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»Det är där ute man gör skillnad«

Ulrika Hansson,   
kapten och  

engagerad i HOF, 
HBT-personer  

i försvaret 

vill du förändra 
i partiet? 
gå in i valberedningen, 
uppmanar agneta gille

evin cetin, jobbar för 
bättre balans och ökad 
mångfald 

barnböcker som verktyg 
mot diskriminering
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KRUTDURK EUROPA 
Högerpopulismen växer i Europa. Den riktar sin udd mot olika minoritets
grupper, det kan handla om att mobba ut mindre språkgrupper eller fat
tigare regioner. Men framför allt riktar sig hatet mot romer och muslimer. 

Men högerpopulismen hotar också arbetarrörelsen, i dubbel bemärkelse:  
Den tar väljare från alla partier, men mest från vänstern. Samtidigt som  
partierna i stort sett alltid stöder högerpolitik. 

Vi har fått ett nytt politiskt landskap med inslag av partier som ifrågasät
ter demokratins grundvalar: tron på allas lika värde och rättigheter. I detta 
landskap vacklar de borgerliga partierna som i allt fler länder lånar idéer 
och bjuder in till olika allianser med högerpopulisterna. Samtidigt som arbe
tarrörelsen oftast tar strid.

Boken har skrivits av AnnaLena Lodenius och Mats Wingborg. Anna 
Lena är journalist och författare och har studerat politiskt våld och extre
mism samt olika schatteringar av rasism och främlingsfientlighet i över 
tjugo år. Mats är författare och journalist med inriktning på utvecklings
frågor, arbetsmarknad, asiatisk politik, den globala fackföreningsrörelsen 
samt främlingsfientlighet. Båda har lång erfarenhet av att föreläsa och delta 
i seminarier och debatter. De reser gärna ut enskilt eller tillsammans vid 
inbjudan till olika arrangemang. 

Boken kostar 141 kronor inkl moms. Portokostnad tillkommer.
Boken kan du beställa från Stjärndistribution, Kundtjänst, 
telefon 029076 76 88, mail kundtjanst@bildaforlagide.se eller via 
webbutiken www.bildaforlag.se

141:- 
Aktuellt!
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  4.     Ledare: Ett exempel på att en motion kan 

göra skillnad. 

   5.    Spaning:  Trender, siffror, debatt.

13.    Krönika: Lena Ag kräver att S-kvinnorna 

agerar för kvinnorna i Liberia.

18.     Evin Cetin: Arbetar för bättre balans och 

mångfald i förbundsstyrelsen.

20.    Agneta Gille: »Gå in i valberedningen«.

21.    Bokrecensioner

21.    Diskriminering: Antidiskriminerings-

byrån startar barnboksprojekt i Luleå.

28.    Internationellt: Ann Linde, Socialdemo-

kraternas internationella sekreterare rapporte-

rar från Angola.

31.   Kvinnokryss

31.    Förbundet informerar

Kapten Hansson 9: 
Ulrika Hansson trivs i försvaret och är engagerad i HOF, HBT-personer i försvaret. 

Skuggbudgeten 16: 
Satsningar för jämställdhet.

Kulturskolan i Luleå 14: 

Ett föredöme – gratis verksamhet för 7 000 barn.

Ulrika

Kulturskolan

Evin
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Endometrios är en plågsam och 
nästan okänd kvinnosjukdom. Den leder 
ofta till barnlöshet. Många kvinnor lider 
i tysthet utan att någonsin få en diag-
nos. S-kvinnor kräver nu både utökad 
forskning om sjukdomen och effektiva 
behandlingsmetoder. 

Frågan ligger på riksdagens bord. 
Det är bland annat Hillevi Larsson från 
Malmö som har motionerat. Motionen 
är ett direkt resultat av S-kvinnors för-
bundsmöte. Ombuden beslutade bifalla 
motion 16, inskickad av Frida Trollmyr, 
Avantgarde Skåne.

Frida är själv en av de drabbade 
kvinnorna, och när jag pratar 

med henne är hon jätt e-
nöjd: 

– Det bästa som 
kunde hända var att det 
blev en riksdagsmo-
tion. Då blir frågan 
tagen på allvar.

Endometrios är en 
kronisk sjukdom som 
inte går att bota. Den 

yttrar sig bland annat som 
svåra menssmärtor. Den 

är den vanligaste 
orsaken till ofrivil-

lig barnlöshet. 
Upp till  
200 000 svens-
ka kvinnor i 

fertil ålder lider av sjukdo-
men. Den är vanligare än 
både HIV och cancer. 

Sjukdomen har fått sitt 
namn från ordet endome-
trium som är den vävnad 
på insidan av livmodern 
som bygger upp och blöder 
loss mensen i varje men-
struationscykel. När denna 
vävnad finns på andra ställen 
i kroppen, till exempel på 
utsidan av livmodern eller på 
äggstockarna, kan blodet inte 
lämna kroppen så som det 
ska. Resultatet blir interna 
blödningar, inflammationer 
och ärrbildningar. Ibland 
samlas blodet och bildar cys-
tor som måste opereras bort. 

Frida Trollmyr skriver i 
sin motion:

»Sjukdomen innebär mycket lidande. 
Varje månad i samband med mensen är 
smärtorna så svåra att kvinnan tvingas 
sjukskriva sig. Förutom besvären ris-
kerar de därmed att drabbas av omvärl-
dens fördomar: »Hon är borta hela tiden 
för att hon har lite mensvärk…« Många 
kvinnor får därför problem på arbets-
marknaden, blir ekonomiskt lidande och 
får sina förhållanden förstörda på grund 
av sjukdomen.«

Motionen till riksdagen är ett exem-
pel på väl fungerande demokrati inom 
S-kvinnor. På förbundsmötet behandla-
des 74 motioner. Av dem bifölls 43. Alla 
skulle inte till riksdagen, men det var 
många som gick vidare. De flesta har nu 

bearbetats och förvand-
lats till riksdagsmotioner. 

