshelg se ut:

Fredag eftermiddag. Tåg från Stenung-
sund till Göteborg och vidare till Skövde. 
Restid tre timmar. De som reser är Catha-
rina och Alexander.

På stationen i Skövde hämtas Alexander 
av Catharinas pojkvän Niklas och Alexan-
der sover i Skövde. Catharina reser tillbaka 
till Göteborg med vändande tåg.

Natten till lördag. Catharina arbetar. På 
morgonen tar hon tåget till Skövde, sover 
mellan kl. 10 och 14, leker och är tillsam-
mans med Alexander i tre timmar innan 

hon kl. 19 tar tåget tillbaka till jobbet i 
Göteborg. Alexander sover i Skövde.

Söndag. Tåg till Stenungsund. Niklas 
tar hand om Alexander på dagen och nat-
ten och går med honom till dagis måndag 
morgon. Arbetsgivaren är bussig och ser 
mellan fingrarna när Niklas kommer för 
sent till jobbet i Skövde.

Catharina:
– Det var en desperat situation. Kommu-

nen bara struntade i oss. Jag kan inte flytta 
från Stenungsund. Alexanders pappa bor 
fem minuter från mitt hus. Och även om 
vi är skilda behöver Alexander oss båda. 
Hans pappa arbetar skift, precis som jag. 
Det gör hans farmor också. 

– Min pojkvän hade 2009 ett jobb i 
Skövde som han inte kunde få på annat håll. 
Han har dessutom egna barn som han har 
ansvar för och som man inte bara kan flytta 

omkring. Nu arbetar han i grannkommu-
nen Ljungskile och det är en stor lättnad.

– Att byta jobb är otänkbart. Motsva-
rande finns inte här i närheten. Jag har 
inget emot att arbeta hårt och jag är trots 
bekymret med barnomsorgen borta mindre 
från min arbetsplats än de flesta andra. 
Men jag är ständigt orolig för Alexander.

Catharina har av kommunpolitiker i 
Stenungsund uppmanats att skaffa sig en 
privat dagmamma:

– Men det kostar ca 350 kronor i timmen. 
Vem har råd med det? Enda lösningen vore 
att stanna hemma och leva på bidrag – men 
hur går det ihop med Reinfeldts politik? 
Han säger ju att han vill att vi ska arbeta.

Catharina har i sin roll som skötare inom 
barnpsykiatrin träffat många barn som har 
kommit i kläm i de vuxnas värld. Hon vill 
inte att Alexander ska bli ett av dem.

Alexander Gisselfeldt, 5 år, kom i kläm när kommunen stängde nattis och började dela ut vårdnadsbidrag till barn under tre år.

munen bara struntade i oss.«munen bara struntade i oss.«
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– Hans pappa och jag har en bra relation. Vi har Alexander 
varannan vecka och Alexanders plats på nattis var 
nödvändig både för att vi alla skulle känna oss trygga, 
och för vår försörjning. De borgerliga säger att de är 
motståndare till bidrag, men med den här politiken 
driver de in föräldrar i bidragsberoende. Och vad är 
vårdnadsbidrag om det inte är ett bidrag?

Alexander säger själv att han gillade att sova över 
på dagis. Han hade sitt gosedjur med sig och en 
egen säng. Varje kväll var det godnattsaga. Hans 
mamma berättar att nattisbarnen bildade en egen 
grupp de dagar de var på daghemmet. Det fanns 
nästan lite avundsjuka hus de andra barnen som 
måste gå hem. Och på helgerna var det avslutning 
på veckan med popcorn och en bra videofilm.

Catharina vet att det finns kritiker som hävdar 
att barnomsorg på natten inte skulle vara bra för 
barnen. Hon säger:

– Jag undrar vad de bygger sina påståenden på. 
Jag har haft mina barn på nattis i sexton år. Inget 
av barnen har haft några problem. De har trivts. 

Det bekräftas av sonen Christopher, 16 år. Vi 
pratas vid per telefon. Han berättar att det var 
lite tufft att bli lämnad på dagis och nattis, men så 
var det för många barn. På kvällarna när det var 
sängdags hade han sina gosedjur. Personalen stop-
pade om, läste ibland en godnattsaga eller satte på 
en barnfilm på TV:

– Och så kunde jag bli kliad på ryggen, precis 
som hemma. Det var skönt.

För Catharina har det varit en stor trygghet att 
personalen under yngsta sonen Alexanders tid var 
nästan samma personal som när de andra var små:

– Vi känner varandra väl. För mig är det viktigt 
att det finns en kontinuitet i barnomsorgen. Barn 
ska inte kastas omkring. Det gäller även när de ska 
sova. De ska inte behöva bli lämnade på olika stäl-
len. De ska veta var de är när de vaknar. 

Om (s) vinner valet
öppnas »skiftis«  
i Stenungsund
– Vi ska återinföra »nattis« om vi vinner valet.

Det lovar Carola Granell, socialdemokrat och 

ledamot av bildningsutskottet i Stenungsund.

Men det nya namnet på verksamheten blir 

nog »skiftis«. Orsaken är att det är flest 

som behöver extra stöd med barnom-

sorg, tidiga morgnar, sena kvällar och 

helger. 

I Stenungsund är det fler som arbetar skift än 
som arbetar nio till fem. Här finns Sveriges petro-
kemiska centrum och en stor turistindustri. I båda 
branscherna är det jobb dygnet runt. Och handeln 
har anpassat sig. Nyligen beslutade ICA Kvantum 
att ha öppet 07–23 alla dagar.

– Alla som arbetar inom handeln har ju också 
behov av utökad barnomsorg. Den som jobbar till 
klockan 20 eller till klockan 23 kan inte hämta barn 
innan dagis stänger 18.30. 

Carola Granell berättar att de borgerliga i Ste-
nungsund valde att införa vårdnadsbidrag och att 
byta den kostnaden mot kostnaden för »nattis«:

– Dessförinnan hade vi 15 barn som sov hos oss, 
men det var 31 barn som berördes. De övriga var 
»skiftisbarn«. Det var inte så många, men vi hade 
en väl fungerande barnomsorg där man antingen 
kunde lämna tidigt eller hämta sent. Det fanns 
barn som kom redan vid halvsex-tiden på morgo-
nen. Allt detta togs bort av de borgerliga.

– Många av de familjer som berördes av omlägg-
ningen arbetar i kommunal verksamhet. Till exem-
pel så ställde arbetskamraterna på handikappboen-
dena upp och lade om sina arbetstider så att de som 
hade blivit av med barnomsorgen kunde fortsätta 
jobba. Dessa solidariska arbetskamrater har inte 
nämnts i något sammanhang, men de drabbades ju 
också eftersom de själva fick sämre arbetstider.

Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid 
är en av de största frågorna i Stenungsund inför 
valet. Och socialdemokraterna går till val på att ge 
föräldrar och barn det stöd de behöver.

Barnomsorg på 
kvällar och nätter
Det är ovanligt att 

barn tas emot i för-

skoleverksamhet el-

ler skolbarnsomsorg 

på obekväma tider, 

det vill säga mellan 

klockan 19.00 och 

6.00 och/eller under 

helger.

År 2009 var 

knappt 2 400 barn 

inskrivna i försko-

leverksamhet och 

knappt 1 400 barn 

inskrivna i skol-

barnomsorg på 

obekväma tider.

Enligt Skolverket 

saknar mer än  

hälften av kommu-

nerna –   171 kommu-

ner – helt omsorg på 

obekväma tider.

S-kvinnor och de 

rödgröna samar-

betspartierna är 

överens om att alla 

kommuner ska 

kunna erbjuda 

»nattis« till de barn 

och föräldrar som 

behöver det. Det är 

en valfråga.

Alexander är nu fem år, busig och pigg. 
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en borgerliga riksdagsma-
joriteten har gång på gång 
röstat ner socialdemokra-
tiska förslag om barnom-
sorg även på obekväma 

tider. Istället tvingas föräldrarna att 
pussla och försöka hitta lösningar med 
hjälp av vänner och släktingar. Det kan-
ske fungerar för en del, men inte för alla. 
Barnen kan tillbringa natten hos mormor 
och morfar, lämnas till förskolan av gran-
nen för att sedan hämtas av en förälder 
som har huvudet fullt av att pussla ihop 
barnens omsorg inför nästa arbetspass. 
Det är orimliga villkor, både för barnen 
och för deras yrkesarbetande föräldrar. 
Och det går ut över hela arbetslivet. 

Vi vet att vårt samhälle står inför 
stora utmaningar. Arbetskraftsbehovet 
blir stort när en stor grupp yrkesarbe-
tande snart går i pension. Vi behöver 
fler anställda både inom sjukvården och 
inom den omvårdnad som bedrivs av 
kommunerna. Det handlar inte minst om 
välfärdsområdet där äldre har behov av 

omsorg under dygnets alla timmar. Det 
finns väl ingen som tror att detta ar-
betskraftsbehov kommer att klaras utan 
yrkesarbetande småbarnsföräldrar? 

En väl fungerande barnomsorg med 
flexibla tider, anpassade efter hela 
arbetsmarknaden, är nödvändig för att 
möta framtidens behov av arbetskraft. 
Framför allt skulle det bidra till en 
tryggare vardag för barnen och för de 
föräldrar som yrkesarbetar på obekväm 
arbetstid. Samhället måste kunna er-
bjuda dem en trygg och bra barnomsorg 
på kvällar och nätter. 

Det finns kommuner, i regel socialde-
mokratiskt styrda, som erbjuder barn-
omsorg även på obekväma tider. Med en 
ny regering i höst kan dessa kommuner 
bli fler. Den rödgröna oppositionen 
föreslår i sin budget 100 miljoner kronor 
för att fler kommuner ska kunna erbjuda 
barnomsorg på obekväm arbetstid. Det 
är ännu ett av många skäl till att Sverige 
behöver en ny, socialdemokratiskt ledd, 
regering i höst! 

D

KRÖNIKAN
ULLA L INDQVIST

»    En väl fungerande 

      barnomsorg med 
flexibla tider, anpassade

efter hela arbetsmarknaden, 

är nödvändig för att möta  
framtidens behov

 av arbetskraft.«  

Vem kan jobba natt på 
sjukhuset när barnomsorgen 
har stängt?
Hälften av LO-förbundens kvinnliga medlemmar arbetar på 

kvällar, nätter och helger. Allt fler arbetslösa tvingas dessutom 

att söka arbete på en annan ort och kanske pendla varje dag. 

Många är småbarnsföräldrar. Det borde vara självklart att de 

och deras barn har lika bra barnomsorg som andra. Men så 

är det inte idag. Det är tvärtom få kommuner som kan erbjuda 

barnomsorg på tider när dessa föräldrar och barn behöver det. 

Ulla Lindqvist
vice ordförande, LO



Barnfattigdomen ska minska
De rödgröna satsar på välfärden. Kommu-

nerna får 12 miljarder extra 2011–2012. 

Detta är några av de åtgärder som ska 

genomföras:

Barnfattigdomen ska minska
Nedskärningarna i trygghetsförsäkringarna 

har tvingat in nya grupper att söka ekono-

miskt bistånd (socialbidrag). Vart sjunde 

barn lever under fattigdomsstrecket. 

Barnfamiljerna ska bli mindre beroende 

av socialbidrag. Fram till 2015 ska antalet 

barnfamiljer som är i behov av socialbidrag 

minska med 50 000. 

Höjt underhållsstöd för 
ensamstående
Efter en skilsmässa bor barnen oftare hos 

mamman än hos pappan. Därför har det 

urholkade underhållsstödet främst drabbat 

kvinnor. Underhållsstödet ska höjas med 

100 kronor 2011 och 150 kronor år 2012. 

Därtill kommer höjda bostadsbidrag med 

250 miljoner kronor 2011 och 375 miljoner 

år 2012.

Höjt bostadsbidrag till ensamstående
Nu har den som har hemmavarande barn 

rätt till ett särskilt bidrag. Det är en del av 

bostadsbidraget. Storleken på bidraget 

beror på antalet barn som bor hemma.

Motsvarande bidrag, men på en lägre 

nivå, utgår till umgängesföräldrar. Ensam-

stående föräldrar får en höjning av det 

särskilda bidraget respektive umgängesbi-

draget med 110 respektive 35 kronor. Det 

ger en ekonomisk lättnad för ensamstående 

som ofta har en ekonomiskt svårare situa-

tion än andra. Det gäller särskilt ensamstå-

ende kvinnor i låglöneyrken.

