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Morgonbris läsare!

Feminism 
En introduktion till feministisk idéhistoria. Lena Gemzöe går bland annat igenom 

vad hon kallar de fyra matriarkerna, alltså huvudlinjerna i feminismens historia.

En intressant och bra bok både för redan bitna som vill veta mer och för ny-

blivna nyfikna som vill ha argument och grundläggande historisk kunskap. 

Specialpris 119 kr inkl moms (ordinarie pris 207 kr). Portokostnad tillkommer.

Beställ direkt från kundtjanst@bildaforlag.se eller telefon: 033-400 00 10. 

Webbutik: www.bildaforlag.se 
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Den unga kvinnoklubben Rebella  

i Stockholm anser att det är helt fel att gå 
vidare med en tredelning av föräldraför-
säkringen. Ett strategiskt misstag.  
En tredelning kan låsa fast föräldraförsäk-
ringen i en mall som man sedan inte kan ta 
sig ur, och den individuella föräldraförsäk-
ringen blir bara en vision – en dröm.

Det framgick när S-kvinnor, med Nalin 
Pekul, och Stockholms läns partidistrikt, 
med Mikael Damberg, på partikongres-
sen höll ett seminarium om föräldraför-
säkringen.

Rebellas inlägg och krav var det mest 
radikala på seminariet, och det åtfölj-
des av en enkel broschyr med fakta och 
argument. Där förordas att man bygger 
ut föräldraförsäkringen med i första hand 
två nya månader till vardera föräldern. 

Därefter kan antalet måna-
der öka tills man har en 

helt individualiserad 
försäkring. Och Re-
bella hävdar att det 
egentligen är precis 
vad partikongressen 
2009 beslutade.

Jag tror att Re-
bella har rätt i sin 
riskbedömning. När 
den tredelade föräld-

raförsäkring är genomförd vågar Social-
demokraterna inte gå vidare för att inte 
utmana det som anses vara den allmänna 
opinionen. Och jag tror att vi hittills har 
varit alltför fega när det gäller utbygg-
naden av föräldraförsäkringen. Vi måste 
våga göra det privata politiskt. Om vi tror 
på jämställdhet som viktig för samhällsut-
vecklingen måste vi ta steget, driva på. 

Eller som Nalin Pekgul lite syrligt 
påpekade:

»Socialdemokraterna förlorade valet 
både 2006 och 2010 trots att vi inte gick 
till val på föräldraförsäkringen. Partiled-
ningen ansåg att en utbyggd föräldraför-
säkring skulle skrämma bort väljarna. 
Det är dags att inse att det 
var fel.«

Mikael Damberg konstate-
rade: »Vi kommer att förlora 
fler val om vi inte står upp 
för jämställdheten. Vi är ett 
feministiskt parti och måste 
leva upp till det.«

Nalin och Mikael gick dock 
inte så långt som att de stöt-
tade Rebellas krav. Mikael 
Damberg anser att tredel-
ningen är rimlig, och Nalin 
ser den som ett första steg. 
Det är också den linje som 
S-kvinnor har.

För egen del anser jag 
att vi måste pröva Rebellas 
argument. Argumenten för 
en individualiserad föräldra-
försäkring är enkla: 

Barn har rätt till sina för-
äldrar. När även pappan tar 
ut föräldraledighet får barnet 
bättre kontakt med både 
mamman och pappan.

När båda föräldrarna tar ut lika lång 
föräldraledighet förbättras kvinnans 
ställning på arbetsmarknaden. Idag finns 
det unga kvinnor som satsar på jobbet 
och inte skaffar barn, men de behandlas 
lika dåligt av arbetsgivarna som de som 
får barn och stannar hemma med dem. 
Om arbetsgivarna måste räkna med 
att både mamman och pappan stannar 
hemma förändras arbetslivet, kvinnornas 
löner ökar, deltiderna minskar och kvin-
norna får bättre pensioner när det blir 
dags att dra sig tillbaka.

Papporna får samtidigt starkare ställ-
ning på arbetsplatsen. Pappor som nu 
tar hand om sina barn motarbetas ofta 

av arbetsgivarna, men 
de kan också drabbas av 
arbetskamraternas hån och 
kritik.

I unga S-kvinnor Rebel-
las trycksak finns också ar-
gument som kan användas 
i en debatt med dem som är 
misstänksamma mot 50/50 
i föräldraförsäkringen. 
Det viktigaste, enligt min 
uppfattning, är att de 
flesta familjer som delar på 
föräldraledigheten, och tar 
ut den statliga jämställd-
hetsbonusen, inte förlorar 
något ekonomiskt. Tyvärr 
betalas jämställdhetsbonu-
sen ut i efterhand. 

Rebella kräver att jäm-
ställdhetsbonusen, som ju 
är ett borgerligt påfund, 
reformeras och betalas ut 
under föräldraledigheten. 
Det är krav som det är lätt 
att ställa sig bakom. ✿
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ledaren
lena näslund

Ny folkomröstning 
om kärnkraften!
I nr 2 av Morgonbris 

skrev Nalin: »Ut med 

den farliga kärnkraf-

ten – in med sol, vind 

och vatten«. Texten 

publicerades före 

jordbävningen i Japan 

och de katastrofer 

som den förde med 

sig, bland annat have-

rierna i och utsläppen 

från kärnkraftverket 

Fukushima.

Det är dags att än en 

gång ta ställning till 

den svenska kärnkraf-

ten. En ny folkomröst-

ning är det enda rätta!

Lena Näslund

0410-245 76

naeslund.informa-

tion@telia.com
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lika lång föräldraledighet

förbättras kvinnans ställning 

på arbetsmarknaden.« 

»När båda föräldrarna tar ut

Lyssna på Rebella

Stoppa tredelningen av 
föräldraförsäkringen
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Minus för Svenska Dagbladets ledarsida som nedvärderar 

de diakoner inom Svenska Kyrkan som startade påskuppropet 

mot utförsäkringar och barnfattigdom. De kallas av SvD för 

»Kristna fundamentalistiska socialister«. Ärkebiskop Anders 

Wejryd och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin är två av 

tiotusentals svenskar som anslutit sig till uppropet. Det är tydli-

gen extremism att reagera mot att svårt cancersjuka människor 

jagas in i ett socialbidragsberoende.

Minus för Minus för Håkan Juholt som lyfte bort Maryam 

Yazdanfar som ordförande för riksdagens civilutskott.

Maryam är föräldraledig. En företagare eller annan arbetsgiva-

re som  hade agerat på samma sätt hade blivit skarpt kritiserad 

i media, av facket och av den samlade kvinnorörelsen.

plus-listanminus-listan

spaning

”

Veronica 
Palm 
kräver
bättre 
kommunal 
hemtjänst
Färsk statistik från SCB visar att 5,5 procent av äldre över 

85 år använde Rut-avdraget under 2009. Det kan jämföras med dem 

som är i åldrarna 35–64 år. Där är andelen bara hälften så stor. 

Veronica Palm, ordförande i Stockholms arbetarekommun och ny 

ledamot av partiets VU, anser att siffrorna visar att många äldre upple-

ver att de inte får det de har rätt till av hemtjänsten, och hon kräver att 

kommunerna återupprättar en bra hemtjänst.

Skolan ska bli mera jämställd
Svensk skola brister i jämställdhet. Det konstaterar Delegationen 

för jämställdhet i skolan som nu har lämnat sitt slutbetänkande till 

regeringen (SOU 2010:99).

Ett viktigt förslag är att arbetssätt och metoder i skolan i högre 

grad ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dess-

utom ska skolan bli bättre på att motverka kränkningar. Ansvaret 

för att utreda och beivra kränkningar och diskriminering delas 

nu mellan skolinspektionen och diskrimineringsombudsmannen. 

Detta ansvar bör i framtiden ligga helt på skolinspektionen. 

Hedersproblematik ställer stora krav på skolans jämställdhets-

arbete. Delegationen anser att rektorer, lärare och andra vuxna 

i skolan måste få bättre kunskaper så att de klarar den sortens 

problem.

Jag har börjat förorda kvotering.  Jag tror  

benhårt på det och förstår inte varför 

det skulle vara förnedrande. Varför är ett 

system där män väljer män mindre  

förnedrande för kvinnor? 

Margot Wallström i tidskriften Bang

✺
Plus för  att Finansförbundet, som organiserar 30 000 bank-

anställda, har gjort upp med arbetsgivarna om att utjämna 

osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det nya 

avtalet löper till 2014.

Plus för  Marita Ulvskog som skriver: »Jag är glad att jag suttit 

i en regering som faktiskt stängt ett kärnkraftverk. Men orolig 

över att det finns så lite av gemensamma strategier för hur 

man gör moderna samhällen mindre sårbara.«

Plus för  Skövde arbetarekommun som nu för första gången 

har valt en kvinna, Lotta Grönblad, som ordförande. Lotta är 

dessutom S-kvinna.
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Bristen på bostäder är idag så stor att den hotar tillväxt 
och utveckling och skapar en rad allvarliga problem för den 
enskilde. Trots det lyser den bostadspolitiska debatten med 
sin frånvaro. Med undantag av några enstaka exempel förs 
ingen debatt och väcks inga sammanhållna förslag, varken av 
oppositionen eller av regeringen. Det är också svårt att spåra 
några partipolitiska skiljelinjer, framförallt i kommunerna. Det 
som är den officiella ståndpunkten centralt är inte nödvän-
digtvis densamma i kommunen. Ett tydligt sådant exempel är 
synen på allmännyttans roll och uppgift. Hur man ser på detta 
bostadspolitiska verktyg och vad man vill åstadkomma skiftar 
mellan olika företrädare för samma parti. Detta gäller inte 
minst i det socialdemokratiska partiet. 

Hälften av landets kommuner har bostadsbrist och nypro-
duktionen har släpat efter sedan början av 1990-talet. Bara 
de två senaste åren hade bostadsbyggandet behövt vara tre 
gånger så högt för att hålla jämna steg med befolkningsut-
vecklingen. 

Babyboomens barn och deras syskon är på väg ut på både 
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Det kommer givet-
vis att förvärra en redan besvärlig situation.

I bostadsbristens spår trissas också bostadspriserna upp och 
kraven på hyreshöjningar är oförminskat höga. Trycket på att 
införa »marknadslösningar« även på hyresmarknaden är stort. 

För ett hushåll med »normallön« är det näst intill omöjligt 
att betala hyrorna i nyproducerade hyresrätter eller att kunna 

debatt

Sju förslag som minskar bostadsbristen 
och sänker kostnaderna

Bostadsmarknaden 
skev och orättvis

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman är kritisk mot regeringen, bygg-
branschen och Socialdemokraterna. Ingen tycks på allvar bry sig om det allvarliga 
läget på bomarknaden. Det är för dyrt att bo. Det är stor brist på bostäder, och värre 
blir det när babyboomens barn nu börjar flyttar hemifrån.

f
o

t
o

: k
e

rs
t

in
 s

t
ic

k
le

r

morgombris_2_11_UL.indd   6 2011-04-11   13.38



morgonbris 7

»En nybyggd hyresrätt kostar i genomsnitt 
2 000 kronor mer per månad än en nybyggd 
villa eller bostadsrätt.«

finansiera ett bostadsrätts- eller villaköp. Det skapar oöver-
komliga flyttbarriärer mellan landets regioner och begränsar 
människors möjligheter att flytta till arbete och utbildning. 
Det drabbar förstås särskilt ungdomar och personer med låga 
inkomster.

En väl fungerande bostadsmarknad kräver en blandning 
av olika boende- och upplåtelseformer. Det är av stor betydelse 
för arbetsmarknadens funktion att det går att få tag på en 
hyresrätt med relativt kort varsel. Men det är också en viktig 
valfrihetsfråga att det finns tillgång till olika boendeformer.  
Hyresrätten är en boendeform med många kvaliteter som 
många bor i ett helt liv. Det får därför inte reduceras till ett till-
fällighetsboende i avvaktan på att köpa villa eller bostadsrätt. 

Under senare år har det skett en omfattande omvandling 
av hyresrätter till bostadsrätter, särskilt i attraktiva lägen. 
Andelen hyresrätter på Stockholms bostadsmarknad har de 
senaste 20 åren minskat kraftigt, från 60 procent till 47 pro-
cent. Nyproduktionen av hyresrätter påverkas bland annat 
av dagens skattesystem. Hyresrätten som upplåtelseform är 
missgynnad i relation till bostadsrätt och villa. Det gäller både 
nyproduktion och äldre lägenheter vilket gör att det blir svå-
rare att få ekonomi i hyreshusprojekt. En nybyggd hyresrätt 
kostar i genomsnitt 2 000 kronor mer per månad än en nybyggd 
villa eller bostadsrätt. Det förklaras bland annat av att det ägda 
boendet gynnas genom skatter och avdrag. Nyproduktionen av 
hyresrätter behöver öka kraftigt, då måste vi också ha skatte-
regler som inte missgynnar den boendeformen.

När regeringen har gjort sitt och skapat balanserade skatte-
mässiga villkor för hyresrätten måste byggbranschen göra sitt. 
Alla utredningar – Skärpning gubbar, Sega gubbar och bygg-
branschen egen byggkommission – har kommit fram till samma 
slutsats; Branschen har ålderdomliga strukturer, är ineffektiv, 
har dålig logistik, brister i kvalitetsarbetet och vet inte vem 
kunden är.

Det kan aldrig vara meningen att hyresgästerna ska betala 
höga boendekostnader på grund av en illa fungerande byggsek-
tor eller orättvisa skatter. Det känns därför helt främmande 
för mig att, som Maryam Yazdanfar föreslår, vi ska behöva höja 

matmomsen för att kunna bygga bostäder. Investeringsstöd 
kan vara ett medel för att få igång bostadsbyggandet, men bara 
under förutsättning att man först ändrar skatteregler och sät-
ter press på byggbranschen. Investeringsstöden fungerade när 
det fanns ett tak för hyran. Då sänktes också byggkostnaderna. 
Utan en sådan spärr fungerar de inte.

Avslutningsvis följer här ytterligare några konkreta bostads-
politiska åtgärder som politikerna behöver ta itu med: 

• Inför låg moms på hyran. Det gör att fastighetsföretagen 
kan dra av ingående moms i sina bolag. Slutsumman blir lägre 
hyra för hyresgästen.

• Ändra skattereglerna så att skattefria underhållsfonder till-
låts för hyresrätten.

• Inför rot-stöd även för hyresrätten.
• När flerfamiljshus byggs om måste det ske klimatsmart. Bo-

endet är en stor bov i utsläppen av koldioxid. Därför bör staten 
stimulera hyresvärdars ambition att bli mer klimatsmarta.

• Konkretisera planerna för upprustning av miljonprograms-
områdena. Det handlar om att tydliggöra tidsplaner, finansie-
ring och byggstart.

• Stimulera byggandet av nya hyresrätter. Ett sådant stimu-
lanspaket måste innehålla åtgärder för att förbättra konkur-
rensen, nödvändiga justeringar i plan- och bygglagen och ett 
förändrat skattetryck på hyresrätten.

En stor integrationsdebatt är nödvändig i Sverige. Hyres-
gästföreningen deltar gärna i den – men aldrig under premissen 
att det är hus som skapar integration, för det är det människor 
som gör. ✿

Barbro Engman, 
ordförande Hyresgästföreningen
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Dessvärre har han nog rätt i att socialdemokratin vilar 
tungt på stora industriarbetsplatser med arbetarna väl orga-
niserade i starka fackföreningar som kunde slå näven i bordet. 
Metall, Fabriks, Byggnads med ledare som väl kunde mäta sig 
med arbetsgivarsidans främsta. Sen kom »strukturomvand-
lingen«, facken krympte och snart var det bara Kommunal 
kvar. Vi vet med vilket hånskratt de möttes, när de gick ut i 
strejk för några år sedan. Tidningarna överträffade varandra 
i elaka kommentarer om hur mycket kommun och landsting 
skulle tjäna i inbesparade löner till sjukvårdsbiträden, under-
sköterskor, hemtjänstpersonal. Saknade av ingen lät det som.

Att beskriva industriarbetare som socialdemokratins rygg-
rad är en del av sanningen, men inte hela. Det var uppfriskan-
de att få en snabbrepetition av Marx. När jag en gång råkade 
komma till Highgate kyrkogård i London, letade jag rätt på 
hans grav och neg, åtminstone virtuellt.

Om spåren av Marx aldrig lämnade lika omvälvande avtryck 
som hos Greider, så läste jag också en något senare kollega till 
honom, August Bebel, som skrev »Die Frau und der Sozialis-
mus«, 1 uppl. 1879. Den kom Nancy Eriksson med och uppma-
nade mig att fundera över. Inte alldeles lätt att ta sig igenom, 
även om nog Nancy hade den i översättning.

I en gammal anteckningsbok har jag skrivit ner några 
sidor från Bebel: »Av alla partier är det socialdemokratiska det 
enda som i sitt program fordrar samma rättigheter för kvinnan 
som för mannen. Ingen befrielse för mänskligheten kan tänkas 
utan könens sociala oavhängighet och likställighet. Kvinnan 
och arbetaren hava det gemensamt att vara förtryckta. För-
tryckets former hava växlat under tidernas lopp samt i olika 
land, men själva förtrycket blev bestående.

Men hur mycket likartat det än kan påvisas i kvinnans och 
arbetarens samhällsställning, får man icke glömma att hon var 
det första mänskliga väsen som fick smaka träldom. Hon blev 
slavinna innan det ännu fanns en slav. Allt socialt beroende och 

förtryck har sin rot i det ekonomiska beroendet av förtrycka-
ren.

Männen äro nöjda med detta tillstånd (äktenskapet som 
»försörjningsanstalt« mm) ty de draga fördel därav. Det 
tilltalar deras stolthet, deras egennytta och deras fåfänga att 
spela härskaren, och i denna roll äro de, liksom alla härskande, 
föga tillgängliga för förnuftsskäl. Så mycket mer ligger det 
i kvinnornas intresse att entusiastiskt arbeta på åstadkom-
mandet av ett tillstånd som skulle kunna befria dem ur denna 
förnedrande ställning. Kvinnorna få lika litet vänta att männen 
skola komma till hjälp som arbetarklassen väntade på borgar-
klassens hjälp.«

Bebel har också en mördande beskrivning av franska revo-
lutionen, där frihet, jämlikhet, broderskap just bokstavligt var 
något bröder emellan. De kvinnor som trodde att jämlikhet 
också innefattade systrarna, de blev nackade. Förordningar 
genomdrevs att om fler än fem kvinnor samlades, skulle de 
betraktas som upprorsmakare och sättas i fängelse.

Ack ja i demokratins vagga låg bara små gossar, men det vet 
Du väl kamrat. Kvinnorna räknades till slavarna.

Skulle Du fortfarande ha några illusioner om svenska 
socialdemokraters aldrig sviktande tro på jämställdhet, bör 
Du försöka få tag på den utomordentliga skrift om sina första 
50 år som Allmänna Kvinnoklubben i Stockholm just givit ut. 
Kampen forsätter. ✿

Camilla OdhnOff Om Greider, marx OCh BeBel:

I demokratIns vagga
låg bara små gossar…

debatt

För en tid sedan var Göran Greider på besök i Lund. Kvinnoklubben hade ordnat ett öppet möte.  
Ett hundratal fyllde lokalen till trängsel. Jag tror att hans besök ryckte upp oss ur vår lite degiga 
skånska flegma. Mycket av vad han sa kunde vi skriva under på, men fanns det något att tillägga?

f
o

t
o

: p
r

iv
a

t

Camilla Odhnoff, 
före detta statsråd,

nu medlem av S-kvinnor i Lund.
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Om att forma politik 
för full sysselsättning
Arbetarrörelsens Tankesmedjas nya
serie om full sysselsättning, åtta rap-
porter i sju böcker, analyserar vad
som händer i arbetslivet och på ar-
bets marknaden; vilka jobb som växer
fram och hur människor påverkas när
arbetslivets villkor förändras. 
Kan vi komma tillbaka till full syssel-
sättning? På vilka sätt kan sysselsätt-
ningen främjas? Vad typ av
efterfrågepolitik och utbudspolitik
krävs, och vilken politik är möjlig att
föra i dag? Vilken roll spelar utbild-
ning och den ekonomiska politiken?
Hur ser det nationella handlingsut-
rymmet egentligen ut? Och hur för-
ändras villkoren för dem som i dag
befinner sig i arbete?
Rapporterna är författade av Örjan
Nyström/Anders Nilsson, Daniel
Gullstrand/Karin Ehlin Kolk,
Johan Rydstedt, Dan Andersson,
Lena Sommestad, Anne-Marie
Lindgren, Ingemar Lindberg samt
Jonas Olofsson/Levi Svenningsson.
Köp böckerna för 125 kr/styck. Vid
köp av tre eller flera, 95 kr styck, 
vid köp av samtliga sju böcker, 
595 kr. Frakt tillkommer. 
Beställ rapporterna, 08-796 26 14
eller på vår hemsida:

Arbetarrörelsens Tankesmedja
Barnhusg 16, 3tr,
111 23 Sthlm
info@ts.lo.se
08-796 26 14
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10 morgonbris

S-kvinnor nominerade 
fem kvinnor till posten 
som partiordförande. 
Lena Sommestad var 
första namn.
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morgonbris 11

ena Sommestad minns tydligt när 
hennes mamma berättade att särbe-

skattningen skulle införas. 
Det var 1971:

– Jag gick i åttonde klass. 
Vi var i köket och hon berät-

tade hur viktigt det var att ha egen 
inkomst. Mamma var glad. Hon har en 
stark kvinnosaksådra, och nu skulle hon 
och pappa bli mer ekonomiskt jämlika. 

Lena Sommestad anser att man måste 
se strategiskt på kvinnokampen, och hon 
kopplar ihop diskussionen om dagens för-
äldraförsäkring med den som handlade 
om särbeskattningen:

– Varför tassar vi runt föräldraför-
säkringen, en månad hit och en månad 
dit. Varför har kvinnor och barn drivits 
ut i politikens periferi? Jämför med den 
diskussion vi hade på 60-talet. Beslutet 
att slopa särbeskattningen var verkligt 
svårt för partiet. Man ifrågasatte därmed 

det livsval som en hel generation duktiga 
arbetarkvinnor och hemmafruar hade 
gjort. Frågan splittrade även arbetar-
rörelsens kvinnor. 

– Reformen kunde drivas igenom där-
för att partiet hade en stark ställning och 
för att de beslutande männen förstod att 
välfärdspolitiken var en produktiv  
politik. Att tillväxten startar i männis-
kan, i humankapitalet.

– När människor som resurs var en 
del av det ekonomiska tänkandet blev 
familjepolitiken central liksom bostads-
politiken, barnbidragen och utbildningen. 
Därmed var kvinnofrågorna mitt i politi-
ken, högst upp på dagordningen.

– Vi har nu i 20 års tid drivit kvinnors 
intressen för kvinnors skull. Det är bra 
att partiet är feministiskt, men om man 
inte kan visa att kvinnors intressen också 
är samhällets intressen, då har man det 
jättesvårt. De klassiska kvinnofrågorna 

har marginaliserats. Männen är inte in-
tresserade. De tror inte längre att de här 
frågorna är viktiga för samhället. När vi 
kommer till den ekonomiska politiken är 
det bara det som händer på marknaden,  
i företagen, som är det viktiga. 

Forskat i kvinnohistoria
Lena Sommestad har både forskat och 
undervisat i kvinnohistoria. Doktorsav-
handlingen hade titeln »Från mejerska 
till mejerist«. Den beskrev hur mejeris t-
yrket förvandlades från kvinnoyrke  
till mansyrke. 

Lena Sommestad beskriver sin kvin-
noforskning så här:

 – En viktig del av min forskning har 
varit att försöka förstå den svenska väl-
färdsmodellen. Hur kunde kvinnorollen 
få så stark förankring i förvärvsarbetet? 
Varför fick Sverige en välfärdsmodell där 
män och kvinnor som medborgare har 

L

politik
lena sommestad

Lena Sommestad är professor i ekonomisk historia, före detta miljöminister, brin-

nande socialdemokrat och jämställdhetsprofet. Hon säger att jämställdheten inte 

bara handlar om att ge kvinnor ökad rättvisa. Ett lika starkt argument för jämställd-

het är att den är till nytta för samhället och bidrar till ekonomisk tillväxt och  

utveckling.

text: Lena Näslund. foto: Ellinor Collin

Lena Sommestad:

Jämställdhet och 
kvinnopolitik måste 
vara politik för alla
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12 morgonbris

samma formella rättigheter och skyldig-
heter? Detta är unikt internationellt sett. 
En förklaring, som har lyfts fram, är att 
Sverige utvecklades så snabbt från ett 
fattigt jordbrukssamhälle till ett rikt in-
dustrisamhälle. Kvinnor arbetade för att 
deras arbetskraft behövdes, och så var 
det ända in på 40-talet. Sedan var hoppet 
över till emancipationssamhället väldigt 
kort. Min tes är att kvinnors starka 
ställning, som i det svenska jordbruket, 
har spelat stor roll för den svenska, 
jämställda kvinnorollen. Många kvinnor 
hade en stark ställning i det egna jord-
brukarföretaget. De sålde mjölk, smör 
och ägg och tog in pengar till hushållet. 
När arbetsmarknaden öppnade sig, och 
särbeskattningen infördes, gick de rakt 
ut i förvärvslivet för att lönearbeta på 
den öppna marknaden.

– I arbetarklassen hade vi kanske en 
generation hemmafruar. Det var en väl-
digt kort period, och det är stor skillnad 
om man jämför Sverige med USA, Eng-
land och Tyskland. Vi hade en helt annan 
kvinnoroll i Sverige. Min mamma är ett 
uttryck för det.

Utmana de nyliberala idéerna
Lena Sommestad vill att alla som lyssnar 
på henne och läser hennes texter, bland 
annat på hennes blogg, ska förstå att 
samhällsekonomin sträcker sig bortom 
statsbudgeten och den formella eko-
nomin. Samhällsekonomin omfattar 
familjerna, barnafödandet. Det är precis 
samma idé som ligger bakom tanken att 

samhällsekonomin också omfattar natur-
resurserna:

–  Politikens stora uppgift är att bygga 
ett samhälle som innebär att vi värnar 
det som ligger utanför marknaden och 
förstår att det har betydelse för vårt 
ekonomiska välstånd. Nu måste vi soci-
aldemokrater våga utmana de nyliberala 
idéerna. Det var också därför jag gick i 
polemik mot Thomas Östros strax efter 
valet. Jag har en helt annan syn på till-
växt än han har. 

–  När jag var lärare i ekonomisk histo-
ria brukade jag ta fram en egen bild för 
att jämföra med läroböckernas omslag 
på stora maskiner eller börsen. Signalen 
som skickas med de traditionella illus-
trationerna är att världens och Sveriges 
ekonomiska välstånd beror på männen. 
Jag visade en bild på en mamma med ett 
barn och frågade »Vad betyder det här i 
den ekonomiska historien?«

–  Sanningen är att det finns inget som 
betyder mer i svensk ekonomisk historia 
än att vi fick ner barnadödligheten. Det 
fanns fler barnmorskor än läkare på 
1800-talet. Vi var nästan Europas fat-
tigaste land, men det fanns en befolk-
ningspolitisk idé om att det viktigaste 
för ett land är att barnen överlever till 
vuxen ålder. Och att man utbildar dem 
och tar vara på humankapitalet. Även 
idag är det viktigt att vi i vårt bistånd 
utbildar kvinnor så att familjerna inte får 
fler barn än man kan satsa på dem. Då 
minskar vi fattigdomen.