Höjt flerbarnstillägg
Många barnfamiljer har en tuff ekonomisk 

situation. Flerbarnstillägget ska därför 

höjas.

Barnnfafattttigigddomen s

DE 
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arnfattigdom är ett ganska 
nytt ord i den svenska politi-

ken. De rödgröna vill bekämpa 
barnfattigdomen. Partierna till 

höger verkar sakna kunskap om 
att det finns fattiga barn. Uppgifter från 
Rädda Barnen visar att år 2006 var det 
229 000 barn som levde i fattiga familjer. 
Det var 12 procent av alla barn. 2010 be-
räknas andelen ha ökat till 13,7 procent. 
De flesta av dem lever i familjer med en 
ensamstående mamma, ofta deltidsar-
betande. Många familjer är drabbade av 
arbetslöshet, många lever med socialbi-
drag.

Anne Harju doktorerade 2008 vid 
Växjö universitet med avhandlingen 
»Barns vardag med knapp ekonomi«. 
Då hade hon arbetat och forskat kring 
frågan i fem år. Avhandlingen utgår 
från barnets perspektiv, och den är den 
första i sitt slag. Tidigare har man endast 
forskat på vuxnas syn på barnfattigdom. 
Anne Harju:

– Det var min handledare Tapio Salo-

nen som inspirerade mig. Han ville höra 
»den andra sidan«, alltså barnens.

Barnfattigdom hör ihop med klassbe-
greppet. Så länge som ordet klass var 
borta ur debatten var också ordet fattig 
borta. 

– Man ansåg nog att fattigdomen var 
utrotad i Sverige, men sedan började 
forskarna prata om det, och i England är 
frågan jättestor och har varit det länge. 
Här blev folk arga när jag för fem-sex 
år sedan höll föredrag och 
talade om barnfattigdom. 
Publiken delades. På ena 
sidan socialarbetarna 
som hade kunskap om 
verkligheten. På den 
andra sidan fanns de som 
ansåg att fattigdomen i 
Sverige var utrotad.

– Min forskning bör-
jade när organisationen 
Majblomman 2003 bad 
mig titta på ansökningar 
om pengar. Man ansåg 

att breven hade fått ett nytt innehåll – 
och så var det. Förr sökte föräldrar extra 
bidrag när de hade sjuka barn, nu sökte 
de för att få pengar till basgrejer till 
barnen; glasögon, gympaskor, kläder. Det 
fanns ett reellt skifte i önskemålen.

Av Anne Harjus forskning och avhand-
ling framgår att barnen anpassar sig 
efter föräldrarnas ekonomiska status. 

De är lojala. Anne Harju har 
samtalat med många 
barn. Hon fick kontakt 
med dem via vuxna som 
familjerna har förtro-
ende för; till exempel en 
imam, en diakonissa, en 
lärare. Barnen och för-
äldrarna var överens om 
att träffa Anne Harju 
och de fick klart för sig 
att hon inte skulle lämna 
ut deras namn. 

Samtalen visar att 

Anne Harju

Fattig är man i Afrika. I Sverige kan det vara »fattigt« väder. En bil kan vara  

»fattig« – det vill säga enkel, ful eller dålig. Men barn är inte fattiga. 

Det var några av svaren som forskaren Anne Harju fick när hon intervjuade 

barn i Malmö om barnfattigdom. Själv tvekar hon att använda ordet: 

– Det känns fel, har en negativ klang. Jag använder istället begreppet knapp 

ekonomi.

B
TEXT: Lena Näslund  FOTO: Cleis Nordfjell

Anne Harju doktorerade 

2008 vid Växjö univer-

sitet med avhandlingen 

»Barns vardag med 

knapp ekonomi«. 
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Detta är barnfattigdom
Andelen fattiga barn i Sverige kan 

beräknas på olika sätt.

Ett sätt är att beräkna andelen 

inkomsttagare som lever under so-

cialbidragsnormen. Då får man fram 

det som kallas absolut fattigdom. Den 

siffran kan dock manipuleras. Om re-

geringen inte höjer socialbidragsnor-

men »minskar« andelen fattiga. Och 

om regeringen höjer bidragsnormen 

»ökar« andelen fattiga. Absolut fattig-

dom är därför ett otillförlitligt mått. 

Ett annat sätt att mäta är att använda 

begreppet relativ fattigdom. I Sverige 

anser man att hushåll som har en 

disponibel inkomst under 60 procent 

av genomsnittsinkomsten är fattiga. 

För att kunna jämföra olika hus-

hållsinkomster justerar man för 

försörjningsbördan. I Sverige räknar 

man antalet barn i dessa hushåll och 

beräknar hur många de är som andel 

av alla barn. 

Rädda Barnen har sedan 1990-ta-

let varje år givit ut en rapport om 

barnfattigdomen i Sverige. Författare 

är Tapio Salonen, Sveriges mest res-

pekterade forskare på detta område. 

Den senaste rapporten har titeln 

»Barns ekonomiska utsatthet, årsrap-

port 2008«. Den ligger på Rädda 

Barnens hemsida och kan laddas ner 

som pdf-fil.

Bra och lättläst är även den färska 

rapporten från Arbetarrörelsens Tan-

kesmedja »Jämlik startpunkt? Knap-

past«. Författare är Jesper Bengtsson. 

Rapporten finns att hämta på  

www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

BARNS EKONOMISKA UTSATTHET
ÅRSRAPPORT 2008

av Tapio Salonen

knapp ekonomi har betydelse för 
relationerna både till kompisarna och 
till föräldrarna. De kan bli ganska 
ansträngda. Knapp ekonomi begränsar 
barnens möjligheter till social samva-
ro. De har inte råd med skolutflykter, 
kläder, kulturskola, cykel. De kanske 
inte ens har råd att åka buss in till 
centrum. 

– Barn förstår mer än man tror. När 
vuxna känner stress för skulder och 
ekonomi delar barnen den stressen. 
Barnen skyddar sina föräldrar genom 
att inte berätta för andra hur de har det 
hemma, men de berättar inte heller för 
föräldrarna när det ska vara utflykter 
med skolan eller studiebesök som kostar 
pengar. Barnen stannar hemma och 
säger att de är sjuka, eller att de inte 
vill följa med. 

– Barn lånar ut sina pengar till 
mamma för att köpa mjölk. När de-
ras skor är trasiga går de vidare med 
trasiga skor. När kläderna är för små 
och utväxta försöker de stå ut. Några av 
barnen i min avhandling lever i absolut 
fattigdom. De riskerar att mista tak 
över huvudet, att inte ha mat för dagen 
hela månaden. Många barn arbetar, 
många fler än man tror. Och de hjälper 
sina föräldrar ekonomiskt.

Det Anne Harju berättar, och det man 
kan läsa i hennes avhandling, är som 
hämtat från ett annat århundrade. Som 
att läsa »Oliver Twist« eller »Barnen från 
Frostmofjället«.

Anne Harju bad barnen att i teck-
ningar berätta hur det är att ha ont om 
pengar:

 – En tjej gjorde en teckning i två delar. 
I den översta kommer mamman hem till 
ett fint hem med kristallkrona. Mamman 
har örhängen och frågar barnet om de 
ska gå på restaurang. I den undre bilden 
är det trasiga möbler, trasiga kläder och 
mamman är utsliten. En tydlig bild av 
hur flickan uppfattade situationen. 

– De här barnen stängs ofta ute från 
socialt umgänge och sammanhang som 
ger andra barn en positiv energi. De 
behöver komma ut från sitt bostadsom-
råde, komma ut i naturen, vara med på 
kulturevenemang, gå på stan, uppleva 
samma saker som andra barn. Men de har 
inte råd. 

– När de kommer tillbaka till skolan ef-
ter sommarlovet har de inget att berätta. 
De har varit hemma, precis som vanligt.

Anne Harju anser att det är på tiden 
att politikerna börjar lyssna på de här 
barnen och se dem. Hon berättar om en 
aktuell händelse i Rinkeby. Ungdomar 
skrev under sommaren 2010 ett brev 
till politikerna i Stadshuset och bad dem 
komma till Rinkeby »utan kameror«. De 
ville diskutera de stängda fritidsgår-
darna, bristen på sommarjobb, sysslolös-
heten. Politikerna hade inte tid att åka 
till Rinkeby, men barnen bestämde sig 
för att lämna in en skrivelse med krav till 
Stadshuset i Stockholm.

– Men barnen och ungdomarna har inte 
råd att åka till stan. De måste planka in 
på tunnelbanan för att komma nånstans. 
Därför lämnade vuxna in ungdomarnas 
skrivelse. Då tror utomstående – i det 
här fallet politikerna – att ungdomarna 
är oengagerade. Man ser inte och man 
lyssnar inte.

Anne Harju anser också att det är 
dags att papporna tar ett större ansvar. 
I familjer med en försörjare är barnfat-
tigdomen högst. 2006 var det 23 procent 
av barnen till ensamstående mammor 
som räknades som fattiga:

– Alla papporna är inte fattiga. De bor-
de kunna ingå i nätverk som stöttar den 
ensamma mamman. Jag har sett att de 
barn som har ett socialt nätverk klarar 
sig bättre. En pappa, en farmor, mam-
mas väninnor som kan ta med barnen ut. 
Det betyder oerhört mycket och ger de 
här barnen ett rikare socialt liv och en 
mer stimulerande uppväxt. 



MORGONBRIS 15

Margot Wallström har än en gång fått ett internationellt uppdrag. Hon ska med FNs resurser och 

kunskap sätta stopp för de systematiska våldtäkterna av kvinnor och barn som man numera 

erkänner förekommer i alla krig.

Hon har titeln undergeneralsekreterare och ska rapportera och lägga fram sina förslag direkt till 

generalsekreteraren och till FNs viktigaste beslutande organ, säkerhetsrådet.

Margot hotar generaler och krigsherrar med reseförbud och bankbeslag

STOPPA 
KRIGETS 
VÅLDTÄKTER

MISSION
POSSIBLE

argot Wallström:
– Att ta en kvinna har alltid 

varit soldatens rätt och belöning, i 
alla krig och konflikter. Men det är 

först nu som det har blivit accepte-
rat att tala om det, att peka på kon-

sekvenserna och att försöka ändra 
både lagstiftning och attityder. 

– Det hoppingivande är att vi nu vet 
att omfattningen av våldet, och hur det 
kommenderas fram, är olika. Det finns 

länder och regioner där våldtäkter är 
tabu. Våldtäkter förekommer inte i det 
konfliktdrabbade Mellanöstern. Här finns 
något att lära.

– Det vanliga efter våldtäkter i krig 
är att gärningsmännen går fria. De får 
inget straff. Övergreppen på kvinnor och 
barn är så fasansfulla att man inte ens 
kan prata om dem i domstol. Ta andra 

världskriget och Nürnbergrättegångarna. 
Våldtäkterna ansågs så förfärliga att de 
inte kunde beskrivas, inget sades om vad 
som hade hänt med kvinnorna. Det är en 
skändlig, historisk tystnad.

– Jämför det med den pågående rät-
tegången vid FNs internationella domstol 
i Haag. Jean-Pierre Bemba från Kongo 
tog sin rebellarmé till Centralafrikanska 
republiken för att slå ner ett kuppförsök. 
Enligt åtalet begick hans milis grova 
krigsförbrytelser, bland annat hundratals 
fall av våldtäkt, även mot barn. Dom faller 
i augusti, och jag är övertygad om att han 
kommer att dömas både för de våldtäk-
ter som han inte förhindrade och för de 
våldtäkter som soldaterna gjorde på hans 
order.

Det är FNs säkerhetsråd som beslutar 
om FNs militära och säkerhetspolitiska 

M
TEXT: Lena Näslund  FOTO: Letitia Anderson

INTER NATIONELLT
MARGOT WALLSTRÖM
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insatser. Det är också där man har antagit 
resolution 1820 som ligger till grund för 
»UN Action against Sexual Violence in 
Conflict«. Det är den verksamhet som 
Margot Wallström leder och som till sig 
har knutit 13 av FNs främsta underor-
gan. De ingår i det nätverk som ska bistå 
Margot Wallström i hennes gigantiska 
arbetsuppgift. 