Lena Sommestad efterlyser en stor 

familjepolitisk utredning. Det var 20 år 
sedan sist. Den utredningen måste ta 
fasta på att jämställdhetspolitiken också 
handlar om männen. De har samma rätt 
till barnen som kvinnorna. Även om 
man tycker att det är en bra lösning att 
kvinnan är hemma när man står där med 
barnen måste man också tänka på hur 
hela livsinkomsten ser ut för mamman. 
Hennes löneutveckling och hennes pen-
sion blir sämre:

– Vill vi verkligen att våra döttrar ska 
gå ut på arbetsmarknaden för att tjäna två 
tredjedelar av vad våra söner tjänar? Vi 
måste göra det till ett viktigt politikområde 
hur arbetsfördelningen ser ut. Vi måste 
lyfta männens situation på arbetsmark-
naden och fråga oss hur det ser ut för de 
pappor som tar föräldraledighet. Det finns 
många arbetsplatser där man inte tolererar 
att män tar pappaledigt. Det är ett verkligt 
problem som måste lösas.

50/50-lösning av föräldraförsäk-
ringen
Lena Sommestad vill ha en 50/50-lösning 
av föräldraförsäkringen, men hon anser 
att det är politiskt klokt att ta reformen 
stegvis och är därför beredd att accep-
tera en tredelning. 

– Man får en särskild relation till 
barnen när man är hemma med dem. Det 
skapar trygghet för barnen, för skolan 
och förskolan och i föräldrarnas förhål-
landen. Jämställda äktenskap håller 
längre. Det kan till och med vara så att 
det är bättre för Sveriges välstånd på 

»De klassiska kvinnofrågorna har marginaliserats. 

Männen är inte intresserade. De tror inte längre att  

de här frågorna är viktiga för samhället. När vi  

kommer till den ekonomiska politiken är det bara  

det som händer på marknaden, i företagen, som  

är det viktiga.« 
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lång sikt om båda föräldrarna går ner i 
arbetstid.

Lena Sommestad är som politiker och 
historiker oroad över att barnen och fa
miljen på nytt har blivit en privat fråga. 
Och de beslutande politikerna låter 
det ske. Barnen, skolan och bostäderna 
måste få samma utrymme i politiken som 
näringslivsfrågorna, nyföretagandet och 
att kvinnor ska starta eget.

Skolan ska inte urholkas
Vi gör den här intervjun för Morgonbris 
några veckor före partikongressen. Lena 
Sommestad är nominerad till ordförande
posten i partiet. Hon har stöd av 
studentförbundet, av flera partidistrikt 
och av ett gäng entusiastiska ITproffs. 
De senare har startat en hemsida med 
rubriken Kom igen Lena!

Men det är inte därför som jag vill 
göra en intervju med henne. Den direkta 
anledningen är att hon i en TVdebatt 
just har sopat golvet med folkpartisten 
Lotta Edholm. 

Lena Sommestad har i debatten gjort 
klart för svenska folket att hon anser 
att skolan inte ska vara en angelägenhet 

för riskkapitalister. Skolan är en del av 
den generella välfärden. Den ska inte 
urholkas. Konkurrens och valfrihet – två 
liberala och borgerliga honnörsord – har 
präglat politiken. När det gäller skolan 
har det inte lett till vare sig bättre betyg 
eller tryggare elever. Nu är det dags 
att tänka om. Valfriheten i skolan har 
bidragit till ökad segregation och till att 
kommunala skolor tvingas stänga. 

Lena Sommestad säger att kilometer
vis med forskning visar vad det är som 
har bidragit till dagens problem i skolan. 
Hon vill att Socialdemokraterna använ
der sig av den forskningen och samtidigt 
tar tillbaka problemformuleringsinitia
tivet:

– Näringslivet och moderaterna 
startade tankesmedjor. De utnyttjade 
80talets idéströmningar som sa att om 
vi bara släpper loss marknadsmodellen, 
och låter effektiviteten få större plats, 
kommer vi att skapa välstånd. Istället 
för att ta vara på humankapitalet, de 
mänskliga värdena, satte man fokus på 
näringslivets intressen. 

– Vi socialdemokrater orkade inte stå 
emot. Vi var slutkörda efter den ekono

miska krisen, och det fanns även hos oss 
en längtan efter småskalighet och mark
nadslösningar. Nu har vi i 20 år kört det 
spåret, nu ser vi problemen på elmark
naden, på telemarknaden, inom fjärr
värmen, kommunikationerna och skolan 
– för att bara nämna några exempel. 

Lena Sommestad inser att hon kan bli 
beskylld för att vara en återställare, en 
som tycker att det var bättre förr. 

– Jag anser att vi måste vara framåt
blickande. Men vi måste också se vad det 
är som har gått fel. Vi kan inte fortsätta 
att bara kasta ur oss snabba lösningar. 
Sverige är på väg att återskapa privile
gieskolan därför att valfrihet och konkur
rens är överordnade alla andra värden. 
När det gäller skolan måste vi fundera 
över om vi vill att alla barn ska ha lika 
bra skola och om vi står fast vid allas lika 
möjlighet till utbildning. Först därefter 
kan vi komma med lösningar.

– Den bärande idén i den borgerliga 
politiken handlar inte om valfrihet. Den 
handlar om att man tror att kvalitet och 
effektivitet uppstår genom konkurrens. 
Och det gäller alla politikområden, inte 
bara skolan. ✿

Lena Sommestad vill ha en 50/50-lösning av föräldraförsäkringen, men hon anser att det är politiskt klokt att ta reformen stegvis och är 
därför beredd att acceptera en tredelning. 
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14 morgonbris

ädda Barnen skriver:

»En fördjupad fattigdom med ökade 
klyftor mellan olika grupper av barn, 
leder till att barn hamnar i utanför-
skap och tvingas växa upp i samhäl-

lets marginaler. Detta innebär sämre 
förutsättningar på fler områden och en 
risk för deras utveckling. 

Barn som växer upp i fattigdom 
diskrimineras och får sämre utbildning, 
sämre hälsa, sämre möjlighet till fritids-
aktiviteter, till exempel i form av lek och 
en meningsfull fritid samt lever under 
betydligt mer otrygga förhållanden än 
andra barn.«

Rädda Barnen levererar också svi-
dande kritik mot både den nuvarande 
regeringen och tidigare regeringar. 
Sverige tar inte FNs Barnkonvention på 
allvar, och i rapporten står det:

»Vi menar att det är ett brott mot 

artikel 4 att inte agera för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. Artikel 4 går 
ut på att alla länder, till det yttersta av 
sina resurser, ska vidta åtgärder för att 
genomföra barnkonventionen. Det ska 
tolkas som att högre krav kan ställas på 
rika länder när man ska genomföra de 
rättigheter som är beroende av ekono-
miska resurser.«

Rädda Barnens rapport mottogs i år 
inte med applåder. Inte av statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt (M), och inte av 
barn- och äldreminister Maria Larsson 
(KD). Statsministern säger att han 
saknar förtroende för Rädda Barnens 
mätmetoder, och Maria Larsson skriver 
på Twitter att Rädda Barnen är oseriösa 
som hävdar att den höga barnfattigdo-
men i Sverige är ett brott mot Barnkon-
ventionen. 

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare 
text: Lena Näslund foto: Cleis Nordjfell, Rädda 
Barnen i Sverige och Johan Jeppsson

Varje år sedan 2002 har Rädda Barnen rapporterat om barnfattig

domen i Sverige.

Årets rapport, som redovisar läget 2008, visar att klyftorna mellan 

rika och fattiga fortsätter att öka. Allt fler barn hamnar i utanförskap. 

220 000 barn har inte samma möjligheter som andra barn till resor, 

fritidsaktiviteter och skolutflykter. Många äter sitt enda riktiga mål  

mat i skolan eftersom det inte alltid finns mat på bordet hemma.

R
Rädda Barnen kräver att regeringen ingriper

220 000 
fattiga barn

jämlikhet
barnfatt igdomen
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på Rädda Barnen, är förvånad över 
reaktionerna:

– Detta är åttonde året som vi har 
presenterat siffror på barnfattigdomen 
i Sverige och har krävt åtgärder från 
olika regeringar. Man kan inte säga att 
någon av regeringarna  har gjort vågen 
eller tagit initativ till en handlingsplan. 

Barn lever i utanförskap
– Men det är synd att politiker inte vå-
gar se problemen mitt ibland oss, och det 
är konstigt när man skjuter in sig på un-
dersökningsmetoden istället för på vad 
man kan göra åt det faktum att så många 
barn lever i utanförskap. Vi har använt 
samma metod ända sedan vi började 
mäta och den grundar sig på officiella 
beräkningar i Sverige. Kritiken förvånar 
inte minst mot bakgrund av att Barn-
rättskommittén i Geneve, som följer upp 
Barnkonventionen, kritiserat Sverige 
bland annat när det gäller barnfattigdom 
vilket framgår av regeringens egen hem-
sida. Nu är det dags att riksdag och re-

gering tar tag i frågan på allvar: vi vill se 
en nationell handlingsplan och konkreta 
politiska åtgärder för att förebygga och 
bekämpa barnfattigdomen i Sverige. 

– Vi kan och bör ställa höga krav på ett 
av världens rikaste länder. Sverige har 
utan tvekan de resurser som krävs för 
uppgiften. Vi menar att det är ovärdigt 
och ett brott mot artikel 4 i Barnkonven-
tionen att inte agera för att motverka 
barnfattigdomen i Sverige.

– Att minska barnfattigdomen måste 
få högsta prioritet bland ansvariga politi-
ker. En kvarts miljon barn växer upp 
i utanförskap. Det är barn som måste 
låtsas att de har varit på Mallorca på 
semester, barn som säger att de är sjuka 
när de blir bjudna på barnkalas, barn 
som för hela livet präglas av skammen 
att vara fattig.

Rädda Barnen använder sig i sina 
rapporter av ett fattigdomsindex som 
innebär att barn i familjer som antingen 
har låg inkomststandard eller har för-
sörjningsstöd (socialbidrag) räknas som 

fattiga. Begreppet låg inkomststandard 
har utvecklats av SCB (Statistiska cen-
tralbyrån) och används i myndighetens 
barn- och familjestatistik. 

Från 2007 till 2008 har antalet fattiga 
barn ökat med 10 000. Siffrorna visar 
också att de barn som har det sämst är 
de som har en ensamstående förälder. 
Om denna förälder – för det mesta mam-
man – dessutom har utländsk bakgrund 
har barnen det ofta mycket svårt. 

Stora skillnader
Ungefär en fjärdedel av alla barn i Sveri-
ge har det som kallas utländsk bakgrund. 
De flesta är födda i Sverige, men en eller 

Alla barn är allas barn, men 220 000 barn i Sverige lever i fattigdom. Det strider mot  
FNs Barnkonvention.

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare i Rädda 
Barnen, kräver att regeringen gör en handlings-
plan mot barnfattigdomen.

»Det finns klara samband mellan det segregerade 

boendet i storstäderna och fördelningen av  

barnfattigdomen.

Barnfamiljer med utländsk bakgrund bor i allt  

högre grad i utsatta miljonprogramsområden.

De ökade ekonomiska klyftorna mellan barn med 

svensk respektive utländsk bakgrund förstärker den 

redan tidigare starka ekonomiska och etniska 

segregationen.« 

Ur »Barnfattigdomen i Sverige«. Årsrapport 2010

Ur »Barnfattigdomen i Sverige«. Årsrapport 2010
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Botkyrka har 82 000 invånare. 

Kommunen ligger söder om Stock-
holm. Här finns sedan länge många 
utlandsfödda. Mer än vart sjätte barn 
lever i fattigdom. De flesta i familjer 
med bara en förälder, för det mesta 
en kvinna. Det visar Rädda Barnens 
senaste undersökning . I Fittja, som är 
en kommundel i Botkyrka, är syssel-
sättningsgraden endast 30 procent. 

Barnfattigdomen i Botkyrka har 
minskat från 29,6 procent till 17,7 
procent från år 2000 till år 2008.

Katarina Berggren är förstås nöjd 
med minskningen, men är medveten 
om att mycket mer måste göras för att 
förbättra för barnen:

– Vi arbetar med många olika meto-
der. Vi har infört en hyresgaranti för 
att familjer och andra som någon gång 
under livet har drabbats av betal-
ningsanmärkning ska kunna få hyra en 
lägenhet i Botkyrkabostäder. Vi har 
sommarjobb för unga som har fyllt 16 

år och vi har infört en jobbgaranti för 
alla som är i åldern 18–25 år. Alla i den 
åldern har rätt till utbildning, praktik 
eller jobb. Vi är en stor kommun med 
5 700 arbetsplatser och vi kan bereda 
både praktik och arbete åt ganska 
många.

– Vi har också tillsammans med 
arbetsförmedlingen tagit fram ett sys-
tem som gör att de som får uppdrag 
via den kommunala upphandlingen 
måste ta emot praktikanter. Det har 
hittills endast blivit en handfull, men 
vi räknar med att antalet kommer att 
öka.

Alla barn har rätt till heltidsförskola 
i Botkyrka. Det gäller från 2011 även 
dem som har föräldrar som studerar 
eller är arbetslösa. Kommunen har 
inget vårdnadsbidrag. Man anser att 
kvinnor har rätt till egen inkomst och i 
första hand ska söka jobb. 

Katarina Berggren:
– Den som vill ha vårdnadsbidrag 

Botkyrka i kamp mot barnfattigdomen:

Fler kvinnor i 
arbete och fler 
som har heltid
– Fler kvinnor i Botkyrka måste få jobb. Det är det viktigaste.

Det säger Katarina Berggren, socialdemokrat och ordförande i  

kommunstyrelsen.

Botkyrka är en av de få kommuner i landet där siffrorna för barnfattig-

domen har förbättrats. Men det innebär inte att allt är bra. Barnen  

i Botkyrka är fortfarande bland de hårdast drabbade i landet.

båda föräldrarna är födda utomlands. 
Det finns stora skillnader inom gruppen. 
Rädda Barnen understryker att det inte 
är den etniska bakgrunden som ger de 
ekonomiska skillnaderna. De beror istäl-
let på föräldrarnas »svaga ställning på 
den svenska arbetsmarknaden och bris-
tande förankring i de offentliga trygg-
hetssystemen vid exempelvis föräldrale-
dighet, sjukdom och arbetslöshet.« 

Detta är några av siffrorna ur rap-
porten:

– Skillnaderna mellan barn med 
svensk respektive utländsk bakgrund 
är markant och ökar. Barnfattigdomen 
är mer än fem gånger så hög bland barn 
med utländsk bakgrund (29,5 procent) 
som bland barn med svensk bakgrund 
(5,4 procent).

– Bland barn till ensamstående för-
äldrar är barnfattigdomen mer än tre 
gånger så hög (24,7 procent) som bland 
barn till sammanboende föräldrar (8,1 
procent). 

– Nästan vartannat barn (49 procent) 
till ensamstående föräldrar med invand-
rarbakgrund lever i ekonomisk fattig-
dom, men endast 2,3 procent av alla barn 
till svenskfödda par med barn.

– Barnfattigdomen varierar starkt 
mellan Sveriges kommuner, från tre 
procent i Täby till 31 procent i Malmö. 
Genomgående är barnfattigdomen 
högst i landets storstadsregioner och 
lägst i välmående kranskommuner till 
storstäderna. Mellan stadsdelarna är 
variationen ännu större, från Torslanda 
i Göteborg (2,0 procent) till Rosengård i 
Malmö (61,4 procent).

Rädda Barnen startade sina mät-
ningar 1991. Den första rapporten kom 
2002. Av årets rapport framgår det 
tydligt att klyftorna har ökat sedan 
dess. De ekonomiska villkoren för den 
rikaste tiondelen av barnfamiljerna har 
förbättrats kraftigt sedan mätningarna 
startade. Samtidigt ligger de fattigaste 
kvar på ungefär samma nivå. Den 
rikaste tiondelen av Sveriges barnfamil-
jer har det så gott ställt att varje familj 
skulle kunna försörja drygt tre lika 
stora familjer. ✿

text: Lena Näslund foto: Fredrika Engqvist
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Barnfattigdomen enligt  
Rädda Barnen
Kommuner med de största föränd-
ringarna av andel barn i ekono-
miskt utsatta hushåll mellan 2006 
och 2008.

Kommuner med störst ökning

1. Vansbro +4,0        6. Flen +3,0

2. Nordanstig +3,5   7. Övertorneå +3,0

3. Bjurholm +3,5       8. Åmål +2,9

4. Gullspång +3,4    9. Bengtsfors +2,8

5. Perstorp +3,4          10. Ljusdal +2,8

Kommuner med störst minskning

1. Ödeshög -3,5       6. Botkyrka -2,4

2. Storfors -3,1           7. Stockholm -2,3

3. Storuman -2,8       8. Älvdalen -2,3

4. Upplands-Bro -2,7  9.  Eksjö -2,2

5. Ovanåker -2,5      10. Lekeberg -2,1

istället för arbete får flytta till en annan 
kommun.

Man har en ungdomslots på heltid och 
en barnombudsman. Plus ett ungdoms-
fullmäktige som ger ungdomar infly-
tande.

Extra avgifter i skolan är inte accep-
terade. Utbildningsförvaltningen har en 
budget på två miljarder och ska klara att 
hantera utflykter och museibesök inom 
den ramen. Ingen ska behöva betala 
extra för att följa med på skolutflykt. 
Katarina Berggren:

– Vi anslog en miljon extra till skolor-
na för att alla barn ska kunna vara med. 
Ingen ska stängas ute.

I Botkyrka styr Socialdemokraterna 
tillsammans med Miljöpartiet och Vän-
stern.

Partierna är helt överens om att satsa 
på arbete och utbildning, att skapa över 
1 000 sommarjobb 2011 och att erbjuda 
nattis till alla barn som behöver. Det ger 
ökade möjligheter för föräldrar, främst 

kvinnor, att gå upp i arbetstid.
Katarina Berggren:
– Vi styr också resurserna till skolorna 

efter behov, inte efter principen att alla 
skolor/elever ska ha samma summa. Det 
är viktigt eftersom de svagaste då får 
mera stöd och hjälp i skolan och det ökar 
deras möjligheter i framtiden.

Socialdemokraterna i Botkyrka 
arbetar också för att få en mer jämlik 
löneutveckling mellan kvinnor och män 
och har som mål att införa heltid som 
en rättighet. Det är många kvinnor som 
arbetar deltid, främst inom vård och 
omsorg och de behöver få heltidsarbete 
för att kunna försörja sig själva och sina 
barn. Katarina Berggren:

– Fler kvinnor i arbete och fler kvinnor 
som har heltid, det är en jätteprioriterad 
fråga. ✿               

Katarina Berggren är 
kommunalråd i Botkyrka. 
Ett av hennes mål är att få fler kvinnor i arbete, 
helt på heltid.  Det minskar barnfattigdomen.
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Flera ombud, både kvinnor och 

män, talade om att jämställdheten 
blir bättre med utbyggd och förändrad 
föräldraförsäkring. Ett litet fåtal, bland 
dem Ing-Marie Elfström, Vallentuna, 
lade vikt vid att Socialdemokraterna är 
ett feministiskt parti.

Tre stora tal hölls på extrakongressen. 
Talare var Mona Sahlin, Håkan Juholt 
och Carin Jämtin. Ingen av dem nämnde 
orden feminism och feministisk.

Mona Sahlin tackade för sina år i poli-
tiken. Hon drog ner massor av applåder, 
men endast vid två tillfällen kom hon in 
på områden som särskilt gäller kvinnor:

– Debatten om livspussel, hämta-
tidigt-hets, mammaskuld och deltider 
handlar om jämlika möjligheter för män 
och kvinnor, om klass och kön i Sverige 
år 2011 – så låt oss vara drivande i den!

– Sveriges röst ska alltid ljuda modigt 
och tveklöst för demokrati, frihet och 
mänskliga rättigheter! Och glöm inte 
detta: mänskliga rättigheter är också 
kvinnors rättigheter, i hela världen, 
också i Nordafrika och Mellanöstern!

Håkan Juholt fick i sitt installationstal 
stor uppmärksamhet för sitt löfte om 

kamp mot barnfattigdomen och för löftet 
att försöka förhandla fram en ny pen-
sionsreform. 

I talet säger han jämställdhet två 
gånger i ett mycket angeläget samman-
hang:

– Offentliga sektorn ska inte subven-
tioneras av kvinnors lägre löner. Med all 
respekt för den viktiga frågan om jäm-
ställdheten i bolagsstyrelserna - det är 
dags för socialdemokratin att börja bry 
sig om jämställdheten i vårdsalarna.

Tröstlöst läge för de långtids
arbetslösa
I ytterligare två avsnitt av talet nämner 
han kvinnor. I det första beskriver han 
det tröstlösa läget för de långtidsarbets-
lösa i Sverige och sin egen vrede över att 
ungdomar, medmänniskor med utländskt 
klingande efternamn och kvinnor har 
sämre arbetsvillkor, sämre tillgång till 
vård, frihet och trygghet.

Det andra avsnittet handlar om FNs 
mål att halvera fattigdomen, och här fick 
han ombuden att kippa efter andan:

 – Målet att halvera fattigdomen i 
världen till 2015 är möjligt att nå, men 

kräver nya gemensamma krafttag. 70 
procent av världens fattiga är kvinnor. 
Det saknas mer än 100 miljoner kvin-
nor på jorden. Så många kvinnor hade 
fått leva om kvinnor hade haft samma 
tillgång till vård, mat och fysisk trygg-
het som män. 100 miljoner! Det är en 
makaber siffra.

– Det här kriget talar vi sällan om –  
att hålla tillbaka halva mänskligheten är 
det största resursslöseriet som världen 
över huvud taget ägnar sig åt. Det är i 
kraftfull samverkan med andra progres-
siva krafter om hur vi skall tackla alla 
dessa frågor, som jag vill placera svensk 
socialdemokrati.

Carin Jämtin höll som nyvald partise-
kreterare ett helt könsneutralt anföran-
de. Men i ett avsnitt om studier berätta-
de hon att partiets studieverksamhet ska 
ses över från grunden och Bommersvik 
blir centrum för partiets utbildnings-
verksamhet. Hon lovade att redan i år 
dra igång skräddarsydda utbildningar 
för förtroendevalda och anställda. Därtill 
kommer att partiet tillsammans med 
SSU och LO ska utbilda unga ledare. 
Carin Jämtin:

Vart tog 
feminismen
vägen?
Jämställdhet saknades nästan helt i den nya partiledningens 

kongresstal, och ordet feminism var helt bortsopat.

Det var något bättre i partistyrelsens kongressmaterial »Ett 

Sverige för morgondagen« där det står att Socialdemokraterna 

är ett feministiskt parti, att det förpliktigar och ska »genom-

syra all vår politik«.

En nyvald Håkan Juholt 
tar emot ombudens jubel. 
Efter hans tal förändrades 

stämningen på kongres-
sen. Den blev positiv.

text: Lena Näslund foto: Ellinor Collin

Partikongress! Extra
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– 500 deltagare under 30 år ska 
under de kommande åren få chans 
att fördjupa sina kunskaper och sina 
kontaktnät inom ramen för Bommers-
viksakademien. Hela partiet ska bli en 
idéernas vapensmedja! ✿

Carin Jämtin går från 
att vara oppositions-
ledare i Stockholm 
till uppdraget som 
partisekreterare.
Hon vill nu bland annat 
satsa på utbildning 
av ombudsmän och 
förtroendevalda.

Mona Sahlin avtackades 
med stående ovationer.

Maj-Britt Theorin låter precis som 

vanligt när Morgonbris talar med henne. 
Entusiastisk och på hugget. Hon har del-
tagit i 17, eller kanske 18, partikongres-
ser och var säkert den som hade störst 
erfarenhet av alla de 350 ombuden. Hon 
säger:

– Det var en kongress utan gnäll. Det 
kändes skönt efteråt. Vi fick en nystart 
och en kick av att så många diskuterade 
och stod för det som jag uppfattar som 
klassisk socialdemokrati. 

Det bästa var att det var så många 
unga tjejer och killar som var uppe i 
talarstolen. Det bådar gott för framtiden.

– Kongressen var rolig och stimule-
rande, men två av de viktigaste pelarna i 
socialdemokratin saknades: vårt inter-
nationella engagemang och jämställd-
heten. Jämlikheten fanns med, men inte 
jämställdhetsfrågorna.

– Jag blev glad när flera unga talade 
om föräldraförsäkringen. Där har man 
ett fönster. Låt oss börja med en tredel-
ning. Det öppnar för en fortsättning där 
mamman och pappan delar lika. Med 
en tredelning kan männen komma nära 
barnen när de är små. Samtidigt tvingar 
vi arbetsmarknaden att inrätta sig. 
Kvinnor och män får mer jämlika förhål-
landen.

Och hon tror inte att en tredelning 

hindrar en framtida individualisering och 
drar en parallell som handlar om varan-
nan damernas:

– I Stockholm hade vi redan var tredje 
kvinna som förtroendevald när Maria-
Pia Boëthius hotade med att bilda ett 
kvinnoparti. Då blev det fart på Ingvar 
Carlsson, och på partikongressen 1993 
tog vi beslutet om varannan damernas. I 
valet året därpå var varannan kandidat 
en kvinna, och vi hade vi inga problem att 
ändra oss.

Hon säger också att kongressen var 
väldigt rolig och stimulerande, men att om-
buden i Stockholm egentligen var »helvetes 
förbannade« över att partistyrelsen inte 
sände ut Kriskommissionens rapport som 
arbetsmaterial till ombuden. De fick istället 
ett helt nyskrivet och tunt material »som 
en studiecirkel med ganska naiva frågor«:

– Ombuden från Stockholm beslutade 
därför att strunta i det, bara tala om det 
som var viktigt och använda oss av Kris-
kommissionens rapport. Och det verkar 
som om de flesta gjorde likadant. 

Som ett resultat av den extra partikon-
gressen vill Maj-Britt Theorin se större in-
ternationellt engagemang i partiledningen, 
och i S-kvinnor, och hon vill gärna träffa 
den nye partiordföranden för att dela 
med sig av sina egna erfarenheter från 
FN och EU. ✿

Maj-Britt Theorin är inte den som ger sig. Vid sidan 
av Alva Myrdal och Inga Thorsson är hon den som 

starkast har profilerat sig i fredsfrågan. Hon påminner 
om att det var kvinnoförbundet som stoppade svenskt 

atomvapen och har en fredshistoria att försvara. 

»��En�nystart�och��
en�kick�-�men��
alltför�lite�fred 
och�frihet«

– Vi ska vara ett fredens parti. Vi borde inte ha sagt ja till JAS-plan i Libyen 

och vi borde inte ha trupp i Afghanistan. Här vill jag att S-kvinnor går före 

och kräver civila insatser. De miljarder som nu går till trupp och vapen kan 

användas bättre för att bygga upp demokrati och viktiga samhällsfunktioner.

Maj-Britt theorin

morgonbris 19
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»Det är en skam att bara var femte s-ledd 

kommun i landet har följt upp Kommunals krav 

på heltid en rättighet, deltid en möjlighet.«
Anna Ljungdell, Nynäshamn

20 morgonbris

Camilla är ordförande för S-kvinnor i Skara. Till var
dags är hon maskinoperatör och arbetar med ost på Arla. 
Om det kommande extravalet säger hon:

– Det viktiga är att folk går och röstar annars får val
resultatet ingen legitimitet. 

På kongressen talade Camilla dels om att trygghet är 
viktigare än valfrihet, dels om våld mot kvinnor:

 – Skvinnor är engagerade i mäns våld mot kvinnor. 
Överallt på jorden dödas kvinnor varje dag bara för att de 
är kvinnor. Det är ett allvarligt jämställdhetsproblem som 
vi delar med resten av världen.