Hon har två år på sig. Hon säger att 
om hon under den tiden lyckas styra in 
frågan på rätt väg och öka synligheten är 
det tillräckligt bra. Samtidigt hör man på 
hennes röst att det finns massor att göra. 

FN-insatsen för att stoppa våldtäkter 
i krig bygger i huvudsak på tre resolu-
tioner från FNs säkerhetsråd: 1325, 1820 
och 1888. 

1325 var den första av säkerhetsrådets 
resolutioner som kopplade ihop kvin-
nans roll med samhällets förmåga att 
hämta sig efter ett krig. Kvinnor ska med 
kunskap och erfarenhet bidra i fredsför-
handlingar och fredsskapande. De ska ha 
en roll när en nation efter ett krig bygger 
upp ett demokratiskt civilt samhälle. 
Jämställdhetsperspektivet ska finnas 

med i alla fredsbevarande insatser och 
den fredsbevarande personalen ska ges 
utbildning om skydd och särskilda behov 
för kvinnor och barn i konfliktsituationer.

1820 går längre. Den är en milstolpe i 
FNs historia. Den antogs 2008 och är den 
första resolutionen som erkänner sexuellt 
våld som ett självständigt säkerhetspro-
blem, ett problem som kan förhindra för-
soning och varaktig fred. Ingen amnesti 
ska ges till förövarna av sexuellt våld och 
systemen för att skydda flickor och kvin-
nor ska utvecklas. 

1888 antogs år 2009 och är den di-
rekta orsaken till att Margot Wallström 
nu arbetar inom FN-systemet. USA 
och Hillary Clinton drev på för att FN 
skulle skaffa verktyg för att bekämpa det 
sexualiserade våldet i konflikter. Enligt 
resolutionen ska FN motverka straffri-
het för sexuella övergrepp i konflikter, 
ta fram metoder för att skydda kvinnor i 
konfliktområden samt ta fram bättre sta-
tistik om det verkliga läget för de utsatta 
kvinnorna. Rapportering ska ske direkt 
till säkerhetsrådet.

Margot Wallström:
– Detta är ett helt nytt område, en 

öppning i FN-systemet som vi måste 
använda till max. Men hur långt kan vi 

gå? Massvåldtäkter undergräver allt av 
trygghet. Om mamma inte fungerar har 
man förstört väven i samhället.

– Jag vill att medlemmarna av säker-
hetsrådet ska vara beredda att använda 
sanktioner mot förövarna, oavsett om de 
är krigsherrar, generaler i en reguljär 
armé eller soldater. Den möjligheten finns 
redan när det gäller barn. Detsamma ska 
gälla övergrepp mot kvinnor. 

– För detta kan krävas ytterligare beslut 
i säkerhetsrådet, en ny resolution. Jag 
ska arbeta för det och generalsekretera-
ren är medveten om detta.

– De sanktioner som FN kan genom-
föra är att namnge förövarna. Publicera 
listor med namn på regioner, grupper och 
personer. De ansvariga kan få reseförbud 
och FN kan beslagta deras tillgångar 
utomlands. 

– Många av dem som använder våldtäk-
ter som ett led i krigets strategi räknar 
med att de så småningom ska bli sin na-
tions ledare. När FN ingriper med sank-
tioner och reseförbud är de inte dummare 
än att de begriper att det försvårar deras 
möjligheter. Hotet om sanktioner kan 
leda till att våldtäkterna minskar.

Gör som Margot. Ge ditt stöd till Stop Rape Now.
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Hur går det till rent praktiskt att med-
vetandegöra FN-styrkorna så att de i sitt 
dagliga arbete kan ägna sig åt att både 
förebygga sexuellt våld mot kvinnor och 
barn och bidra till att FN får information 
om de övergrepp som förekommer? Mar-
got Wallström berättar att »UN Action«, 
till stöd för FN-soldaterna, har tagit 
fram en bok med tips och idéer om de nya 
arbetsuppgifterna. Där har man listat 
de bästa exemplen på hur man skyddar 
civilbefolkningen. Några exempel.

– I Darfur i Sudan bygger man nya mer 
effektiva spisar så att kvinnorna inte så 
ofta behöver hämta ved. I Kongo finns 
patruller som följer med kvinnorna till 
brunnen, men också till marknaden. I 
Kongo vågade till sist även männen gå till 
marknaden, handeln ökade och ekonomin 
förbättrades. Att distribuera mobiltelefo-
ner är också bra. Kvinnorna kan ringa och 
begära hjälp, och de kan slå larm i förväg 
om de ser att något håller på att hända. 

– Arbetet med att skydda kvinnorna 
ska integreras i allt vi gör, men vi kan 
inte gå igång överallt där det pågår krig 
och konflikter. Vi måste koncentrera oss 
till fem, kanske sju områden. Demokra-
tiska republiken Kongo (DCR) är ett av 
dem. Liberia ett annat.

Margot besökte under våren både 
Kongo och Liberia. Med Liberias presi-
dent, Ellen Johnson-Sirleaf, slöt hon ett 
avtal som får betydelse:

– Det är lättare att arbeta med en 
kvinnlig president. Betyder otroligt 
mycket. Hon förstår. Liberia blir det förs-
ta land dit vi sänder ett team av rättsex-
perter. Vi ska skapa en modern heltäck-
ande lagstiftning som inte ger amnesti för 
våldtäkter i krig, men som inte heller ger 

så långa fängelsestraff att kvinnorna drar 
sig för att anmäla våldtäkterna. Männen 
ska straffas, men de måste också bidra till 
försörjningen av kvinnor och barn.

– Vi ska också starta en gemensam 
informationskampanj mot våldtäkter. Då 
handlar det om att ändra attityder. Det är 
nog det svåraste. Våldtäkt inom äkten-
skapet är förbjudet, men är vanligt. Och 
att kvinnor ska få klä sig som de vill utan 
att bli våldtagna är förstås självklart, 
men diskuteras ändå över hela världen.

– Jag hoppas att FN även 
ska kunna bidra med stöd 
till förövarna. I Liberia finns 
inte en enda psykiatriker, 
ingen psykosocial hjälp, ingen 
avprogrammering. Här finns 
barnsoldater som tvingades 
att våldta sina egna föräldrar 
och sedan skjuta dem. Nu är 
de barnen vuxna och de lever 
i ett fattigt och hårt samhälle. 
De behöver hjälp att bli män-
niskor.

Margot Wallström fick sitt 
uppdrag av generalsekretera-
ren i februari 2010. Det var en 
uttagningsprocess med flera 
intervjuer, och hon trodde 
aldrig att hon skulle få jobbet. 
I våras fick hon ett kontor i 
anslutning till FN-skrapan i 
New York och strax före se-
mestern en sekreterare. När 
allt är klart ska hon ha en stab 
med en handfull medarbetare. 

»UN Action« lever på an-
slag från olika medlemsländer, 
bland annat de nordiska. 

Verksamheten har inga enorma ekono-
miska resurser, men räknar med bidrag 
från USA tills man kommer in i FNs 
reguljära budget. Därtill kommer resur-
serna och kunskaperna i nätverket. 

Margot Wallström är medveten om att 
hon har givit sig i kast med en jätteupp-
gift. Situationen är allvarlig för kvinnor i 
flera afrikanska länder. Men hon betonar 
att uppdraget inte handlar enbart om 
Afrika. 

Här handlar det inte om kulturella va-
nor, våldtäkter är kriminella 
och ska bekämpas. De är ett 
brott mot de mänskliga rät-
tigheterna.  

Och hon har fem 
punkter som hon nu ska 
koncentrera sig på:

  Att få bort straffriheten 
för sexuellt våld i krig 
och konflikter.
  Att öka kvinnors 
inflytande och ge fler 
kvinnor möjlighet att 
bli beslutsfattare.
  Att verka för ökat 
samarbete mellan FN 
och andra organ som ar-
betar mot sexuellt våld 
mot kvinnor i konflikter.
  Att särskilt ta itu med 
de systematiska våld-
täkter som är ett vapen 
i krigföring.
   Att lyfta fram vikten av 
information till allmän-
heten i de drabbade 
länderna plus ta fram 
nationella strategier 
för att få ett slut på det 
sexuella våldet. 

»I Darfur i Sudan bygger man nya mer effektiva spisar så att  
kvinnorna inte så ofta behöver hämta ved. I Kongo finns patruller 
som följer med kvinnorna till brunnen, men också till marknaden.«

Morgonbris 
stödjer Stop 
Rape Now

En ny världsomfat-

tande kampanj 

riktar fokus mot 

användandet av 

våldtäkt som va-

pen. Visa ditt stöd 

genom att ladda 

upp en egen bild! 

1.  Lägg en bild av 

dig själv på din 

dator. Du ska 

ha armarna och 

händerna i kors 

framför bröstet. 

2.  Gå in på http://

www.stopra-

penow.org/. 

Där finns enkel 

information om 

hur du gör.

3.  Du är nu en del 

av den världs-

omfattande FN-

kampanjen mot 

våldtäkt. 
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Två genomgripande struk-
turer hindrar mer än 
annat människor i alla 
åldrar, på alla orter – och 

förstås i alla länder – från 
att växa i frihet och med 

möjligheter. Det är klass och kön. Vi har 
känt till detta så länge att det inte borde 
vara möjligt att få en regering i vårt land 
som både ökar klassorättvisorna och 
könsorättvisorna i Sverige – men det är 
just vad som hänt.

Under hela mandatperioden har Sve-
riges kvinnor halkat efter. Inkomstgapet 
mellan kvinnor och män har ökat med en 
tusenlapp i månaden. 

Regeringens skattesänkningar har 
mest gynnat män. De har fått 30 procent 
mer än kvinnorna. Den rikaste procen-
ten i Sverige har ensamma fått mer än 
vad 25 procent av svenska folket fått 
tillsammans – och i den procenten trängs 
sju män på varje kvinna. Den ökade 
arbetslösheten är det som fått störst 
negativ inverkan på jämställdheten 
under mandatperioden. Men regeringens 

medvetna insatser har spätt på istället 
för att motverka utvecklingen. Det går 
att vända den utvecklingen och det vill 
jag göra. 

Sverige har under de senaste åren 
blivit alltmer könsuppdelat. Det syns 
också i de olika opinionsinstitutens mät-
ningar. Kvinnliga väljare önskar i högre 
utsträckning en rödgrön förändring. Jag 
tror att det hör nära samman med att 
kvinnorna är de första som känt av kon-
sekvenserna av regeringens politik. 

För att kunna jobba är kvinnor mer 
beroende av att barnomsorgen fungerar, 
att äldreomsorgen går att lita på och att 
sjukvården levererar det den ska. När 
välfärden inte fungerar måste hushållen 
lösa mer själva – och det innebär oftast 
att kvinnorna får dra ett tyngre lass. När 
så många som nu sägs upp i kommuner 
och landsting innebär det ökad osäker-
het för Sveriges kvinnor. Får barnen den 
utbildning de behöver? Kan jag lita på 
att mamma och pappa tas väl om hand? 
Och det innebär att stress och jäkt ökar 

på jobbet för de många kvinnor som job-
bar som lärare, förskollärare, sjuk- och 
undersköterskor.

Känslan av att välfärden tar steg bakåt 
gör att kvinnor vänder sig emot att låna 
till skattesänkningar, och uttrycker sym-
pati för det politiska alternativ som vill 
utveckla kvaliteten i välfärden. Det gör 
de rätt i. För den skattesänkarskuld som 
den borgerliga regeringen nu bygger upp 
kommer att behöva betalas. Risken som 
många kvinnor ser är att de får betala 
dubbelt upp: med ytterligare uppsäg-
ningar i vård och skola. Fyra år till med 
skattesänkningar på lånade pengar kom-
mer inte att passera obemärkt. Reger-
ingens ofinansierade skattesänkningar 
måste betalas – om inte idag så om några 
år. Vad kommer detta att innebära för 
skolan, vården och omsorgen? Blir det 
ännu fler uppsägningar? Blir det nya 
avgifter i skolan och sjukvården?