Talet om trygghet och valfrihet höll hon redan på kon
gressens första dag. När hon kom hem blev hon glatt över
raskad över att många hade sett henne på TV och dessutom 
höll med henne:

– Av kongressmaterialet fick jag intrycket att valfrihet är 
en av de stora framtidsfrågorna. Men jag vet, efter många 
samtal, att det är trygghet som våra väljare vill ha. De 
vill inte oroa sig för att göra fel val. De vill vara säkra på 
att deras barn får bästa skolan, bästa sjukvården och att 
föräldrarnas ålderdom blir trygg

– Våra väljare vill också kunna påverka sina liv, men de 
vill ha den socialdemokratiska grundtryggheten i bot
ten. Valfriheten kan bli ett tvång. Först när människor är 
trygga kan de också styra över sina egna liv. ✿

Vi pratas vid några dagar efter kongressen. Den för
sta euforin har lagt sig. Det har funnits tid för eftertanke. 
Linnéa:

– Skönt att det är över. Det känns bra i magen. Jag är 
glad att Håkan Juholt tog upp kvinnofrågor i sitt tal, fram
förallt när det gällde kvinnans situation i världen. Jag gillar 
också hans sätt att se på socialdemokratins uppgift.

Men Linnéa är inte lika nöjd med att det nu ser ut som 
om det är ett negativt skifte i kvinnors representation både 
i partiet och LO. Troligen kommer även LOs nye ordfö
rande att bli en man.

Jag frågar henne hur hon ser på valberedningens arbete. 
Carin Jämtin lovade ju i sitt tal att processen ska bli öpp
nare. Linnéa Björnstam:

– Medlemsomröstning är ett alternativ, men inte alltid bra. 
Starka kandidater kan styra och manipulera. En stadgeföränd
ring kanske inte hjälper. Det handlar mer om mentalitet. Idag 
får ingen säga »jag är duktig och jag kan det här« och ingen får 
visa sig intresserad. Här behövs en ändring. 

– Valberedningar har dessutom alltför stor makt. Det 
gäller inte bara när vi ska utse partiledare. Vi borde välja 
valberedning på partikongressen och låta den arbeta under 
kongressperioden – oavsett vad som händer.

– Den här valberedningen tillsattes av förtroenderådet, 
men det var partisekreteraren som lade fram namnen. Det 
innebär att styrelsen i praktiken utsåg sin egen valbered
ning. Så är det överallt, det är inte bra och det borde vi 
göra något åt. ✿

Bra sagt

Linnea Björnstam är aktiv i Rebella och utredare på Handelsanställdas 
förbund med ansvar för bland annat jämställdhet och ungdomars 
situation på arbetsmarknaden.

– Jag hade gärna sett en kvinna som partiets ekono-

misk-politiska talesperson. Vi behöver fler kvinnor  

i toppen. Carin Jämtin och Veronica Palm är bra, 

men det räcker inte.

Det säger Linnéa Björnstam, aktiv i Rebella i 

Stockholm.

»  Fler kvinnor 
i toppen«

»   Trygghet viktigare 
än valfrihet«

När Camilla Skog, Skara, åkte hem från extrakon-

gressen började valrörelsen.

På tåget satt elva skaraborgare och jobbade in-

tensivt med de frågor som ska ta hem valsegern  

i extravalet i Västra Götaland den 15 maj.

Camilla Skog från 
Skara. Direkt från 
kongressen och in i 
valrörelsen.

Partikongress! Extra

Linnea Björnstam

CamiLLa skog
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Jag pratar med dem efter kongressen. 
De är trötta och ganska nöjda. Ing-Marie 
Elfström:

– Jag skrev fyra tal, rev dem alla och gick 
upp och talade ur hjärtat. Det var ju en 
allmänpolitisk debatt och man kunde ta upp 
det som man själv ansåg vara viktigt. 

Ing-Marie valde tre olika teman. Det 
sista väckte mest uppseende. Hon gra-
tulerade till valet av Håkan Juholt som 
partiordförande, och bjöd in honom till 
Vallentuna. Men hon sa också att det är 
ett fundamentalt nederlag att Socialdemo-
kraterna som feministiskt parti inte kunde 
behålla en kvinna som ordförande. 

Om detta säger hon till Morgonbris:  
 – Det är viktigt för kvinnorna att vi har 

kvinnor i ledningen. Utan Mona Sahlin 
hade kanske ännu färre röstat på oss. Nu 
har vi valt Carin Jämtin som partisekre-
terare och det är bra, men det är inte lika 
bra som att ha en kvinna som ordförande. 
Nästa gång ska vi välja en kvinna igen. 

Ing-Marie slog också ett slag för dem 
som har dolda funktionshinder. Hon tog 
hörselskadade och dyslektiker som exem-
pel och berättade hur svårt det är att klara 
sig om lokaler och teknik inte är anpassade:

– Vi har handikapp som inte syns, och jag 
vill att Socialdemokraterna ska underlätta 
deltagandet för människor med funktions-
nedsättningar.

Ing-Marie var också ett av flera ombud 
som talade för ett öppnare parti. Några 
kritiserade valberedningens arbetsmetoder 
och några ville ha nya mötesformer. Det vill 
även Ing-Marie: 

– Jag föreslog att vi ska ha ett mera 
öppet parti, som tar vara på nya arbets-
metoder. Varför inte ordna en idékongress 
på nätet? Den kan hålla på ett par dagar. 
Man loggar in sig och utbyter idéer. Alla 
kan delta från landets alla hörn. Det är 
både miljövänligt och tidsbesparande. 
Naturligtvis ska vi även bjuda in ickemed-
lemmar till en sådan här kongress, allt för 
att öka demokratin.

– Nätkongresser ska givetvis inte 
utesluta de vanliga kongresserna. Men 
de skulle kunna vara ett komplement och 
bidra till att vitalisera partiarbetet.

Kajsa Elfström fick aldrig något tillfälle 
att gå upp i talarstolen. Just som hon 
tänkte begära ordet sattes streck i debat-
ten.

Kajsa är 19 år. Det här var hennes 

första partikongress som ombud. Hon 
arbetar på förskola som barnskötare och 
dessutom på Musik- och teatermuseet 
som receptionist. I höst söker hon till 
Kungliga Tekniska Högskolan. Hon säger:

 – Det är skönt att vi äntligen har fått en 
ny partiledare. Det har varit ett vakuum. 
Nu kan vi fokusera på att utveckla vår 
politik igen.

Men hon är också kritisk till att Håkan 
Juholt inte tog upp de feministiska frå-
gorna bättre i sina tal. Inte ett ord om att 
bygga ut och individualisera föräldraför-
säkringen, till exempel:

– Han tog upp barnfattigdomen. Det 
var bra. Det gjorde också många av 
ombuden. Att bekämpa barnfattigdomen 
hänger ihop med jämställdhetsarbetet. 
Det är många ensamstående kvinnor som 
har det jättesvårt.

Kajsa Elfström säger att hon har vuxit 
upp i en miljö där man alltid pratar poli-
tik. Både mamma och pappa har påverkat 
henne:

 – Det är otroligt kul att vara politiskt 
engagerad. Jag har alltid vetat att jag är 
på vänstersidan, och mamma har förstås 
värvat mig till S-kvinnor. ✿

Bra sagt

»Jag vill höra mina kompisar 

säga att de väljer Socialdemo-

kraterna på grund av vår  

jämställdhetspolitik.«
Fredrika Almqvist, Trollhättan

»Gå hem och teckna avtal för ensamkommande flykting-

barn. Det gör vi i Gullspång, det kan ni också göra.«
Carina Gullberg, Gullspång

»Vi måste alla ta ett ansvar för att åstadkomma rättvisa 

och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det skapar 

tillväxt i vårt land.«
Carina Schön, Heby

Vallentuna arbetarekommun skickade två ombud till 

extrakongressen:

Ing-Marie och Kajsa Elfström, mor och dotter.

Båda är S-kvinnor. Ing-Marie är dessutom ordförande  

i arbetarekommunen i det mörkblå Vallentuna.

» Nästa gång väljer 
vi en kvinna«

Ing-Marie och Kajsa Elfström, mor och dotter var båda ombud på extra-
kongressen.De är nöjda med att partiet äntligen har en partiledare igen, 
men Ing-Marie ser fram emot att nästa gång få välja en kvinna.

Ing-MarIe och Kajsa elfströM 
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Partikongress! Extra

22 morgonbris

N
      adzeya betyder hopp. Och hopp behövs när man är i opposi-
tion i en diktatur som Vitryssland. Partiet, Vitrysslands första 
kvinnoparti, bildades 1994, samma år som landets nuvarande 
president Alexander Lukasjenko kom till makten. Det har ett 
nära samarbete med det vitryska socialdemokratiska partiet 
och den oberoende fackliga rörelsen. 

2007 fråntogs Nadzeya sin legala status av Högsta domsto-
len. Det formella skälet var att partiet, i vissa regioner, inte 
var korrekt registrerat och saknade adress. Det verkliga skä-
let var dock att Nadzeya deltog i aktiviteter tillsammans med 
Vitrysslands demokratiska koalition och samarbetade med den 
oberoende fackföreningsrörelsen. Domen var ett hårt slag för 
Nadzeya. 

– Vi har ingen juridisk bas längre vilket gör det mycket svå-
rare att arbeta politiskt, berättar Alena Yaskova. Vi tillåts inte 
hålla offentliga möten eller organisera demonstrationer. 

Vitryska kvinnor drömmer om att kunna säga:

»VI LEVER 
I ETT FRITT 
LAND«
Alena Yaskova, partiledare för det vitryska kvinnopartiet Nadzeya,  

var gäst på extrakongressen. Hon var inbjuden av Palmecentret för  

att studera hur man arrangerar en demokratisk kongress

– Här kan jag uppleva demokrati i verkligheten, säger Alena Yaskova 

som i flera år har samarbetat med S-kvinnor i Stockholms län. 

text: Ewa Hedlund foto: Ellinor Collin
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Vitryska kvinnor drömmer om att kunna säga:

»VI LEVER 
I ETT FRITT 
LAND« Istället för politiska möten arrangerar Nadzeya seminarier 

och konferenser tillsammans med det socialdemokratiska 
partiet och den fria fackföreningsrörelsen där Alena Yaskova 
arbetar som jurist. Hon och hennes medsystrar deltar i den 
politiska debatten via artiklar, upprop och rapporter. Men hot 
om trakasserier förmörkar vardagen för politiskt aktiva kvin-
nor och män i Vitryssland som kritiserar diktaturen och kräver 
demokrati och mänskliga rättigheter. De kan förlora både jobb 
och vänner.  

Viktigt samarbete
Hanna Kanius, ordförande i det socialdemokratiska partidi-
striktet i Brest och gäst på kongressen, har förlorat sitt jobb 
som lärare. Alena Yaskhova betonar hur angeläget det är med 
internationellt utbyte och kontakter för att omvärlden inte ska 
glömma bort kvinnorna i Europas sista diktatur:

– Därför är samarbetet med S-kvinnorna i Stockholm så 
viktigt.

Det är sjunde gången sedan år 2000 som Alena Yaskova 
besöker Sverige:

– Här får vi tillfälle att studera hur man arbetar med intern 
demokrati och föreningsdemokrati. På kongressen har vi kun-
nat följa hur det demokratiska valet av en partiledare går till. 

Morgonbris träffar Alena Yaskova och Hanna Kanius under 
en paus i kongressarbetet. Båda har en diskret s-ros på kavaj-
slaget. Båda är också på språng till ett seminarium om hur man 
ordnar demokratiska kongresser.

– Vitryssland ska ha parlamentsval till hösten, eller senast 
nästa år, och vi förbereder nu distriktskongresser inför valet, 

säger Hanna Kanius. Många av distriktens ledare är kvinnor 
och vi hoppas att många av dem ska ställa upp som kandidater 
i nästa val. 

Tryckt stämning över Vitryssland
I Vitryssand talar man om före och efter den 19 december 
2010, natten efter presidentvalet då demonstranter samlades 
på Oktobertorget i Minsk och visade sitt missnöje med det som 
de ansåg vara ett tillrättalagt valresultat. TV-bilder visade hur 
uniformsklädda män närmast besinningslöst slog ned fredliga 
demonstranter och även fortsatte att misshandla tonåringar 
och kvinnor som låg ned på gatorna. 200 kvinnor greps och fick 
sitta inspärrade i 5–15 dagar. 

Alena Yaskova deltog i demonstrationerna, men undkom 
polisen:

– Jag klarade mig undan. Minsk är min hemstad, och jag kän-
ner den väl så jag visste hur jag skulle fly undan från polisen. 

Efter attacken vilar en tryckt stämning över Vitryssland.
– Den politiska situationen efter den 19 december är starkt 

förändrad, säger Alena Yaskova. Men samtidigt har trycket på 
oppositionen ökat. Vi försöker nu ena hela den demokratiska 
rörelsen i en gemensam vision om demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

När jag frågar om det är något Alena Yaskova vill tillägga 
innan hon rusar iväg till ett seminarium med S-kvinnor i Stock-
holms län lutar hon sig fram och gestikulerar för att understry-
ka allvaret i sina ord:

– Vi kvinnor drömmer om att kunna säga att vi lever i ett 
fritt land. ✿

Hanna Kanius, socialdemokratisk distrikts-
ordförande i Brest, har förlorat jobbet som 

lärare på grund av sitt politiska engage-
mang. Hon har också suttit fängslad.

– Men det var det värt. Ingenting är vikti-
gare än kampen för demokrati. 

Samarbetet med S-kvinnor i Stockholms län 
är viktigt för de vitryska kvinnorna.
– Här får vi lära oss hur demokrati fungerar 
i praktiken säger, Alena Yaskova, partiledare 
för kvinnopartiet Nadzeya, som var inbjuden 
till extrakongressen i mars.
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Ständigt nobelpristippade Joyce Carol Oates, 72, är som en bokmaskin.  