Vi har en jämställdhetsminister i 
Sverige som vägrar att kalla sig feminist 
bara för att politiker till vänster är det. 
Vi har en statsminister som inte kallar 

»

ENDAST I ENDAST I
MORGONBRIS::::::MORGONBRIS::::::

»Möjligheternas land«
Mona Sahlin är feminist. Det har hon inte alltid varit. Som ung trodde hon att jäm-

ställdhet mellan man och kvinna var genomförd. Nu vet hon att mycket återstår. 

Boken kan ses som en uppslagsbok i nutida svensk politik, men kan också läsas 

som en kombination av politisk pamflett och memoar.

   Här kommer två avsnitt ur kapitlet »Modern politik för jämställdhet och familjeliv«.
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sig feminist helt enkelt därför att han 
inte är det. Och vi har en finansminister 
som bedriver en kvinnofientlig politik, 
trots att han kallar sig feminist. 

Sveriges kvinnor och män behöver inte 
fler fuskfeminister. Vad som nu behövs är 
en regering som gör om skattepolitiken 
så att den minskar klyftorna och förbätt-
rar välfärden, och som för en politik som 
förbättrar barnomsorgen så att både 
män och kvinnor kan kombinera jobb och 
familj. Och det behövs en regering som 
står för en politik för lika makt och lön, 
oavsett kön – och rätten till heltid. Det är 
en sådan regering som jag vill leda.

Förra året hade vi socialdemokrater en 
valupptakt i Västerås inför EU-parla-
mentsvalet. Dit kom Margot Wallström 
och höll ett tal. Hon sa då: »Det är inte 
ett glastak som ligger mellan kvinnorna 
och makten – det är ett tjockt lager av 
män!« När jag upprepar det i mina tal så 
brukar halva publiken applådera. Men 
det sorgliga är att de här sega struk-
turerna stänger in både männen och 
kvinnorna. Hur många män och pojkar 
hindras inte från att vara den de vill 
vara, och bli den de vill bli på grund av 
mansbilden?

Jag kommer osökt att tänka på den 
fantastiska filmen om Billy Elliot, den 
irländske pojken som vill dansa men 
som i det längsta hindras av sin familj. 
Hur många pojkars drömmar kvävs inte 
av mansrollen, och hur många pappor 
skulle inte vilja ta ett större ansvar för 

barnen om det inte blev dyrt ekonomiskt 
eller krockade med förväntningarna på 
jobbet?

Det är intressant hur viktiga orden är 
och hur starka känslor de väcker. Jämlik-
het är ett värdeord som de allra flesta 
socialdemokrater har starka känslor 
inför. Där bottnar vårt engagemang och 
vår klasskamp. 

Jämlikhet är själva förutsättningen 
för den frihet och de möjligheter för alla 
som vi drömmer om. Jämställdhet har 
vi lärt oss att kalla kampen för rättvisa 
mellan könen. Men jag har mött många 
människor, ofta yngre, som talar om 
jämlikhet som om det vore synonymt 
med jämställdhet. Som om jämställdhet 
var ett ord vi inte längre riktigt behövde. 
Jämlikhet betyder ju att vi ser varandra 
som jämlikar, och då har det för många 
blivit självklart att det också måste gälla 
tvärs över könsgränser. 

Jag tycker att det är hoppfullt att 
många unga människor lever med jäm-
ställdheten på ett så självklart sätt. Men 
det är alldeles för tidigt att sluta prata 
om jämställdhet. Precis som vi behöver 
fortsätta att kalla oss feminister. Dessa 
termer behövs för att poängtera att 
könsorättvisorna måste bekämpas spe-
cifikt och inte bara som en allmän kamp 
mot orättvisor. Vi upplever just nu ett 
bakslag för jämställdheten, inte bara på 
grund av men förstärkt av den borgerliga 
regeringspolitiken. Då kan kampen för 
rättvisa mellan könen snarare behöva 
fler ord än färre.«

»I Sverige misshandlas över tio kvin-
nor till döds varje år av sina män. Och 
jag kan bli så förtvivlad när jag läser om 
dessa ständigt nya fall, med nya män, 
unga män, som har »råkat« döda sin flick-
vän, sambo eller fru. Förtvivlan över att 
det aldrig tar slut, att det växer upp nya 
generationer där detta våld återupprepar 
sig. Förtvivlan över att så kommer det 
att fortsätta till den dag vi fått bukt med 
den ojämställdhet och de djupt liggande 
strukturer som möjliggör detta våld. 

Jämlikhet och jämställdhet har jag all-
tid brunnit starkt för, och så kommer det 
att vara i resten av mitt liv. Det handlar 
ytterst om drömmen om att kunna skapa 
ett möjligheternas land – för alla.

Jag önskar starkt att svenska folket 
väljer en regering med moderna vär-
deringar, helst förstås en rödgrön. En 
regering utan de mest konservativa 
krafterna, Kristdemokraterna, och utan 
de mest destruktiva krafterna, Sveri-
gedemokraterna. 

Jag önskar att väljarna ska rösta på 
företrädare som står upp för det lika 
människovärdet. Att väljarna betänker 
att alla har vi en hudfärg, en kulturell 
bakgrund, alla har vi en sexuell läggning 
och alla tillhör vi ett kön – män såväl som 
kvinnor. Men alla är vi lika mycket värda. 
Och jag känner mig trygg, för de flesta 
i Sverige bär på moderna värderingar 
och vet att det jämlika samhälle som vi 
strävat mot under generationer i Sverige 
är ett bättre samhälle.« 

»… de här sega strukturerna stänger in både männen och kvinnorna. 

Hur många män och pojkar hindras inte från att vara den de vill vara, 

och bli den de vill bli på grund av mansbilden?«

»Möjligheternas land. Min vision 
för Sverige«.
av Mona Sahlin.
Norstedts förlag.
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A
TEXT: Lena Näslund FOTO: Ellinor Collin

nnelie Nordström säger till Morgon-
bris att hennes motiv är glasklara:

– Jobben i den offentliga sektorn 
är Kommunals viktigaste fråga. Vi vill ha 
arbetstillfällen som är bra och jämställ-
da. Och det ska vara hela arbeten. Heltid 
ska vara en rättighet. Det kan vi bara få 
med en regering som leds av Socialdemo-
kraterna. 

Frågan om huruvida riksdagen ska 
lagstifta om rätt till heltid eller om 
arbetsmarknadens parter som ska sluta 
avtal är just nu öppen. Före valet 2006 

fanns ett lagförslag i riksda-
gen, men hann inte avgöras då. 

Därefter har frågan sopats undan av den 
borgerliga regeringen.

På Kommunalarbetareförbundets 
kongress talade Mona Sahlin. Hon lovade 
bland annat att hennes regering ska 
satsa en miljard kronor för att heltid ska 
bli norm i arbetslivet.

Annelie Nordström:
– Arbetsmarknaden är fortfarande 

djupt segregerad. Det finns ett gammal-
modigt sätt att se på scheman, särskilt 
inom vården. För 100 år sedan stod dag-
lönarna i kö för att få arbete en dag vid 

byggen eller i hamnarna. Tyvärr finns 
daglönarna kvar – inte vid byggen och 
hamnar – utan i välfärdsarbetena.

 – Idag kallas de springvikarier eller 
inhoppare. De sitter fast vid telefonen och 
väntar på att bli behövda en dag eller två. 
Om de har tur kanske åtta timmar. Det 
kallas självvald deltid. De kallas in för 
att klara vården när det är som allra job-
bigast, då mycket ska göras på kort tid.  

 – Det är omodernt och oanständigt att 
människor behandlas så. Arbetsgivarna 
borde skämmas över att de har gjort 
så lite för att utrota de otrygga anställ-
ningsvillkoren och deltiderna.

Annelie Nordström säger att de 
deltidsanställda är mest sjuka. De som 
har heltid har det lugnare, kan bättre 
planera sitt arbete. Och hon jämför den 
kvinnliga arbetsplatsmiljön, vården, med 
den manliga, räddningstjänsten. Inom 
räddningstjänsten är heltid det normala:

– I räddningstjänsten ska man under 
arbetstiden vårda arbetsredskapen. Det 
gäller både slangarna och den egna krop-
pen. Det finns tid för träning och när man 

 

«
Uttalandet drog ner applådåskor på Kommunalarbetareförbundets kongress i juni. 

Annelie Nordström, förbundets nyvalda ordförande, talade. 

Hon lovade att hjälpa de rödgröna vinna valet, att under valrörelsen öka medlemsantalet

i förbundet och att göra det parallellt med röstvärvning till Socialdemokraterna.
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har varit ute på en olycksplats finns det 
tid för reflektion. Inom vården, där man 
kan möta döden varje dag, finns ingen tid 
för debriefing. Personalen förutsätts bara 
gå vidare med jobbet. Tid för eftertanke 
och helande är den anställdas eget ansvar. 

Annelie Nordström har varit fackligt 
och politiskt aktiv i hela sitt yrkesliv. Men 
hon har försökt att inte blanda samman 
rollerna. Det är viktigt att den fackliga fö-
reträdaren inte sitter i en nämnd eller ett 
personalutskott.  Man ska inte ha arbets-
givaransvar. Man måste vara oberoende 
när man strider för medlemmarna. Och 
hon tycker att politikerna bättre borde 
lyssna på kommunalarna:

– Politikerna måste ta reda på vad det 
är som ska levereras inom vården. Vad är 
det för kvalitet som de äldre väntar sig? 
Det privata företaget Carema är mycket 
bättre på detta och har en värdegrund 
som kommunerna borde ta efter.

– Men det finns också en annan dimen-
sion. Kommunerna har lutat sig tillbaka. 
Man pratar om välfärdens framtida 
finansiering, men inget om vad vår tids 
människor har för behov. Ta den ensam-
ståendes möjlighet att förvärvsarbeta. 
Vem frågar vad man behöver för att fun-
gera idag? 

– Skatteavdrag för hushållsnära tjäns-
ter, RUT, är inte lösningen, men vad står 
det för när de kvinnor som har råd tycker 
att det är en bra reform. Jag ser det som 
ett rop på hjälp!

– Vi ser att det finns en begynnande 
ohälsa bland kvinnor som bygger på käns-

lan av maktlöshet. Hela livet är ett ekorr-
hjul. I Sverige är vi stolta över barnom-
sorg, föräldraförsäkring och äldreomsorg 
– men vad betyder det för parrelationen 
när vi har lagt ut allt detta på samhället. 
Männen kan, och har kunnat, leva kvar i 
sin värld. 

Annelie Nordström anser att det finns 
mycket kvar att göra på jämställdhets-
arenan. Mannen måste involveras. Arbe-
tet fördelas mera rättvist. Jag frågar hur 
hon ser på sex timmars arbetsdag. Hon 
svarar att det är möjligt att det är den 
reformen som krävs. Men i samma ande-
tag säger hon att det inte går att komma 
undan behovet av fler arbetade timmar. 
För att korta arbetstiden för alla måste de 
som idag står utanför arbetsmarknaden 
få jobb. Det gäller arbetslösa invandrare, 
ungdomar, funktionshindrade och förstås 
deltidare som måste få ökad arbetstid. 

Annelie Nordström sa i sitt tal på Kom-
munals kongress att förbundet ska hjälpa 
Socialdemokraterna att förbättra livs-
situationen för den moderna arbetarklas-
sen. Vad betyder det? 

– Vi pratar ofta om att det ska vara som 
det var förr. Men när var det bäst? När 
var förr? Jag gillar inte det sättet att se 
på politik och utveckling. Politiken ska se 
vår tids människa. Man måste fråga sig: 
Vad behöver den här tiden för politik? 
Vilka metoder ska användas?

– Vi måste fundera över vår tids allra 
svagaste – vad behöver de?

Det är de hemlösa, de arbetslösa, 
de som har noll tillit till samhället och 

politiken. Dom som säger att vi »skiter 
i hur dom har det«. Vi måste återskapa 
förtroendet och visa att politik kan göra 
skillnad.

Kommunalarbetareförbundet har under 
mandatperioden, efter valet 2006, varit 
oerhört aktivt för att nå ut till allmänhe-
ten. Varje torsdag har det varit öppna 
möten på Mynttorget i Stockholm. En 
gång i månaden har varje län haft sitt 
eget utåtriktade möte.

– Vi har varit ihärdiga. Vi har pratat om 
den orättvisa arbetslöshetsförsäkringen, 
den ideologiskt drivna privatiseringen 
och hur den slår mot de minst bemedlades 
möjligheter att få sjukvård.