Det kommer ständigt nya titlar från hennes penna, alla med rakbladsvassa 

analyser av det amerikanska samhället.

»En fager mö« är hennes senaste, och 
återigen har hon skrivit en roman som 
man obönhörligt sugs in i och inte kan 
släppa förrän det fulländade slutet.

Joyce Carol Oates slog igenom i Sve-
rige med »Blonde« om en ung begåvad 
kvinna som slåss för sin identitet tills hon 
går under, precis som förebilden Marilyn 
Monroe. Den är för mig Oates absolut 
bästa roman.  

Joyce Carol Oates skriver ur den 
svagares vinkel, och alltid med ett klass-
perspektiv. Berättelsen handlar ofta om 
den unga, vilsna flickan som kommer fel i 
livet och hamnar i klorna på en skonings-
lös man. Som Kelly när hon drunknar 
i »Mörkt vatten«. Förebild till boken 
är den tragiska historien om senator 
Ted Kennedy som blev anklagad för en 
smitningsolycka efter en våldsam bilfärd. 
Eller som Bliss Rampike, hon som i 
»Älskade syster« av sin mor tvingades 
bli isprinsessa.

Mödrarna i Oates böcker är frånva-
rande, försupna eller egoistiska karriär- 
kvinnor. Och männen är hänsynslösa 
skitstövlar rakt av.

Det är sagor hon berättar, grymma, 

mörka och har man en gång läst en 
Joyce Carol Oates då tycks man vara 
fast för evigt. Varje ny bok är en lysande 
händelse.

 I »En fager mö« heter flickan Katya. 
Hon är 16 år och barnflicka hos en rik 
familj vid kusten. När hon är ute med 
barnvagnen träffar hon en dag en äldre 
man i parken. Han följer henne och 
frågar vad hon skulle önska 
sig mest i hela världen. Då 
har de stannat framför ett 
skyltfönster med skira under-
kläder och Katya har med 
blicken fastnat för en läcker 
skapelse i rött siden. Han 
köper den senare, en märklig 
vänskap utvecklas mellan de 
två, den unga flickan och den 
äldre mannen. Han ger henne 
pengar och kommer med allt 
orimligare krav som mot-
prestation. Han är rik, han 
har makt och Katya försöker 
stå emot.

Titeln »En fager mö« 
anspelar på en gammal ballad 
om den svårt sjuke gamle 

kungen som bara har en önskan kvar, att 
få dö i armarna på en fager mö:

»Ty då skulle hans död bli honom ljuv 
och inte lumpen. Och Den Fagra Mön 
skulle lägga sig vid hans sida, avklädd, 
och i det skimrande brasskenet skulle 
Den Fagra Mön breda ut sitt långa gyl-
lengula hår över Kungens ansikte och 
ringla det om hans hals, och dra åt, och 

trycka sina mjuka läp-
par mot hans av sin unga 
kropps alla krafter, och suga 
själva livet ur honom, så att 
konungens åldriga hjärta 
skulle skynda på sina slag 
och förtröttas och brista av 
hänryckning«.

Det är en bok som drabbar 
mig, det ringer pedofilvar-
ning med full kraft och 
Oates rör sig i de mörkaste 
bråddjupen. Och även om 
det finns vissa upprepningar, 
för långa miljöbeskrivningar 
– för många ord helt enkelt – 
så är det ändå en Joyce Carol 
Oates-roman, att sträckläsa.

Yvonne Gröning

Har man läst en 
Joyce Carol Oates 
är man fast för evigt

»En fager mö«

Av Joyce Carol Oates

Albert Bonniers förlag.

Yvonne Gröning, 
författare och skri-
bent i Morgonbris
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Med sin intelligenta blick, med 
spjuvern på lur och det djupa, ödmjuka 
allvaret längst in berättar hon om Livet. 
Jag beundrar henne! Hon talar rakt in i 
själen.

Och hon säger det på ett sätt så att det 
är lätt att förstå, hon är stursk, hon är 
vis och hon sticker inte under stol med 
att hon vet att hon kan.

Första maj fyller hon 80 år och kom-
mer i vår ut med en ny diktsamling »Då 

nu är jag«. Den andra maj hyllas hon på 
Uppsala Stadsteater med diktläsning och 
musik, och där ska ännu en av hennes 
pjäser sättas upp till hösten. 

Hennes senaste bok, »Sin ensamma 
kropp«, som 2009 belönades med Sveri-
ges Radios romanpris, har under våren 
spelats som teaterföreställning av Folk-
teatern i Gävle. Den handlar om en äldre 
kvinnas singelliv, hennes önskan efter 
värme och närhet, och hennes behov av 

sexuell tillfredställelse. Vem är jag och 
hur gick det till när jag blev den jag är 
i dag?, frågar sig Maliss, som är bokens 
och pjäsens huvudperson.

Det är bara att önska att föreställning-
en får ge sig ut i hela landet på turné. 

Vi på Morgonbris stämmer in i hyll-
ningskören på födelsedagen och önskar 
Elsie Johansson ett fortsatt gott liv och 
till oss många, många nya romaner.

Yvonne Gröning

morgonbris 25

Till en början har jag svårt att hålla 
intresset uppe, det är för tunt, går inte 
att greppa. Vad vill hon? Hon skriver 
om den tiden då vi hade kvinnokamp, 
Sonja Åkesson och könsrollsdebatter. 
FNL-bössor och Vietnamnbulletin. 
Tiden innan rödvinsvänstern hade blivit 
direktörer. 

Huvudpersonen Julia Andersson har 
65 cm långt hår, och männen säger att 
hon är vacker. Det får jag veta gång på 
gång. I efterordet läser jag att Ingmar 
Bergman läste manuset och tyckte om 
det. Men han gillade ju också Dallas.

Vartefter romanen kommer igång 
trappas berättelsen upp och växer. Jag 
inser att vi har kommit en bra bit på 
vägen till jämställdhet sedan 1970- talet. 

Åsa Moberg var ju då en känd väns-
ter profil. Men när det var val 2006 sa hon 
att hon skulle rösta borgerligt främst på 
grund av åldringsvården!? 

Hon blev känd som ung kolumnist 
på Aftonbladet. Hon skrev sin första 
krönika på en papperskasse, skickade in 
den, blev anställd och kvar i tolv år. 

Efter sin bok med den första svenska 
oavkortade översättningen av Simone de 

Beauvoirs »Det andra könet« anses hon 
som en av våra främsta Beauvoir-känna-
re. 2007 gav hon ut en bok om Florence 
Nightingale.

»Kärleken i Julia Anderssons liv « är 
självbiografisk. Hon beskriver tätt och 
påträngande om svårigheterna med att 
samtidigt leva i två kärleksförhållanden. 
Om sveket och skammen åt båda håll när 
man är en älskarinna. Och frågor som 
vad kan han kräva av henne, och vad kan 
hon kräva av honom? Men det är väl inte 
speciellt mycket nytt i det?

Yvonne Gröning

Åsa Moberg om kärlek, 
svek och skam
Åsa Moberg skriver själv att det är en konservburkskänsla i hennes nya 

roman »Kärleken i Julia Anderssons liv«. Hon skrev den på 70-talet, och 

sedan blev den liggande. Jag instämmer helt i den känslan, det kommer 

en något unken doft. 

»Kärleken i 
Julia Anderssons 
liv«
Av Åsa Moberg 
Natur & Kultur

Elsie Johansson, 80 år
Jag vet inte någon så framgångsrik människa, som står så stadigt i myllan, 

så självklart och som säger så många bra saker, som Elsie Johansson.

»Då nu är jag«
Elsie Johanssons nya diktsamling
Albert Bonniers förlag

Morgonbris 

gratulErar!
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Nästa steg är underjordisk verksam-
het inne i själva Burma. Kvinnor ska 
utbildas i demokrati och mänskliga 
rättigheter. Målet är att de ska föra sina 
kunskaper vidare.

Kvinnoklubben Rallarrosen i Halls-
berg har tillsammans med Olof Palmes 
Internationella Center drivit ett treårigt 
demokratiprojekt på gränsen mellan 
Burma och Thailand, på den thailändska 
sidan. I thailändska städer med namn 
som Mae Sot, Mae Sarilang och Mae 
Hong Son lever hundratusentals männis-
kor från Burma. Av olika skäl kan de inte 
leva i Burma. Där finns inga jobb. Ingen 
framtid. Efter saffransrevolutionen 2007 
har det politiska förtrycket ökat ytterli-
gare. Bara i östra Burma, vid thailändska 
gränsen, finns nu mer än en halv miljon 
flyktingar.

De unga kommer till Thailand och 
de jobbar illegalt, utan arbetstillstånd. 

Större delen av den usla lönen skickar de 
hem till familjerna som svälter hemma i 
Burma.

Jenny Hedström:
– Saffransrevolutionen ändrade burme-

sernas inställning. Regimens övergrepp 
på munkarna var nästan det enda som 
kvinnorna, som jag arbetade med, talade 
om. 

Jenny har arbetat med Burmese 
Women’s Union, en kvinnorättsorganisa-
tion som driver kvinnohus och skola i 
gränsområdet. Boken innehåller många 
gripande ögonblicksbilder. Fattigdomen 
och orättvisorna är skriande, men ändå, 
här och där finns ljusglimtar. Kvinnornas 
solidaritet, längtan efter kunskap och 
en bättre framtid. Detta är några av de 
kvinnoöden som Jenny Hedström skriver 
om:

Ma Aye Moet läste biologi på univer-
sitet i Rangoon, men fick inget jobb. 

Eftersom hon skulle försörja föräldrar, 
syskon och kusiner fick hon flytta till 
Thailand. Blev hushållerska i ett brittiskt 
hushåll där hon fick sova på golvet, utan 
madrass, tillsammans med arbetsgiva-
rens hund.

Lönen är fyra kronor
Tina kom till Thailand när hon var 
femton år. Hon jobbar i fabrik från åtta 
på morgonen till nio på kvällen. Lönen 
är omkring 50 bath, drygt tio svenska 
kronor. Hennes yngre syster, Chit, får 
fyra kronor om dagen.

Sunny är 25 år, också fabriksarbetare 
och fick ungefär samma usla lön. Hon 
hade sjudagarsvecka från 8 till 23, bodde 
i fabriken och från hennes lön drogs varje 
månad pengar för elektricitet, vatten 
och mat. När kvinnorna strejkade ringde 
fabriksägaren till polisen.

Jenny Hedström intervjuade också 

Jenny Hedström, 30 år, från Hallsberg, har sedan 2005 intres-

serat sig för Burma. Tillsammans med S-kvinnor i Hallsberg har 

hon drivit ett demokratiprojekt för och med rättslösa burme-

siska kvinnor bosatta i Thailand. De har flytt undan förtryck och 

fattigdom. Det har resulterat i boken »Jag har en röst«.
text: Lena Näslund

Kvinnorna kan bli 
spjutspetsen i kampen för 
demokrati i Burma

repor tage
burma

»Jag har en röst«

Av Jenny Hedström,

OPC och SIDA
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istan över handeln med människor kan 
göras oändligt lång. Och den blir längre 
för vart år. Enligt Internationella arbets-
organisationens, ILOs, beräkningar finns 
det runt om i världen minst 2,5 miljoner 
människor som tvingas till arbete till följd 

Gamla metoder
ger nya kvinnor
till politiken
Rallarrosen i Hallsberg är unik. 

Hälften av medlemmarna är 

födda utomlands. Många av dem 

är flyktingar från Burma.

Siv Palmgren, sekreterare för S-
kvinnoklubben Rallarrosen berättar:

– Vi har varit engagerade i demo-
kratiprojektet i Burma i tre år. Det 
har givit oss mycket, och vi tror att 
vi har gjort nytta. 2009 gjorde vi en 
studieresa som kombinerades med 
seminarier i demokrati och mänsk-
liga rättigheter. 

Siv Palmgren och hennes kamra-
ter träffade många målmedvetna 
kvinnor som var beredda att agera 
politiskt, även inne i Burma. De 
hade redan alla kunskaper om hur 
man gör för att driva politiska 
frågor i ett slutet samhälle. Många 
hade erfarenheter från studentre-
volten 1988. Och de var medvetna 
om de hårda straff som drabbar dem 
som agerar mot regimen. 

Rallarrosen har ett 30-tal med-
lemmar och bedriver sedan flera år 
en unik skolningsverksamhet. Siv 
Palmgren:

– Vi är en liten klubb, men många 
av våra medlemmar kommer från 
Burma. Vi har medvetet arbetat för 
att engagera dem i politiken. Vi sko-
lar in dem och får samtidigt själva 
bättre kunskap om hur demokratin 
fungerar i praktiken. Varje styrelse- 
sammanträde, varje klubbmöte 
måste vi anstränga oss så att alla 
närvarande förstår vad vi gör och 
varför. Nu har vi kvinnor som har 
flytt från diktaturer som förtroen-
devalda i kommunala nämnder och i 
kommunfullmäktige. Det känns bra 
och vi är stolta över det.

kvinnor i sexindustrin. Ruili, en kinesisk 
gränsstad mot Burma, som ligger i Yun-
nanprovinsen, är känd för sina casinon 
och många aidsfall. Det som inte säljs öp-
pet smugglas: Droger, vapen, ädelstenar 
och människor.

En av flickorna Khin Thu Za, 27 år, 
går på gatan i Ruili. Hon reser tillbaka 
till Burma med jämna mellanrum för 
att lämna pengar till sin familj och sin 
elvaåriga dotter. Trots att prostitutionen 
är förbjuden i Kina tycker hon att livet 

känns mycket säkrare här.
Det var till Thailand hon först flyt-

tade. Hon hade knappt hunnit över 
gränsen innan hon blev arresterad i en 
razzia tillsammans med ett dussin andra 
burmeser. De blev satta i en lastbil och 
transporterade över den så kall ade Vän-
skapsbron över gränsfloden. När last-
bilen kom till mitten av bron stannade 
den och polisen tvingade de arresterade 
att hoppa. De som inte kunde simma 
drunknade. ✿

Burmese Women’s 
Union driver en 
skola för unga kvinnor 
i Chiang Mai. Bo Bo är 
aktiv inom BMW. Jenny 
Hedström besökte 
skolan tillammans med 
medlemmar från Ral-
larrosens S-kvinnor. 
De hade seminarier i 
engelska, demokrati 
och samhällskunskap. 
foto: Siv Palmgren

S-Kvinnors workshop med BWU 
organiserades i gränsstaden Mae 
Sot, i Thailand förra hösten.  
I bakre raden: Siv Palmgren, Gunnel 
Hedström och Jenny Hedström från 
S-kvinnor samt riksdagsledamoten 
Matilda Ernkrans.
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inter nationellt
pakistan
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enom den ekonomiska globa-
liseringen har hela marknaden 

i Pakistan förflyttats från den 
formella sektorn till den infor-

mella. Det är kvinnorna som har drab-
bats hårdast. 

En majoritet av de kvinnliga arbetarna 
arbetar hemma som »hemmabaserade 
arbetare«. De tillverkar bland annat 
kläder. Deras löner ligger långt under 
miniminivån. Arbetsförhållandena är ofta 
mycket svåra. 

Informellt arbete innebär att arbetsgi-
varen inte är känd, inte ens för arbeta-
ren. Arbetaren betalas av mellanhänder. 
Eftersom de informella arbetarna inte 
har direktkontakt med marknaden vet de 
inte heller hur mycket de borde få betalt 
för sitt arbete. Det är inte ovanligt att 
arbetaren får betalt sent eller inte alls. 
Många av de hemmabaserade arbetarna 
är barn. Det är svårt att kontrollera 
barnarbete när det sker i hemmet. 

 – Anledningen till att många kvinnor 
utsätter sig för denna typ av osäkert 
arbete är helt enkelt desperation. De är 
så fattiga att de inte överlever på annat 
sätt, säger Bushra Khaliq, ordförande för 
den pakistanska organisationen Women’s 
Workers Helpline. 

– Kvinnorna som arbetar i hemmet 
blir ofta mycket isolerade. De har sällan 
möjlighet att träffa andra i samma situa-
tion för att informera sig eller organisera 
sig i arbetsrättliga frågor. De har inte tid 
till annat än att arbeta och ta hand om 
barn och hushåll. De kvinnliga arbetarna 
har dubbel arbetsbörda, ändå tjänar de 
mycket mindre än männen. 

Stödjer kvinnliga informella arbetare
– Det är svårt att hjälpa dessa kvinnor 
eftersom de är osynliga i statistiken. 
Hemmet är en isolerad arbetsplats. De 
räknas inte som arbetare rent juridiskt 
och får inget skydd av landets lagar. 

Därför har de inte heller möjlighet att gå 
med i fackföreningar.  

Women’s Workers Helpline (WWHL) 
är en facklig organisation och en av Olof 
Palmes Internationella Centers samar-
betspartners i Pakistan. WWHL stödjer 
kvinnliga informella arbetare genom 
utbildning och förhandling med arbetsgi-
vare och mellanhänder. WWHL samlar 
de hemmabaserade kvinnorna på lokal 
nivå i olika samhällsutvecklingsprojekt. 
Projekten fungerar som en plattform för 
att diskutera arbetsförhållanden, utbyta 
erfarenheter och utbilda sig i mänsk-
liga och fackliga rättigheter. Många av 
kvinnorna blir sedan även engagerade i 
den lokala politiken. Det är också ett av 
målen för projektet.

Arbetet i Pakistan har skiftat från 
den formella till den informella sektorn. 
Bushra Khaliq menar att orsaken är den 
allt mer globaliserade ekonomin. När 
företagen växer och blir multinationella 

G

Under Pakistans 64 år långa historia har landet varit en 

militärdiktatur i 33. Pakistan har den sjätte största befolkningen  

i världen. 50–60 procent lever under fattigdomsgränsen. Dessutom

 drabbades 20 miljoner svårt under översvämningarna förra året. 

Den ekonomiska globaliseringen har försatt de kvinnliga  

arbetarna i en än svårare situation.
text och foto: Frida Perjus

De organiserar de mest utsatta arbetarna i Pakistan; 

kvinnorna
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är det svårt för politikerna att reglera 
företagen. 

De multinationella företagen letar 
alltid efter den billigaste arbetskraften. 
Istället för att de pakistanska arbetarna 
genom regeringen sätter spelreglerna 
för företagen är det tvärtom. För att inte 
tappa landets exportmöjligheter tvingas 
staten ofta att sänka skatterna och 
privatisera de statliga företagen. Allt för 
att stå sig i den allt hårdare internatio-
nella konkurrensen. I denna djungel blir 
fackföreningarna ett stort hinder för fö-
retagen som hela tiden försöker komma 
på nya vägar att undvika arbetsrättliga 
regler. 

En metod, som företagen använder sig 
av för att försäkra sig om att arbetarna 
inte bildar fackföreningar, är att anställa 
fattiga kvinnor som arbetar ensamma i 
sina hem. För att slippa undan krav från 
ILO (International Labour Organization) 
och andra internationella organ samt 

nationella fackföreningar och lagar, anlitar 
företagen underleverantörer. De kan på så 
sätt svära sig fria. 

– I takt med att företagen blir allt rikare 
ökar fattigdomen bland arbetarna. Inflatio-
nen stiger i takt med fattigdomen. Det är 
effekterna av den globaliserade kapitalis-
men, säger Bushra Khaliq. 

Skriva under ILOs konvention
WWHL samarbetar med andra progres-
siva fackföreningar och organisationer. 
De är medlemmar i den pakistanska 
fackliga paraplyorganisationen Labour 
Education Foundation (LEF) som har 
ungefär 4 000 medlemmar via sina 39 
medlemsorganisationerna. Olof Palmes 
Internationella Center samarbetar också 
med LEF.

– Just nu arbetar vi aktivt för att få 
Pakistan att skriva under ILOs konven-
tion för hemmabaserade arbetare, säger 
Zehra Khan som arbetar på LEF. 

WWHL och LEF är kritiska mot 
International Monitary Fund (IMF) 
och Världsbankens Strukturella an-
passningsprogram (SAP). SAP innebär 
att IMF och Världsbanken ger lån till 
utvecklingsländer men på villkor att de 
går med på ett antal krav. Ett av kraven 
är att ländernas ekonomier ska bli mer 
marknadsorienterade genom ökad priva-
tisering, avreglering och borttagning av 
handelshinder. 

I Pakistan har dessa strukturan-
passningsprogram inneburit att många 
statliga företag har privatiserats, till 
exempel inom elektricitet och telekom-
munikation. 

Istället för att resurser satsas på att 
utveckla samhället ökar klyftorna mel-
lan fattiga och rika. Privatiseringar av 
samhälleliga nyttigheter såsom vatten 
och el kan dessutom leda till att många 
fattiga måste betala ett än dyrare pris 
för livsnödvändigheter. ✿

Så arbetar Palmecentret
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens orga-
nisation för internationellt utvecklingssamarbete och 
opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter 
och fred är målen som vägleder verksamheten. 

Palmecentret har 26 medlemsorganisationer.  
S-kvinnor är en av dem. Centret arbetar årligen med 
cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen, bland an-
nat i Zimbabwe, Palestina, Burma, Vitryssland och  
Colombia. Målet är att ge människor makt att för-
ändra sina samhällen och därmed sina egna liv.  
Till målen hör att stärka kvinnors rättigheter och 
förbättra villkoren för landets arbetare. Läs mer på 
www.palmecenter.se.

Till vänster Zehra, som 
arbetar på Labour 
Education Founda-
tion i Pakistan. Bilden 
är tagen under APLs 
demonstration mot 
kontraktarbete i Filip-
pinerna.

Bushra Khaliq, ordförande för den pakistanska 
organisationen Women’s Workers Helpline. 

En affisch i kampen för 
de kvinnliga arbetare 
som är »hemmabasera-
de«. De tillverkar bland 
annat kläder. Deras löner 
ligger långt under mi-
niminivån. Arbetsförhål-
landena är ofta mycket 
svåra. 

morgombris_2_11_UL.indd   29 2011-04-11   14.09



30 morgonbris

itt i folkmassan i Kairo 
stod en mycket modig 

ung kvinna som skrek ut 
sin protest. Iklädd jeans, 

knallrosa huvudduk och en blå tröja höjde 
hon rösten och ropade högt sina slagord 
mot president Mubarak. Framför henne 
stod polisen iförda hjälmar och batonger. 
Energiskt och retoriskt fick hon allt fler att 
upprepa orden om frihet, 
rättvisa och demokrati. Kö-
ren av röster som ljöd över 
Tahrirtorget inspirerade 
inte bara alla de som stod 
runtomkring, utan ekade 
med internets hjälp ut över 
världen och ända upp till oss 
i Norden.  
      Man behöver inte förstå 
arabiska eller kunna allt 
om Mubaraks förtryck för 
att inse hur modig denna 
kvinna var. Hon sa det som 
knappt någon har vågat 
säga på många, många år. 
Hon ropade det högt och  

öppet och blev en inspiration för oss alla. 
När nu Mellanösterns och Nordafrikas 

kvinnor höjer rösten för sina rättigheter är 
det dags för oss i Sverige att göra vår del. 
Kvinnors rättigheter riskerar nämligen 
att återigen att hamna i skymundan när 
nu Mubarak fallit och nästa steg ska tas. 
På den internationella kvinnodagen blev 
en demonstration med både kvinnor och 

män attackerade och smädade 
på Tahrirtorget, vilket var 
mycket nedslående. Vi får oro-
ande signaler från egyptiska 
kvinnoorganisationer om att 
kvinnor hålls utanför förhand-
lingar på flera politikområden 
inom övergångsstyret, till ex-
empel förändringarna av den 
nyligen antagna konstitutio-
nen. För att löftet om föränd-
ring i Egypten och i resten av 
regionen ska kunna uppfyllas 
måste kvinnor från alla delar 
av samhället och olika politiska 
grupperingar tillåtas delta som 
fullvärdiga deltagare. 

De kvinnorättsaktivister i regionen 
som Kvinna till Kvinna har kontakt med 
är inte naiva. De är medvetna om att en 
fallen diktator inte automatiskt också ger 
kvinnor deras rättigheter. De vet att de 
måste ta den kampen också – parallellt 
med kampen för demokrati.  

Det möjligheternas fönster som öppnas 
i hela Mellanöstern gör att den inter-
nationella kvinnorörelsen tillsammans 
med kvinnorna i regionen gemensamt 
kan driva på våra respektive regeringar. 
Våra krav – från höger till vänster – är 
att kvinnors rättigheter ska vara en 
prioriterad del av demokratiseringen. Det 
budskapet kan också S-kvinnor driva här 
hemma och internationellt gentemot sin 
egen rörelse. Alla kan vara med och skapa 
det tryck och stöd från omvärlden som be-
hövs för att inte kvinnors röster återigen 
ska tystas ner. 

Som den tunisiska bloggerskan Lina 
Ben Mhenni skriver på sin blogg: »Den 
som vet något om historien vet att stora 
sociala förändringar är omöjliga om inte 
kvinnorna reser sig«. ✿

M

krönikan
 lena ag

»Kvinnors rättigheter 
ska vara en  
prioriterad del av 
demokratiseringen.«

Vi var nog många som under de där skälvande dagarna 

i januari/februari skulle ha velat vara med på Tahrirtorget. 

Under några dagar och nätter fanns Egyptens och Tunisiens 

kvinnor i våra tankar. Från Sverige kunde vi på facebook, 

twitter och youtube följa hur tusentals kvinnor samlades på ga-

torna, sida vid sida med sina bröder, män, grannar och kollegor. 

Lena Ag
har ett långt enga-

gemang för freds-

frågor och kvinnors 

rättigheter. Hon var 

med och bildade 

Kvinna till Kvinna 

1993 och är nu dess 

generalsekreterare. 

Kvinna till Kvinna 

stärker kvinnor i 

krig och konflikter 

för att kvinnornas 

makt och inflytande 

ska öka.
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Egypten:

Oroande signaler,
kvinnorna hålls utanför
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Skicka in din lösning senast den 10 augusti 2011 till: Bilda Idé, Box 42053, 126 13 Stockholm. Märk kuvertet med  
»Kvinnokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverhalsband designat av Eva E Eriksson.

Kvinnokryss

Vinn!
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Vinnare av förra 
numrets korsord:
var Harriet Ibold, V Frölunda. 

Agda Rössel 
(1910–2001). Socionom, en  

av den svenska socialdemo-

kratins kvinnliga portalfigurer. 

Som Sveriges ständiga om-

bud i FN 1958–64, ambas-

sadör i Belgrad 1964-69, i 

Prag 1969–73, i Aten 1973–76, 

gjorde hon en ovanlig karriär 

inom den mansdominerade 

högre svenska diplomatin. 

Åren 1948–52 var hon ord-

förande för Yrkeskvinnornas 

samarbetsförbund och hon 

har också varit engagerad  

i den internationella kvinno-

rörelsen.
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Ny ordförande i Stockholm
S-kvinnor i Stockholms stad har på sitt årsmöte valt  

ny ordförande, Moa Neuman:

– Jag är otroligt stolt över att få det här förtroendet, 

säger Moa.

Jag ser fram mot att agera feministisk blåslampa 

mot regeringen,  mitt eget parti och patriarkatet.