– Nu fortsätter vi det arbetet i valrörel-
sen. Vi ska nå både medlemmar och icke 
medlemmar. Särskilt viktigt är det att nå 
dem som lägger sig på soffan och inte går 
och röstar. Jag ska själv ha möten med 
arbetslösa och sjukskrivna och förklara 
vad som har hänt med den här regeringen 
och hur det kan bli ändringar med de 
rödgröna. Vi måste sluta vara så lågmälda 
med det som vi är bra på!

Annelie Nordström lovade Kommunals 
kongress att arbeta för en socialdemo-
kratisk valseger. Dagen efter skickade 
Kommunal ut en kampbil i valrörelsen. En 
stor lastbil som ska turnera runt landet. 
I den finns kompetent folk som kan föra 
diskussioner på marknader och andra 
mötesplatser.

Hon lovade också att mobilisera de 
förtroendevalda i ett levande kedjebrev. 
Kommunal ska värva fler medlemmar 
samtidigt som man övertygar väljarna 
om att det är dags att byta regering. 

»Arbetsgivarna i välfärden, såväl 

offentliga som privata, borde  

skämmas över att de gjort så lite för 

att utrota de otrygga anställnings-

villkoren och deltiderna.«

Annelie Nordström har varit kommunalråd för 

(s) i Vilhelmina, men nu har hon inga politiska 

uppdrag, och hon ska aldrig gå in i partisty-

relsen. Men att i valrörelsen kämpa för en 

socialdemokratisk seger är självklart. 
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Våld i hemmet. 
200 000 barn drabbas varje år.
»Gör barnkonventionen till lag«

vinnor och barn ska inte 
misshandlas. Det anser 

Carina Ohlsson. Hon är 
ordförande i Sveriges Kvin-

no- och Tjejjourers Riksför-
bund, SKR. Och hon vill att samhället tar 
på sig en starkare roll i kampen mot våld  
i nära relationer.

Carina är även aktiv i kvinnojouren 
Linnéan i Lidköping. Den har funnits i 
26 år. Vartenda dygn under de åren har 
två frivilliga kvinnor haft jour, vaktat 
telefonerna, talat med kvinnor och ryckt 
ut för att hjälpa de kvinnor och barn som 
har behövt en omedelbar insats.

– Så är det över hela landet. Kvinnor 
arbetar frivilligt och utan ersättning för 
att hjälpa andra kvinnor och deras barn. 
Jag undrar hur många som vet vilken 
oerhörd insats de gör.

Carina Ohlsson är stolt över kvin-
nojourerna. Men hon önskar att de inte 
skulle behövas. Och hon säger att det 
finns minst en koppling mellan politik och 
kvinnomisshandel:

– När regeringen drar ner på sjuk-

försäkringen och A-kassan drabbar det 
direkt misshandlade kvinnor och barn. De 
kvinnorna är i högre grad sjukskrivna och 
arbetslösa än genomsnittet.

SKR har 85–90 medlemmar. Då är både 
kvinnohus, tjejjourer, kvinnojourer och 
anhörigföreningar inräknade. För tio år 
sedan fanns det 30–35. Sedan dess har 
verksamheten utvecklats och frågan om 
våld och övergrepp på kvinnor finns på 
den politiska dagordningen. 

Det har också bildats nya sorters 
kvinnojourer för särskilt utsatta kvinnor. 
Det gäller till exempel romska kvinnor, 
missbrukande kvinnor och kvinnor som 
har drabbats av hedersrelaterat våld. 
Tjejjourer har också blivit vanligare. 

Det är även fler kvinnojourer som har 
anställda. På Linnéan i Lidköping finns en 
medarbetare dagtid fem dagar i veckan.

Carina Ohlsson:
– Det bor lika många barn på kvin-

nojourerna som det bor kvinnor. Barnen 
är inte alltid fysiskt misshandlade, men 

de har bevittnat våldet och är påverkade 
av det. De flesta har försökt skydda sin 
mamma.

– 200 000 barn är utsatta för våld i 
hemmet. Då ingår även de som bevittnar 
övergrepp. Barnaga är förbjudet, men 
papporna vet att barnen mår illa av att 
se eller höra när mamma blir slagen. Ett 
raffinerat sätt att skada båda.

– Att tvinga barn att bevittna våld är 
inte straffbart, men borde ses som ett 
brott. I skolan och i barnens omgivning 
vet man inte att »pappa slår mamma«. 
Barnen döljer det, de är lojala, men 
det påverkar dem oerhört mycket. De 
är rädda, får svårt att sova, kan inte 
koncentrera sig. En del som aldrig får 
prata om det tar med det genom livet. Det 
kan innebära att de själva kommer att 
använda sig av våldet i vuxen ålder.

– SKR kräver att det ska vara straff-
bart att låta barn bevittna våld. Dessutom 
vill vi att barnkonventionen ska göras till 
lag i Sverige. Så är det redan i Norge. Vi 
borde göra likadant. Det skulle stärka 
barnets rättigheter.

Kvinnor hjälper kvinnor. År ut och år in. Så är det i kvinnojourerna. Det är 

frivilliga krafter som räddar misshandlade kvinnor och deras barn.

K
TEXT OCH FOTO: Lena Näslund

SAMHÄLLE
KVINNOJOUR
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Carina Ohlsson är riksdagsledamot för 
Socialdemokraterna. Hon brukar ta några 
jourer om året. Jag frågar henne vad man 
gör när man har jour. Carina:

– Telefonen är kopplad till en larmcen-
tral. Det kan ringa när som helst under 
kvällen och natten. Då måste jag vara i 
Lidköping. Vi kanske måste hämta någon 
på en polisstation eller hjälpa en kvinna att 
omedelbart lämna hemmet.

– Jouren är öppen dygnet runt. Kvinnor 
som söker hjälp kan dagtid ringa direkt 
till vår medarbetare. Det minskar antalet 
nattliga larm, men för många kvinnor är 
det också bättre att ringa på dagen när hon 
är ensam och ingen annan lyssnar.

Enligt Carina Ohlsson är det inte lätt att 
veta om mäns våld mot kvinnor i Sverige 
ökar.

– Enligt BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
ökar antalet anmälningar. Men det kan 
bero på att det finns en ny medvetenhet. 
Fler vet att man kan få hjälp och antalet 
anmälningar ökar. Det kan ha det goda 
med sig att mörkertalet minskar.

– För egen del har jag en nollvision. Våld 
mot kvinnor och barn i nära relationer får 
inte förekomma. Det är en fråga som inte 
bara berör några få, den berör alla

– SKR informerar och arbetar med alla 
som är intresserade. Det kan vara poli-
tiska partier, kommuner, ideella organi-
sationer. Ett bra exempel är samarbetet 
mellan SKR, Folksam och Kommunalar-
betareförbundet. Kommunal är hittills 
den enda fackliga organisation som har 
gjort våld i nära relationer till en egen 
fråga. Medlemmarna har sagt att detta 
är en angelägenhet som rör dem när de 
är på jobbet med barn och gamla, som 
förtroendevalda och som medmänniskor.  
Kommunal utbildar medlemmarna så att 
de vet hur de ska agera när de misstän-
ker misshandel. Medlemmarna får också 
samtalsterapi gratis genom Folksam.  

– Vi vill gärna diskutera detta med fler 
fackförbund och få fler involverade, men 
än har inga andra nappat. 

Kvinnojourerna i Sverige drivs van-
ligen av ideella föreningar eller koope-
rativ. Det finns få renodlat kommunala 
kvinnohus/kvinnojourer. Kvinnojourerna 
får kommunala pengar till delar av sin 
verksamhet. I Lidköping får kvinnojour-
en även pengar från grannkommunerna 
som ofta anlitar Linnéan. Drabbade 
kvinnor kan inte alltid bo kvar i hem-
kommunen. 

Kvinnojourerna söker dessutom pengar 
från länsstyrelsen, brottsoffermyndig-
heten och olika fonder. Finansieringen 
är osäker, mycket är projekt, och för att 
få in pengar till projekt måste man dels 
komma på nya projekt hela tiden, dels ha 
tid och kraft att formulera ansökningar 
som accepteras. 

En annan aktuell och viktig fråga är 
om de ideella kvinnojourerna omfattas 
av skyldighet att anmäla barnmisshan-
del. Frågan kommer ofta från socialarbe-
tare som helst ser att kvinnojourerna är 
kommunala. Socialstyrelsen ser nu över 
den frågan. Carina Ohlsson:

– Inom SKR säger vi att barnens 
bästa måste gå i första rummet. Våra 
medlemmar ska anmäla misstänkt barn-
misshandel till socialtjänsten. Kvinnor 
är ofta rädda att barnen ska tas ifrån 
dem om polisen eller socialtjänsten blir 
inblandad. Det kan till och med vara en 
del i hotet från pappan. När hon säger 
att hon ska gå till polisen säger han »då 
tar dom barnen«. Kvinnojouren samtalar 
naturligtvis med kvinnan om detta och 
informerar henne, så att allt sker på ett 
bra sätt både för kvinnorna och deras 
barn. 

– Var man än bor borde man kunna få 
relevant stöd av bra kvalitet. Där är vi 
ännu inte. Kvinno- och tjejjourerna gör 
ett livsviktigt arbete. Samhället borde 
visa sin uppskattning genom att ge dem 
större resurser och bättre möjligheter. 
Det skulle minska de utsatta kvinnornas 
lidande, kanske till och med förebygga 
mord. 

Kan ny lag förhindra  

kvinnomord?
15–20 kvinnor mördas varje år i 

Sverige. Ofta är det maken eller an-

nan närstående man som utför dådet. 

Socialdemokraterna lovar att om de 

rödgröna vinner valet ska riksdagen ge 

Socialstyrelsen i uppdrag att granska 

omständigheterna varje gång en kvinna 

mördas. Orsaken är att samhället, 

till exempel socialtjänsten eller den 

psykiatriska vården, ofta missar tydliga 

signaler om att mannen är i obalans. 

Frågan som ska ställas är om ett mord 

hade kunnat förhindras. Målet är att 

minska antalet kvinnomord.

Ett färdigt lagförslag fanns redan 

2006. Det var remissbehandlat och 

klart, men hann inte behandlas i riksda-

gen före valet. Den borgerliga reger-

ingen har sedan sopat frågan under 

mattan.
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Ulla Andersson är nyss bliven pensionär och har under sommaren hop-
pat in som vikarie på Kvinnojouren Linnéan. Det går ju inte att stänga 
verksamheten. Det finns alltid kvinnor som behöver stöd. 

Kvinnojouren Linnéan håller till i en stor våning i centrala Lidköping. 
Adressen är hemlig. Ulla Andersson:
– Det är viktigt att kvinnorna inte kan drabbas av hot och förföljelse 

när de bor här. Även barnen måste skyddas.
Lägenheten har ett lekrum och flera bostadsrum. Här kan man ta 

emot tre kvinnor och som mest har man haft fem barn. Inom kort ska 
kvinnojouren flytta. Det gör man vartannat år. Av säkerhetsskäl. Det 
finns fler rum på nya adressen. Då kan man ta emot ytterligare en 
kvinna med barn.

Kvinnorna stannar en natt, eller kanske tre månader. Det beror på hur 
deras nätverk ser ut. Om de har anhöriga eller vänner som stöttar dem 
kan tiden på kvinnojouren bli kort.

Kvinnorna kan sällan gå ut. Risken att de stöter på den våldsamme 
mannen är alltför stor. Ulla brukar, i sin roll som jourkvinna, ta sig an 
barnen:

– Jag har ett favoritställe i en annan kommun. Dit åker vi i bil, leker 
utomhus och pratar. Det är lättare för barnen att prata öppet om vi 
samtidigt leker.

För att få bli jourkvinna måste man gå en grundkurs på 25 timmar. 
Den har tagits fram av SKR för att kvalitetssäkra verksamheten. Alla 
kvinnor som nu är verksamma inom Linnéan har gått kursen. 

I kvinnojourens lägenhet får kvinnan och hennes barn en tillfällig 
fristad. Men det är inte gratis. Det kostar 285 kronor per dygn och hon 
får vanligtvis stöttning av socialtjänsten med ekonomin. Ulla:

– De flesta försöker skaffa egen lägenhet så fort som möjligt. Det är 
otroligt pressande att bo här. Särskilt för barnen.

Ulla har genom åren hjälpt många kvinnor. Några håller hon kon-
takt med. De har blivit goda vänner, nästan familj. Hon har mycket att 
berätta om de öden som hon har stött på, men det som är mest intressant 
i hennes berättelser är att männen sällan hotar kvinnojourens kvinnor. 
Tvärtom. När de kommer för att hjälpa kvinnan att flytta ut är mannen 
vanligen mycket söt och snäll. 

Ulla:
– Han lägger huvudet på sned och säger att det är bra att vi tar hand 

om hans hustru. Hon är ju så »nervös«. Och då kan kvinnan stå blåsla-
gen strax intill oss. En sådan man som jag minns tydligt var psykolog. 
Han fick åtta månaders fängelse och frun fick skadestånd. Det var bra 
för henne. Hon hade fått rätt, och han som var så etablerad i samhället 
dömdes för det brott han hade begått mot henne. 

En jourkvinna
ger aldrig upp
Det finns många S-kvinnor i kvinnojourerna. 

Ulla Andersson i Lidköping är en av dem. I 17 år har hon 

varit ideell jourkvinna.  

Den 25 november 
är det FNs internationella dag för av-

skaffande av våld mot kvinnor. Dagen 

utlystes av FNs generalförsamling 1999. 

Den uppmärksammades officiellt i 

Sverige för första gången 2009 med ett 

seminarium i riksdagen.  

Ulla Andersson har i 17 år varit jourkvinna 
på kvinnojouren Linnéa. Hon vet det mesta 
om vad som kan hända kvinnor när mannen 
slår. Carina Ohlsson är aktiv i Linnéa, men 
även ordförande i SKR, Sveriges Kvinno-  
och Tjejjourers Riksförbund.

Nu måste socialtjänsten ingripa
Våld mot närstående är inte längre 

ett privat problem. Socialtjänstlagen 

ändrades 2007. Ordet bör byttes mot 

ett tvingande skall. Nu måste social-

tjänsten ingripa både när det handlar 

om våld mot närstående och när barn 

har bevittnat våld. 

Förslaget kom från Socialdemokra-

terna, som också föreslog en kvinno-

jour i varje kommun och 100 miljoner 

om året till kvinnojourerna. De två sist-

nämnda ratades dock av de borgerliga.

a 
ta 
en 

n
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Det är valår. Det kan inte ha undgått 
någon. Jag känner en stark oro – för att 
inte säga rädsla – när jag tänker på 
ytterligare fyra år med en högerreger-
ing. Alla löntagare har känt av hur vår 
arbetslöshetsförsäkring har raserats. 
    Regeringen har lämnat den väg som 
bygger på solidaritet och solidarisk 
finansiering. I stället ska de med en 
otrygg arbetsmarknad betala mer och de 

med en säkrare anställning mindre!
Jag har förtroendet att vara ordförande 

för ett kvinnodominerat förbund, Hotell- 
och Restaurang Facket, HRF. Jag vet att 
våra medlemmar känner den orättvisa po-
litiken in på bara skinnet. Varför ska en ho-
tellstäderska med en lön på knappa 17 800 
kronor (om hon har tur och jobbar heltid) 
betala lite drygt 400 kronor i a-kasseavgift 
medan en ekonom (SACO-medlem) betalar 

Hotell- och Restaurang Facket har 38 000 medlemmar. 
De flesta är kvinnor. Ella Niia är förbundets ordförande. Hon är upprörd 
över regeringens »stolliga teorier som inte klarar verklighetens ljus.«

Här i Morgonbris skriver hon om medlemmarnas dagliga kamp för  
rimliga löner och arbetsförhållanden, men också om de orättvisa  
avgifterna till A-kassan där lågavlönade städerskor nu betalar fyra gånger 
så mycket som högavlönade akademiker.

»Jag går sida vid sida med det folk vars förtroende jag 

bär«. Orden är Fredrik Reinfeldts, och de orden är lika för-

olämpande som Göran Hägglunds prat om »Verklig hetens 

folk«. De båda männen vet inget om hur löntagare  

i allmänhet har det och kvinnor i synnerhet. 

Ella Niia började sin yrkesbana på fjällhotel-
let i Björkliden, Lappland. Hon har arbetat som 
städerska och receptionist. Sedan 2005 är hon 
ordförande i Hotell- och Restaurang Facket. 
Hennes medlemmar känner varje dag av de nya 
orättvisorna på arbetsmarknaden.

Sveriges 
löntagare 
behöver en 
ny regeringFOTO: Ellinor Collin
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knappa 100 kronor? Svaret är enkelt och 
den som svarat är Reinfeldt själv.

Regeringens idé är följande. Branscher 
med hög arbetslöshet ska betala hög 
a-kasseavgift. Därmed ska fackföreningar 
inom dessa branscher, exempelvis inom 
HRF:s avtalsområde, hålla igen på sina 
lönekrav i avtalsförhandlingarna. Ef-
fekterna, enligt alliansregeringen, skulle 
bli lägre löner, ökad sysselsättning och 
därmed lägre arbetslöshet och slutligen 
lägre a-kasseavgift. Bakom detta ligger 
stolliga makroekonomiska teorier som inte 
klarar verklighetens ljus! Högern visar sitt 
rätta ansikte. Man vill helt enkelt skapa 
en låglönemarknad. En arbetsmarknad 
där kvinnor är i majoritet. Det handlar om 
Kommunal, om Handels och HRF. 

I den senaste avtalsrörelsen fick just 
dessa kvinnodominerade förbund de bästa 
avtalen. Regeringens plan höll inte i verk-
ligheten. Förre arbetsmarknadsministern 
Littorin fick frågan om regeringens syn på 
utfallet på avtalsrörelsen. Svaret blev att 
frågan ska analyseras. Undrar hur det går 
med detta nu? 

Regeringen inser, eller borde i vart fall 
göra det, att starka ansvarstagande 
fackföreningar aldrig, aldrig någonsin 
kommer att hålla igen på lönekrav för att 
a-kasseavgiften är hög. Att ta ansvar för 
lönebildningen ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är något helt annat.

Men alliansregeringen, om de får sitta 
fyra år till, kommer inte att nöja sig med 
denna insikt. Centerpartiet, ivrigt påhe-
jade av Svenskt Näringsliv, driver krav 
på genomgripande förändringar av bland 
annat LAS, Lagen om anställningsskydd 
och även konfliktreglerna. Arbetsgivarna 
ropar på mera flexibilitet, och det märktes 
oerhört tydligt under vårens avtalsrörelse.

Är det någon som tror att arbetsgivarna 
skulle kunna behandla sina leverantörer på 
samma sätt som löntagarna behandlas? Att 
leverantörerna skulle sitta vid telefonen 
tidigt på morgonen i förhoppningen att få 
köra iväg sina varor till någon restaurang 
eller ett café och till priser som restaurang-
en/caféet bestämmer?

Men hur många kvinnor tvingas inte 
in i detta? Arbetslösheten i landet ligger 
på ofattbara nio procent. Inom hotell- och 
restaurangbranschen är det åtta procent 
som deltidsstämplar och nio procent som 
är helt arbetslösa. Detta vet arbetsgivarna 
och försöker utnyttja. Här blir högerns 
politik så tydlig. Arbetarna, och återigen är 
det kvinnorna, tvingas krypa och förnedra 
sig. Regeringen hoppas få till stånd en 

arbetsmarknad där den som begär den 
lägsta lönen får jobbet! Det är inte utan att 
tankarna går till 1800-talets tjänstehjon-
stadga.

Kvinnorna sitter vid telefonen på morgo-
nen i förhoppningen om att få fler timmar. 
Jag vet hur verkligheten ser ut för de med-
lemmar jag företräder. Var tredje medlem 
har en visstidsanställning och väldigt få 
arbetar heltid. Arbetsgivarna anställer på 
deltid och tar ut så kallad mertid. Det är 
en flexibilitet som helt och hållet betalas av 
löntagaren. Och åter igen – det är kvinnor-
nas arbetsmarknad det handlar om!

Om högern får fortsätta fyra år till ser 
jag följande scenario. Centerns krav på för-
ändringar i LAS kommer att genomföras. 
Turordningsreglerna, som idag förhindrar 
godtycke, tas bort eller försämras. Det 
drabbar kvinnorna i branscher med hög 
arbetslöshet. När det uppstår arbetsbrist 
kommer de med arbetsskador, de i fertil 
ålder eller gravida inte att ha något skydd 
mot godtycke. 

En annan käpphäst för Svenskt Närings-
liv och regeringen är rätten till sympati-
åtgärder. Den vill man begränsa. Många 
kanske undrar om det egentligen spelar 

någon roll. Som jag ser det skulle det bli 
fullständigt förödande för alla löntagare och 
särskilt för kvinnor. 

I våras lade vi inom HRF ett varsel om 
stridsåtgärder under avtalsrörelsen. Med 
stöd från arbetsgivarorganisationen i vår 
bransch, SHR, gjorde arbetsgivarna sche-
man med oorganiserade på tjänstgörings-

listorna. Syftet var naturligtvis att knäcka 
HRF. Och arbetslösheten är som sagt hög.

Men vi fick stöd och sympatiåtgärder 
från vännerna inom LO-familjen. Det 
handlade bland annat om leveranser av öl 
och sophantering. Utan rätten till sympati-
åtgärder hade vi haft det betydligt svårare 
att klara arbetsgivarnas angrepp!

Så när regeringens skrivbordsteorier 
om a-kasseavgiften inte klarade verklig-
heten – och den starka fackföreningsrörel-
sen – kommer nya idéer om hur man ska 
slå undan benen för löntagarna. Högern 
kommer alltid att säga att den svenska 
modellen värnas, men deras agenda ser 
annorlunda ut.

Tillbaka till leverantörerna. Leverantö-
rerna skulle så klart upphöra att köra ut 
varor om de inte kunde räkna med stabila 
leveranser, eller så skulle de justera upp 
priserna ordentligt.  

Men löntagarna har inte det valet! Med 
korta anställningar, deltider, arbetslöshet 
och en opålitlig regering fortsätter väntan 
vid telefonen.

Sveriges löntagare, Sveriges kvinnor, vi 
alla behöver en ny regering. En regering 
ledd av Mona Sahlin!  

Ella Niia

ordförande i Hotell- och Restaurang Facket

»Högern visar sitt rätta ansikte. Man vill 

helt enkelt skapa en låglönemarknad. 

En arbetsmarknad där kvinnor är i 

majoritet. Det handlar om Kommunal, 

om Handels och HRF.«
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varet är inte enkelt. Men, jag 
ser en stor väljargrupp i vårt 

land som successivt bytt ideo-
logisk grundvärdering. Från 
att vi har varit ett land med 

solidariska, ideologiskt upplysta män-
niskor befolkas vi nu av en stor grupp 
individualister med de små och introver-
ta perspektivens idéer: »Bara vardagen 
funkar för mig så är jag nöjd!«

Denna egna, inåtvända grundsyn ska-
par ett samhälle där vi inte känner vår 
granne och där vi därför inte förstår eller 
bryr oss om andras situation. Den sam-
hällsmodell som bygger på ett solidariskt 
tänkande och som innebär en vidsyn, en 
omtanke om fler än den egna lilla famil-
jen, som fördelar kostnader över tiden i 
form av ganska hög skatt, som ger när 
man behöver, tar när man har, beslutar 
demokratiskt, den är på väg bort.

 Nu skall du förverkliga dig själv, »du 
kan om du vill-mentaliteten« görs till 
en moralisk dogm, som utestänger dem 
som av social bakgrund eller olyckliga 
omständigheter aldrig kan bli vad de vill 
i den typen av samhälle. Detta nyliberala 
tankesätt har fått grepp om oss. Vi ska 
jobba, tjäna pengar, välja bästa skola och 
förskola, billigaste el och tåg, det mest 
lönsamma pensionssparandet, det bästa 
sjukhuset, vårdcentralen och äldreboen-

det. På fritiden stöttas omideologisering-
en av fjantiga, men populära, lekprogram 
där det viktigaste är att slå ut varandra 
eller fantasiprogram om rika, desperata 
hemmafruar i Amerika. 