S-kvinnor Stockholms stad antog också två uttalanden. Ett 
till stöd för folken i norra Afrika och Mellanöstern och deras 
kamp för frihet och rättvisa, och här läggs särskild vikt vid 
den nu nästan bortglömda kampen i Västsahara. Det andra 
uttalandet handlar om föräldraförsäkringen och är direkt 
riktat till den nye partiordföranden:

»S-kvinnor Stockholms stad kommer att slåss för att Soci-
aldemokraternas kongressbeslut om en tredelad föräldraför-
säkring inte faller i glömska. Men det räcker inte, vi vill att 
föräldraförsäkringen ska individualiseras. Hur och när det 
kan ske hoppas vi få diskutera med vår nye partiordförande 
efter kongressen.«

Moa Neuman, ny ordförande för S-kvinnor i Stockholm
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FRAMTIDSKOMMISSIONEN
S-kvinnors förbundsstyrelse har tillsatt en »Framtidskommission« 

med uppdraget att se framåt och titta på hur vi kan vinna valet 

2014. Framtidskommissionen kommer under våren att sam-

manställa en rapport om kvinnors villkor i dagens samhälle med 

berättelser från kvinnors verklighet, som presenteras vid  

S-kvinnors förbundsmöte i augusti 2011. Rapporten kommer 

vara grunden för S-kvinnors valarbete inför valet 2014. Framtids-

kommissionens deltagare är Majlene Westerlund Panke ordf., 

Lina Afvander, Kerstin Alnebratt, Andreas Gottardis, Johanna 

Storbjörk och Nivin Yosef. 

Bakgrunden till varför förbundsstyrelsen tillsatte kommissio-

nen är valförlusten 2010. Efter valförlusten diskuterade styrel-

sen orsaker till valnederlaget och varför så många väljare inte 

röstade på socialdemokraterna. Trots valnederlaget kände ändå 

många att S-kvinnor trots allt fått mycket positiv respons och ge-

hör för våra frågor. Vi tror att våra frågor angår många människor 

i vårt samhälle. De frågor vi driver är rätten till heltid – möjlighet 

till deltid, integration och mångfald, individualiserad föräldraför-

säkring, barnomsorg på obekväm arbetstid och kampen mot 

fattigdomen bland kvinnor och barn som särskilt drabbar barn 

till ensamstående föräldrar, långtidsarbetslösa och barn i familjer 

där ett barn har funktionsnedsättning. Vi hävdar barns rätt till en 

bra uppväxt där utgångspunkten är alla barns lika värde. 

Vi tror att vårt sätt att organisera oss gör att vi lätt kan nå 

människor och få deras förtroende. De orter där vi har arbetat 

långsiktigt, startat folkrörelser och skapat mötesplatser för män-

niskor, där har vi också sett ett positivt valresultat. Vår demokrati-

kampanj i Tensta gav resultat i form av ökat valdeltagande och ett 

starkt stöd för socialdemokraterna. Vi kommer att fortsätta arbe-

tet i förorterna för ett rättvist och jämställt samhälle, och för möten 

mellan politiskt aktiva och boende i socialt utsatta områden.

De frågor som Framtidskommissionen har att titta närmare på är:

– Hur återfår vi förtroendet hos väljarna?

– Hur får vi väljarna att känna att det är deras verklighet vi 

pratar om?

– Hur kan vi engagera människor i ett modernt folkrörelse-
arbete?

text: Stina Touma
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förbundsordföranden
nalin pekgul

Nalin Pekgul, 
ordförande  
i S-kvinnor

E
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ihop med kvinnors

fattigdom.«

»Barnfattigdomen hänger

fter en turbulent höst med parti-
ledaravgång, och interna diskus-

sioner om efterträdaren, har vi 
nu äntligen haft kongress och valt 

en ny partiledning. Jag hoppas att det 
är sista gången vi får bevittna en sådan 
ovärdig valprocess. Tänkbara kandidater 
som intervjuades i media vågade inte 
tala om att de var intresserade, eftersom 
den outtalade regeln för gott uppförande 
är att partiet kallar. Men att bli partile-
dare för landets största politiska parti är 
ju någonting fint och man borde känna 
stolthet över att träda fram som kandi-
dat. Inför väljarna framstod socialdemo-
kraterna som partiet som ingen vill leda 
och de måste ha frågat sig varför de i så 
fall skulle rösta på oss. 

Valprocessen fungerade kanske under 
den epok då vi kunde räkna med att byte 
av partiordförande inträffade när vi 
själva satt i regeringsställning och media 
höll sig på respektfullt avstånd från mak-
ten. Denna gång har vi fått uppleva hur 
vårt oppositionsarbete förlamats i flera 
månader av att vi som partimedlemmar 
inte visste vilka som skulle leda partiet. 

Samtidigt kunde alla människor via 
media ta del av ändlösa spekulationer 
om tänkbara kandidater och fraktioner. 
Som medlem kände man sig maktlös och 

frustrerad över att inte ha minsta möjlig-
het att påverka valet. Jag är glad att den 
nya partisekreteraren Carin Jämtin i 
sitt tal på kongressen markerade att hon 
kommer att be organisationsutredningen 
att se över valprocessen. 

 Vad gäller politiken så träffade S-
kvinnors ledning Håkan Juholt redan 
innan han var formellt vald, och han vi-
sade stort intresse för våra frågor. En av 
våra viktigaste frågor i valrörelsen var 
kampen mot barnfattigdomen, och därför 
är vi glada att Håkan Juholt tog upp 
barnfattigdomen som en viktig del i sitt 
installationstal. Däremot nämnde han 
varken delad föräldraförsäkring eller frå-
gan barnomsorg på kvällar, 
helger och nätter. I dessa 
frågor återkommer vi!

Vi återkommer bland an-
nat därför att vårt program 
»Kvinnors livsvillkor«, som antogs vid 
förbundsmötet i Borås 2009, betonar 
sambandet mellan barnfattigdomen och 
kvinnors fattigdom. Var tredje ensam-
stående kvinna med barn, och var fjärde 
kvinna över 75 år, lever i fattigdom. 

Kvinnors fattigdom är i sin tur kopplad 
till kvinnors svaga ställning på arbets-
marknaden med deltider, osäkra anställ-
ningsförhållanden och låga löner. 

En nödvändig förutsättning för att 
kvinnor ska kunna hävda sig på arbets-
marknaden är en jämställd fördelning 
av barnomsorgen. Mammor och pappor 
måste därför dela föräldraledigheten 
lika, och heltidsarbetande föräldrar 
måste kunna lita på att barnomsorgen 
fungerar även när de arbetar på obe-
kväma tider.  ✿
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Håkan Juholt

Nu ska du  
lyssna på oss!
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Varför är
norrmännen 

alltid
bättre 

än oss? 
I Norge har FNs Barnkonvention varit lag sedan 2003. Det betyder  

att samhället MÅSTE följa Barnkonventionen. Ett brott mot lagen kan  

prövas i domstol. Barn i Norge har fått ett bättre och säkrare skydd för 

sina rättigheter sen lagen infördes. I Sverige är vi sämre än norrmännen. 

Här är inte Barnkonventionen lag. Vi kan bättre – eller hur? 

Gör barnKonVentionen till sVensK laG!

www.ungaornar.se

Full fart på arbetet 
med klubbarnas 
motioner
Förbundets arbetsgrupp för kvinnofrid och barnfrid håller 
nu på att avsluta sitt arbete. Gruppen leds av Inga-Lill Röhr 
och Ann-Christine Furustrand, båda ledamöter av förbunds-
styrelsen. Sista arbetsuppgiften före förbundsmötet blir att 
besvara de motioner som har kommit in, bland annat om 
mäns våld mot kvinnor.

S-kvinnor har sex arbetsgrupper vars uppgift är att be-
driva politisk verksamhet inom ett speciellt område. Grupp-
ledare är två eller tre ledamöter av förbundsstyrelsen, och  
i grupperna ingår ett tiotal intresserade medlemmar från 
olika klubbar. Tanken med verksamheten är dels att  
medlemmarna ska få fördjupade kunskaper, dels att fler än 
ledamöterna av förbundsstyrelsen ska engageras i förbun-
dets arbete. Grupperna ska också följa den aktuella politiska 
debatten och viktiga händelser inom sitt arbetsområde, något 
som kan få stor påverkan på S-kvinnors val av verksamhet.

Inga-Lill Röhr: 
– Vi har arbetat bra i vår grupp och har haft flera semina-

rier. Nu senast fick lära oss mer om Rädda Barnens utred-
ning om hur barnahusen fungerar samt ta del av rapporten 
om barnfattigdom. Vi hoppas att vi får fortsätta vårt arbete 
även efter förbundsmötet i augusti.

Arbetsgruppen kvinnofrid och barnfrid fick redan på 
förra förbundsmötet gehör för en rad förslag. I programmet 
»Kvinnors livsvillkor« finns därför krav på flera mansmot-
tagningar och samtalsterapi för män som slår kvinnor.

Övriga arbetsgrupper är: 
»Organisation och utveckling« med Yoomi Renström, 

Susann Jensen Engström, Monica Gustavsson. 
«Kvinnors arbetsvillkor och hälsa« med Anne Ludvigsson, 
Anna-Lena Näslund, Maj-Britt Rane-Andersson som sam-
mankallande. 
»Kvinnorna och familjelivet« med Hillevi Larsson, Maria 
Augustsson, Liselott Vahermägi som sammankallande. 
»Kvinnor och miljö« med Viola Furubjelke och Annacarin 
Leufstedt som sammankallande. 
 »Internationellt arbete och integration« med Carina Hägg 
och Gudrun Hansson som sammankallande.

S-kvinnors paroller Första Maj

Jämställdhet i hemmen och på jobben, kamp mot 

barnfattigdom och solidaritet med kvinnorna  

i Nordafrika. Det är S-kvinnors tre prioriterade  

hjärtefrågor Första Maj 2011. 

Rätt till jämställdhet i hemmen och på jobben! Kvinnors 
rätt till egen försörjning är en förutsättning för ett jäm-
ställt samhälle och kvinnors oberoende. Kvinnor förväntas 
både yrkesarbeta och ta hand om markservicen, vilket 
innebär en orimlig och orättvis arbetsbörda. S-kvinnor 
kräver en väl fungerande barnomsorg och individualise-
rad föräldraförsäkring för ett mer jämställt familjeliv och 
samhälle. S-kvinnor kräver lika lön för lika arbete, rätt till 
heltid och möjlighet till deltid.

Vem kan leva på halv lön? Rätt till heltid för alla kön!
Barn blir rika, när mamma och pappa delar lika!
Alla jobbar inte på dagen, inför nattis enligt lagen!

Utrota barnfattigdomen! Det är skamligt att vart sjunde 
barn lever i fattigdom i dagens Sverige. Barnfattigdom 
drabbar inte minst barn till ensamstående föräldrar, 
långvarigt arbetslösa och barn i familjer där ett barn har 
en funktionsnedsättning. S-kvinnor kräver satsningar på 
barnomsorgen. Förbudet för skolor att ta ut extraavgifter 
för utflykter måste efterlevas. Resursfördelningen till 
skolor i landet måste ses över, satsa på fattiga bostads-
områden med låga studieresultat. 

Fattigdom och barndom hör inte ihop!
Utrota barnfattigdomen nu!

S-kvinnor stödjer kvinnorna i Nordafrika! 2011 är frihe-
tens vår i Nordafrika, och S-kvinnor stöder kvinnornas 
kamp för frihet och rättvisa. Nordafrikas kvinnor kräver 
en sekulär konstitution, att kvinnoorganisationer ska få 
verka fritt och få ekonomiskt stöd, könsneutral lagstiftning 
och en familjepolitik som inte diskriminerar barn till ogifta. 

Solidaritet med Nordafrikas kvinnor!

Nu är det hög tid att planera för semestern i sommar. Varför inte 

semestra i Lisas Mattssons stuga i Bohuslän? Lisa Mattson var 

förbundsordförande mellan år 1964-1981 och testamenterade sin 

sommarstuga på Bohus-Malmön till S-kvinnor. Lisas hus ingår i ett 

område med fritidshus, cirka tio minuters gångväg från huset finns 

öns centrum med affär, restauranger, en småbåtshamn och en sand-

strand. I huset finns toalettrum med dusch, allrum med barkök och 

öppen spis samt tre sovrum med sex bäddar samt en bäddsoffa för 

två personer. Läs mer om Lisas hus på S-kvinnors hemsida, www.s-

kvinnor.se. Anmälan skickas till S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stock-

holm eller till berin.balta@s-kvinnor.se. Ange tre olika alternativ till 

vilka veckor du är intresserad av att hyra, då vissa veckor är 

mer efterfrågade än andra, märk brevet »Lisas Hus«. Berin Balta på 

expeditionen svarar på frågor om Lisas Hus, telefon 08-700 27 42.

Priser för att hyra Lisas hus:
Vecka 1-23: 2 000:-

Vecka 24-33: 4 500:-  (ej medlemmar 5 500:-)

Övriga veckor: 2 300:-

Helger: 1 000:-

LISAS HUS
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Varför är
norrmännen 

alltid
bättre 

än oss? 
I Norge har FNs Barnkonvention varit lag sedan 2003. Det betyder  

att samhället MÅSTE följa Barnkonventionen. Ett brott mot lagen kan  

prövas i domstol. Barn i Norge har fått ett bättre och säkrare skydd för 

sina rättigheter sen lagen infördes. I Sverige är vi sämre än norrmännen. 

Här är inte Barnkonventionen lag. Vi kan bättre – eller hur? 

Gör barnKonVentionen till sVensK laG!

www.ungaornar.se
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posttidning B
Morgonbris

Box 70485, 107 26 stockholm

12 februari  - 21 augusti

Voodoo på riktigt.
Hollywoods nålpunkterade dockor och zombies?  
Etnografiska museet gläntar på dörren till verklighetens 
vodou. Världens största samling vodou-föremål är på  
internationell turné och har nu kommit till Gärdet.  
 
Miljoner människor hämtar kreativitet och kraft från 
vodou i sin kamp mot förtryck och fattigdom. Vodou som 
motståndskraft och religion väcker dagsaktuella frågor om 
rasism, frihet och rättigheter.  
 

 

Öppet alla dagar i Veckan! 
Mån–fre 10–17. Lör–sön 11–17. 
Entré 80 kr. Gratis t.o.m. 19 år. 

 
 
 
 
 

Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm.  
Buss 69 till Museiparken. www.etnografiskamuseet.se 

VODOU
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