Vi ska klara oss, både när vi har jobb 
och vid arbetslöshet och sjukdom. Klara 
oss själva! Inte förlita oss på facket eller 
på rimliga socialförsäkringar. 

Vi ska helt enkelt skapa vår egen lilla 
värld i vår egen lilla kokong. Så slås, på 
ett mycket systematiskt sätt, vårt solida-
riska samhälle sönder. Vi blir kunder på 
en marknad istället för medborgare i ett 
land. Vi köper, det vill säga konsumerar, 
varor och tjänster, TV och skola. Allt 
har ett pris. Undersköterskans son och 
statsrådets dotter går i skilda klasser, 
industriarbetaren och företagets ägare 
sitter i skilda väntrum på sjukhuset. Det 
är dit vi är på väg.

Det är en sådan åtskiljande politik 
som skapat konflikter i världen. Vi ser 
det idag. Jag såg det i Brasilien. När 
människor inte möts kan de aldrig förstå 
varandra. Isolerade människor blir rädda 
människor. Rädda människor skapar 
farliga samhällen.

Och för att svara på den tidigare 
frågan; jag tror inte att vi riktigt har 
insett den förskjutning av värdering-
arna som skett i Sverige. Jag tror heller 

inte att alla har dragit konsekvenserna 
av den förda politiken. Fyra år till med 
Reinfeldt och vi kan fundera på hur och 
när den svenska modellen gick i graven. 
Facket, tryggheten, tilliten, omsorgen, 
solidariteten, gemenskapen, den kommu-
nala skolan, det gemensamma sjukhuset/
vårdcentralen, en hygglig pension, har 
detta funnits? Hur blev det till? Vem 
raserade det? Och varför? 

S

KRÖNIKAN
MARGARETA WINBERG

FO
T

O
: A

lb
er

t B
on

ni
er

s 
Fö

rl
ag

»När människor inte

    möts kan de aldrig 
förstå varandra. 
   Isolerade människor  

blir rädda människor. 
Rädda människor 
skapar farliga 
     samhällen.«

Vill vi ha detta 
annorlunda land?
Opinionssiffrorna är låga för vårt parti. Är det fel på vår politik 

eller på väljarna? Den frågan har vi nog alla ställt oss; lite tyst 

och diskret, för vi vet ju att det politiskt korrekta svaret alltid bör 

vara – politiken. En följdfråga kan dock bli; har väljarna uppfat-

tat det gigantiska systemskifte som pågår i Sverige? Vill vi ha 

detta annorlunda land? 
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Skicka in din lösning senast den 10 november 2010 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med 
»Kvinnokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverhalsband designat av Eva E Eriksson.

Kvinnokryss
Signe Vessman
Signe Vessman, 1879-1953. 

Tillhörde pionjärerna bland 

de socialdemokratiska kvin-

norna. Sömmerska till yrket men 

ägnade efter 1906 sina krafter 

helt åt det fackliga och politiska 

arbetet. 1911-1920 kassör i Mor-

gonbris, 1920-1932 redaktör för 

denna tidskrift. 

      När socialdemokratiska 

kvinnoförbundet bildades 1920 

blev Signe Vessman dess ord-

förande och kvarstod till 1936. 

Hon var 1923-1936 ledamot av 

Internationella Socialistiska Kvin-

nokommittén. Signe Vessman 

satt i riksdagen 1925-1928 och 

inträdde på Hjalmar Brantings 

plats vid dennes död 1925.

Vinn!
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u är Mary Andersson 
drygt åttio och säger 

att hon måste bli minst 
hundra om hon ska hinna 

skriva allt hon vill. Och 
»Vita Boken« är angelägen:

– Vitt står för sanningen och nu ska jag 
skriva den sanna historien. Nu har jag 
mod, säjer hon bestämt. 

– Moa Martinsson och Maja Eklöf tog 
mycket stryk i livet. Det har jag också. 
Vitboken vill jag lämna som ett arv till 
efterkommande arbetarförfattarinnor så 
att de inte ska behöva snubbla på samma 
stenar som vi har gjort. 

Hon skriver gärna om kvinnors kamp 
mot fattigdomen, men också om styrkan 
kvinnorna kan hämta hos varandra. 
Tiden hon berättar om är ofta 1940-talet, 
men berättelser om krig, flyktingar och 
fattigdom har ju ingen speciell tid. Den 
är alltid! 

– Jag är född i arbetarnas barnmorske-
stuga mitt inne på Tunabergs järnbruk. 

Att det förpliktigar har jag alltid känt i 
ryggraden!

Hösten 2009 kom hon ut med en ny bok, 
en sorts memoar, »Den Vingabrödna«:

– Det betyder den vingbrutna, det var 
mormor som sa till mig att du springer 
omkring med en halv vinge. 

Mary fick börja arbeta när hon bara 
var 13 år. Då fick hon sitt första jobb på 
senapsfabriken som flasksköljare. Sedan 
dess har hon haft mer än 50 jobb. Det har 
givit erfarenhet.

– Ja, vem är jag som haft femtio jobb, 
frågar Mary, men liksom aptiten kom-
mer medan man äter så kommer minnena 
medan man skriver. Jag var nummer tre 
i en syskonskara på sju. Jag har sjuårig 
folkskola, men berättat historier har jag 
alltid gjort. 

Hon blev vegetarian redan som sexåring: 
– Det var nog min livliga fantasi! Far 

sköt vackra fasaner och kom hem och släng-
de upp dem på diskbänken och där låg de 
med brusten blick. Jag såg framför mej när 

de flög ute på fälten skimrande och fria. Jag 
kunde bara inte äta mina vänner djuren.

Vegetarian på 1930-talet när grönsaker 
var en lyx, det tyder på uthållighet och en 
mycket fast vilja. 

– Jag levde nog mest på bröd och potatis, 
säger hon enkelt.

Mary Andersson växte upp i en sjubarnsfa-
milj i Malmös fattigkvarter Sorgenfri: 

– Att man bodde där vågade man knappt 
tala om. Det är som att säga att man bor 
i Rosengård i dag. Det var bäst att hålla 
tyst, då slapp man alla fördomar.

 »Sorgenfri« heter också hennes debut-
roman. Den kom 1979. Den handlar om 
livet och villkoren för människor i 30-talets 
Malmö. Det var stora barnkullar, fattigdom, 
enorm trångboddhet och växande arbets-
löshet. Men också glädje och humor. Boken 
berättar om solidariteten och gemenskapen 
mellan kvinnorna. De som fick kämpa hårt 
för värdighet och överlevnad.

Mary Andersson:

»Kvinnor kan hämta 
styrka hos varandra«
Mary Andersson är arbetarförfattarinnornas Grand Old Lady. 

Hon känner ett starkt systerskap med Moa Martinsson och Maja Eklöf. 

Precis som de hann hon komma upp i mogen ålder innan hon 1976 slog 

igenom med pjäsen »Maria från Borstahusen.« 

Nu skriver hon på »Vita Boken«, ett testamente till efterkommande  

kvinnliga arbetarförfattare.
TEXT OCH BILD: Yvonne Gröning

N

KULTUR
VITA BOKEN
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Barnafödande och missfall, kafferep och 
fester, och framförallt slitet med att skaffa 
mat till alla hungriga barnamunnar. En 
natt ger sig kvinnorna ut i kållandet för 
att stjäla kålhuvuden: 

 – Jag vet att det var så, säger Mary, 
min mor var en av kvinnorna, vi hade 
ingen mat på bordet. Ett kålhuvud var 
lyx och överflöd och räckte att mätta 
många munnar.

Det var svåra tider under krigsåren och 
Mary fick sluta skolan för att börja jobba. 
Flasksköljerska var ett hårt arbete med 
långa dagar, nio timmar. Men även där 
fanns kvinnogemenskapen, den som Mary 
gärna berättar om. 

– Det fanns en sammanhållning som 
inte finns i samhället idag, nu gäller klara 
dig själv. Det är hårdare och mera känslo-
kallt, säger hon. 

Mary arbetade bland annat som kon-
torsfröken, klipperska, chokladförsäljer-
ska, på sjukhus, i butik och på bar. 

– Jag trivdes bäst på Posten. Postens 
sortering var en stor kvinnlig arbetsplats 
med rast varje timme. Då passade vi på 
att ringa hem till våra barn. 

– Glöm inte att ställa in mjölken i kylen! 
Dörrarna är väl låsta? Öppna inte om 
någon kommer! 

Det var många förhållningsorder från 

mammorna. Mary minns också att somliga 
kvinnor måste ha sina sjuka barn i en bil 
utanför så de kunde springa ut och se till 
dem på rasten. 

 – Då fanns ju inga dagis. När man gick 
till jobbet fick man lämna barnen ensam-
ma hemma.

Hon fortsatte hela tiden att skriva och 
fick några noveller publicerade. Men det 
var först när hon var över 40, nyskild och 
ensamstående mamma som hon började 
skriva på allvar.

– Det var svårt att vara ensamstående 
mamma, men det var ändå ett tryggare 
Sverige än det land vi har i dag, säger 
Mary.

»Asbestarbetarna berättar« anser hon 
vara den viktigaste bok hon har skrivit. 
Den kom 1980.

– Jag hade skyddat arbete på kom-
munen i Lomma, det hade man ordnat på 
grund av att jag hade hjärtfel. Kommun-
huset och fabriken låg mitt emot varand-
ra. Till min arbetsplats kom många av 
Eternitfabrikens arbetare och ville ha 
hjälp att kopiera. Jag såg ju att de hade 
många sjukintyg och jag frågade hur det 
egentligen stod till på fabriken. 

– Det var många av dem som jag 

kände väl som fick sätta till sina liv, säger 
hon med tårar i ögonen. Det är smärt-
samt att tänka på, de var så sjuka, jag 
visste att de snart skulle dö.

Hon bekostade själv utgivningen och 
sålde boken när hon var ute på före-
dragsturnéer i landet. Hon är en efter-
frågad föredragshållare och reser gärna.   

»Asbestarbetarna berättar« bygger på 
intervjuer med människor med koppling 
till Eternitfabriken. För den boken fick 
hon tidningen Arbetets kulturpris och 
boken bidrog till en ändring i arbets-
miljölagstiftningen. Men hon fick också 
sparken från jobbet!

– Sanningen har sitt pris. Men det är 
min absolut viktigaste bok! 

»Maria från Borstahusen« är Mary An-
derssons mest kända pjäs. Den handlar 
om hennes gammelmormor Maria Ståhl 
och tiden är 1900-talets Malmö.

Maria är född i Borstahusen, men in-
flyttad till Malmös fattigkvarter. Texten 
berättar om hur kvinnorna hämtar kraft 
hos varandra och mest från den godhjär-
tade och generösa Maria från Borstahu-
sen. Pjäsen sattes upp i Landskrona av 
Skånska Teatern och turnerade i hela 
Sverige. Peter Oskarsson var regissör. 
Föreställningen gick för utsålda hus. Den 
blev även radioteater och roman. 

Mary Andersson föddes 1929 i Tunaberg utanför Nyköping. Hon växte upp i Malmö och där 
har hon sedan bott i hela sitt liv. När ABF instiftade Moa Martinson-priset 1989 blev Mary 
Andersson dess första pristagare.
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»Jag anställer 
bara invandrare!«
Amal Abdulsalsam är 40 år, småföretagare, 

sexbarnsmamma och muslim. 

Hon har nu 15 anställda i fyra olika bolag. 

Hon är bosatt i Trelleborg, är S-kvinna och 

ledamot av miljönämnden, men i takt med att 

hennes företag växer får hon allt mindre tid 

för politiken. 

Amal Abdulsalsam, S-kvinna och småföretagare i Trelleborg. Hon retar en del med sin nya livsstil. Men hon är stolt över att hon har ordnat jobb till  
15 arbetslösa som aldrig tidigare varit ute på arbetsmarknaden.

Amal Abdulsalsams företag är inriktade på städning, per-
sonlig assistans, tolkverksamhet, teorilektioner på arabiska 
för körkortsaspiranter samt resor. Det sistnämnda är helt 
nytt, och våren 2010 fick hon iväg sin första kull resenärer 
till Egypten. Nästa projekt kan vara en vårdcentral med in-
vandrare som målgrupp. Hon har haft kontakt med Region 
Skåne och väntar på besked därifrån. 

Amal är stolt över sin verksamhet. Den växer hela tiden 
och ger henne och hennes sex barn en hygglig försörjning. 
Mest stolt är hon över att hon har lyckats få 15 arbetslösa 
invandrare i arbete, de flesta av dem kvinnor som aldrig 
tidigare har haft ett jobb i Sverige.

TEXT: Lena Näslund  FOTO: Thomas Nyberg
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– Vet du, säger hon, det finns de som 
retar sig på att jag bara anställer invand-
rare, men om inte jag gör det – vem ska 
då göra det? Svenska företagare diskri-
minerar arbetssökande med utländska 
efternamn. En av mina goda vänner 
sökte ett och samma jobb, men med två 
olika namn. Med det svenska namnet 
blev hon kallad till en anställningsinter-
vju, med det arabiska var det ingen som 
ens svarade på hennes ansökan.

Amals första företag var ett bolag som 
anställde och hyrde ut personliga as-
sistenter. Nästa företag var en städfirma, 
El Kamal AB. Hon är ordförande i den 
arabiska kvinnoföreningen i Trelleborg 
och såg att många av medlemmarna be-
hövde komma utanför hemmets dörrar. 
De behövde jobb och egna pengar. Till-
sammans med kommunen fick hon igång 
en utbildning i städning för en handfull 
kvinnor. De fick sedan börja arbeta på 
kommunens förvaltningar. Nu har Amals 
företag städuppdrag i trappor, offentliga 
miljöer och privata bostäder. Verksamhe-
ten ökar hela tiden:

– Det går bra nu, men i början var det 
bara jag som kunde svenska och bara jag 
som hade körkort. Jag körde runt mina 
anställda till uppdragen, och jag såg till 
att allt fungerade mellan dem och kun-
derna. Jag undrade också om folk skulle 
våga lämna sina nycklar till mig och mitt 
företag. Det finns ju fördomar, men det 
hade jag inte behövt oroa mig för. 

Amal, hennes föräldrar och syskon 
kom till Malmö i början av 1990-talet. 
Amal var 19 år och hade precis avslutat 
sin utbildning till laboratorieassistent. 
Familjen är landsflyktiga palestinier med 
rötterna i Jaffa i nuvarande Israel. Amal 
är uppvuxen i Alexandria i Egypten, en 
uppväxt som innebar ett liv delvis utan-
för samhället.

– Som flykting i Egypten har man inga 
rättigheter, bara skyldigheter. Man kan 
inte bli egyptisk medborgare, man får bara 
uppehållstillstånd för ett år i taget och allt 
kostar, som till exempel skola och sjukvård. 
Vi flyttade för att få ett bättre liv.

Men Amal fick inget jobb som labo-
ratorieassistent i Sverige. Språket lade 
hinder i vägen liksom den egyptiska exa-
men. Den godkändes inte, ett öde som 
ofta drabbar välutbildade invandrare, 
och att utbilda sig på nytt, på en svensk 
högskola, skulle ta minst fem år.

Men Amal fick en annan chans. Invand-
rarverket valde henne till en tolkutbild-
ning och skickade henne till ett internat 
i Katrineholm. I fyra månader bodde hon 
i en villa tillsammans med andra kvinnor 
och intensivstuderade svenska:

– Det var ett stort steg. Jag hade 
aldrig rest ensam, alltid haft någon med 
mig. Mina föräldrar var tveksamma, men 
det var ju en chans till egen försörjning. 
Jag fick åka.

Utbildningen gav henne jobb, men den 
gav henne även något annat. Erfarenhet 
om kvinnors villkor. De blivande tolkarna 
delade nästan allt med varandra.

– Jag minns en dokumentär på TV. 
Den handlade om kvinnlig omskärelse. 
Efteråt berättade en av de övriga, en 
kvinna från Somalia, att hon som barn 
hade blivit omskuren. Alla kände någon 
som var drabbad, även jag. Själv hade 
jag klarat mig undan tack vare att vi 
flyttade från Egypten. Det är omänskligt 
och det är viktigt att det finns politiker 
som kämpar för att förändra detta.

Amal Abdulsalsam är troende muslim. 
Hon bar sin huvudduk i fjorton år, men 
ångrar inte nu att hon både visar håret 
och har ändrat klädstil. Hon har inte 
korta kjolar, men hon har inte heller 
heltäckande kappa och klänningar. 

Familjen äter endast mat som är 
halal. Det medför problem för barnen i 
skolan. Vare sig på grundskolan eller på 
gymnasiet i Trelleborg serveras halal-
slaktat kött. För att inte svika sin tro 
äter barnen av den vegetariska kosten 
eller avstår från skolmat. De ser andra 
barn äta kött och kyckling och känner sig 
utanför.

– Flera av dem vägrar att äta i skolan 
och de kommer hem hungriga. Men mat 
i skolan är viktigt för växande barn och 
för deras studieresultat. Jag förstår inte 
varför inte skolan kan ge dem halal. Alla 
som är allergiska, eller vegetarianer, 
får ju särskild kost. Och här i stan finns 
flera stormarknader som säljer halal. Där 
köper vi vår egen mat. Varför gör inte 
skolan det? Det är ju inte bara mina barn 
som är drabbade. Vi är många arabiska 
och muslimska familjer i Trelleborg.

Amal har talat med skolledningarna, 
men utan resultat. Det retar henne att 
skolan nonchalerar de muslimska bar-
nens behov:

– Det handlar om rättvisa. Skolan och 
politikerna måste lyssna på oss. Det är 
något för valrörelsen. Det finns många 
muslimska röster att vinna på en sådan 
fråga. 

INTEGRATION
AMAL ABDULSALSAM 
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Föräldraförsäkring
S-kvinnors mål är en individualiserad 
föräldraför säkring med en tredelning 
som ett första steg. Fem månader till 
vardera föräldern och tre månader som 
fördelas fritt. I dag tar mammorna ut 
nästan 80 procent av föräldradagarna. 
Det påverkar hela familjen. En jämställd 
fördelning av föräldradagarna förbättrar 
kvinnors ställning i arbetslivet och mäns 
ställning i familjelivet. Självklart gyn-
nar det också barnen som får lika stor 
tillgång till båda sina föräldrar. 

Barnomsorg på obekväm  
arbetstid
För många föräldrar är barnomsorg 
på obekväm arbetstid en förutsättning 
för yrkesarbetet. Det gäller inte minst 
ensamstående föräldrar där majoriteten 
är kvinnor. Av LO-kollektivets kvinnor 
med barn har drygt hälften obekväm 
eller oregelbunden arbetstid. Barnom-
sorg på obekväm arbetstid är en tydlig 
jämställdhetsfråga och måste bli en 
lagstadgad rättighet.

Rätt till heltid
Heltidsarbete ska vara en rättighet 
och del tid en möjlighet. Nu arbetar 
många kvinnor deltid trots att de vill 
arbeta heltid. Deltid ger ofta en lön, och 
därefter en pension, som inte räcker för 
att försörja sig. Sammanboende kvinnor 
riskerar att bli ekonomiskt beroende av 
sina partners, ensamstående kvinnor 
och deras barn riskerar fattigdom. Om 
frågan inte kan lösas förhandlings vägen 
kräver S-kvinnor lagstiftning om allas 
rätt till heltidsarbete. 

Kamp mot barnfattigdom
S-kvinnor hävdar barns rätt till en bra 
uppväxt med utgångspunkt i alla barns 
lika värde. Barnfattigdom är ett väx-
ande problem och drabbar ofta barn till 
ensamstående föräldrar och långvarigt 
arbetslösa. 

Barn i fat tiga familjer hamnar ofta 
utanför på fritiden, då de inte har råd att 
delta i sociala aktiviteter, och i skolan, 
där extra avgifter begränsar möjlighe-
terna att vara med på utflyk ter, skol-
resor och klassfester. Väl fungerande 
familjestöd som barnbidrag, föräldraför-
säkring, underhållsstöd och bostadsbi-
drag kan minska barnfattigdomen.

Kvinnofrid och barnfrid
Varje människa har rätt till sin egen 
kropp. Mäns våld mot kvinnor och barn, 
våldtäkt, prostitution och sexslavhandel 
är bevis på att samhället är ojäm ställt. 
S-kvinnor kräver bättre tillgång till 
kvinnojourer, fler mansmottagningar  
och barnahus samt en granskningskom-
mission som ser över nedlagda våldtäkts-
ärenden. Den svenska sexköpslagen har 
minskat gatuprostitutionen och påver kat 
allmänhetens inställning till prostitution. 
Lagen måste nu utvidgas till att gälla 
även sexköp i utlandet.

Kvinnors hälsa
Mannen är fortfarande norm inom 
sjukvården. Kvinnors hälsa och kvinnors 
sjukdomar är mindre uppmärksammade 
inom hälso- och sjukvården liksom inom 
social och medicinsk forskning. Kunska-
pen om kvin nors sjukdomssymptom, 
liksom hur kvinnor reagerar på behand-
ling, måste förbättras. Den förebyggande 
hälsovår den ska tydligare inriktas på 
kvinnornas problem.

Internationell solidaritet
S-kvinnor har i många år arbetat inter-
nationellt för jämställdhet och solidari-
tet. Vårt arbete fokuserar på mänskliga 
rättigheter och demokrati. Jämställdhet 
är avgörande för ett samhälles sociala, 
ekonomiska och politiska utveckling och 
måste därför alltid finnas med när vi 
söker lösningar på globala problem som 
fattigdom, miljöförstöring, säkerhet och 
migration.

Miljö
S-kvinnors mål är en generellt god livs-
miljö. Det innefattar att hejda jordens 
uppvärmning, skydda skogar, våt marker, 
sjöar och vattendrag för att bevara den 
biologiska mångfalden, befria stadsmil-
jön från skadligt buller och partiklar i 
luften samt få bort farliga kemikalier. 
För att stoppa uppvärmningen krävs fle-
ra åtgärder, till exempel tak för utsläpp 
kombinerat med handel med utsläpps-
rätter. Dessutom behövs det lagar som 
begränsar utsläpp samt subventioner 
och offentliga investeringar som främjar 
miljövänliga alternativ.

Våra viktigaste frågor 
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S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och 
könskamp sida vid sida. 
S-kvinnor  påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån 
kvinnors perspektiv. 
S-kvinnor  arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet och driver 
flera internationella projekt. 
S-kvinnor  utbildar medlemmarna för politiskt arbete.

Kom med du också!
S-kvinnor driver på i  politiken 

och debatten

S-kvinnor organiserar kvinnor i hela Sverige. Vi har 
7 500 medlemmar som kämpar för ökad jämställdhet i 
samhället – och i vårt eget parti. 

Som S-kvinna är du också medlem i det socialdemo-
kratiska partiet. Det ger makt och inflytande. 

Flera av S-kvinnors frågor har drivits igenom 
vid partiets kongresser. Två viktiga partibeslut är 
varvade listor till alla val år 1993 och beslutet från 

2001 att Socialdemokraterna ska vara ett feministiskt 
parti. Det är beslut som förpliktigar. 

Andra frågor som S-kvinnor drivit, eller driver, är 
avveckling av kärnkraften, biståndsmål på en procent, 
reglerad vapen export, lagstiftning om kvinnofrid, kri-
minalisering av sexköp, maxtaxan som ett första steg 
närmare gratis barnomsorg, lag om rätt till heltid med 
möjlighet till deltid och utbyggd föräldra försäkring.

JA, jag vill bli medlem i S-kvinnor! 
JA, jag vill ha mer information om S-kvinnor! 

Du kan också läsa mer om -kvinnor och 
bli medlem på www.s-kvinnor.se. 
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E-mail..................................................................................................

MORGONBRIS 
Box 70458 

107 26  STOCKHOLM 
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POSTTIDNING B
Morgonbris

Box 70485, 107 26 Stockholm

www.bildaforlag.se

DET HANDLAR OM KÄRLEK
I Charlotte Fruergaards bok »Det handlar om kärlek« avslöjas hemligheten om kärleken! 

Läsaren blir insatt i hennes kända teori om »Kärlekens termostat«. 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)

Maila din beställning till: kundtjanst@bildaforlag.se – uppge bokens titel, namn, adress, 

telefonnummer och beställningskod: Morgonbris. Porto och fraktkostnader tillkommer. 

Priserna inkluderar moms. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter. 