Carina Ohlsson, Lid-
köping, står till exempel 
som första namn på 
motioner som kräver 
nationellt centrum för 
barnfrid, en lagstiftning 
som gör att vuxna mås-
te ta större ansvar vid 

sexuellt umgänge med 
personer som är 15–18 
år och krav på kontroll 
av kemikalier i bindor 
och tamponger. Eva-
Lena Jansson, Örebro, 
har bland annat skrivit 
en motion med krav på 
förändring av arbetslös-
hetsförsäkringen så att 
arbetslösa inte ska kunna 
stängas ute från fack-

liga eller politiska uppdrag. Och Åsa 
Lindestam, Söderhamn, har tagit sig 
an barnfattigdomen, FNs barnkonven-
tion, barngruppernas storlek i försko-
lan och tredelad föräldraförsäkring. 
Bara för att nämna några.

Att skriva motioner är en viktig del 
av demokratin. Det är första steget till 
en förändring av samhället. Det är inte 
alltid man får gehör för sina krav, inte 
första gången och inte andra. Men debat-
ten som sätts igång av en bra motion kan 
göra underverk. 

Och tacka Frida Trollmyr från Skåne 
när strålkastarljuset nu sätts på den 
obotliga kvinnosjukdomen endome-
trios.✿

ledare

Lena Näslund
Morgonbris,  redaktör
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Ett exempel på att en motion kan göra skillnad:

S-kvinnor kräver forskning 
om den okända sjukdomen 
som gör kvinnor barnlösa

Frida Trollmyr 
har endometrios. 
Hon vet av egen 
erfarenhet att 
detta är en sjuk-
dom som kräver 
mer forskning och 
bättre behandling. 
Hon motionerade 
till förbundsmötet 
och fick gehör. Nu 
ska frågan upp i 
riksdagen.

lena näslund

4 morgonbris
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minus-listan

spaning

plus-listan
Minus för Moderaterna som påstår att partiet kämpade 

för kvinnornas rösträtt. Sanningen är att partiet, under nam-

net Allmänna valmansförbundet, bildades för att stoppa 

den allmänna rösträtten. Och kvinnornas rösträtt var man 

särskilt emot. 

Minus för att det är svårare för kvinnor än för män att 

få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Detta trots en 

lagändring som skulle göra försäkringen mera jämställd. 

Det visar en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäk-

ringen.

Minus för de svenska kärnkraftverken som inte tål 

jordbävning. Test har genomförts efter olyckorna i Japan. 

Kärnkraftverken har dålig brandberedskap och klarar inte 

att flera verk slås ut samtidigt.

Minus för regeringen som gav Folkpartiet vetorätt när det 

gällde palestiniernas medlemskap i Unesco. Regeringen 

körde över utrikesministern, som ville ha ett ja.

Plus för att borgerligt styrda Helsingborg ställer krav på 

segraren i fotbollsallsvenskan, Helsingborgs IF. Kommunen 

sponsrar HIF med 400 000 kronor om året, men för att det 

ska bli pengar nästa år måste föreningen nu bli mer jäm-

ställd och ta in även flickor och kvinnor i verksamheten.

Plus för Lena Sommestad, S-kvinnors ordförande, som 

driver en arbetslinje för män i hem och familj. Att alla 

män drar sitt strå till stacken där hemma är lika viktigt för 

samhällsekonomin, som att kvinnor bidrar på arbetsmark-

naden. 

Plus för att Kvinna till Kvinna har öppnat kontor i Erbil i 

irakiska Kurdistan och i Monrovia i Liberia. Organisationen 

tar därmed ytterligare viktiga steg framåt i arbetet för att 

tillsammans med lokala organisationer stärka kvinnors rät-

tigheter och politiska deltagande.

Personer som begår sexuella över grepp mot barn, eller konsumerar 

barn pornografi, inom EU ska bestraffas hårdare. En klar majoritet av 

ledamöterna i parlamentet har sagt 

ja. Därtill ska EUs medlemsländer ta 

bort eller blockera Internetsidor med 

barnpornografi. Att medvetet söka upp 

barnpornografi på Internet eller att göra 

sexuella närmanden mot barn på nätet 

blir straffbart inom hela EU.  

– Sexuella brott mot barn är ofta 

gränsöverskridande. Därför behövs 

gemensamma regler, inte minst när det 

gäller spridandet av övergreppsbilder 

på barn, sa Anna Hedh (S) efter omröst-

ningen.   

Att tvinga eller hota ett barn till prosti-

tution ska kunna straffas med tio års fäng-

else. Medlemsstaterna ska också kunna 

bestraffa sina medborgare i hemlandet 

om de köper sex av barn utomlands. 

De nya reglerna väntas bli godkända av 

ministerrådet före årsskiftet. Medlemssta-

terna har då två år på sig att införa dem.

Skärpta straff för sexuella 
övergrepp mot barn
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Nu har alla S-kvinnor, som varit engagerade mot apartheid och i interna-

tionellt solidaritetsarbete, chans att komma med i en doktorsavhandling.

Emma Lundin, som studerar historia på University of London, vill ha 

kontakter för att kunna gå vidare i sin forskning där hon placerar S-kvin-

nor som organisation i ett historiskt sammanhang i världen.

Emma Lundin är just klar med en forskaruppsats på Masters-nivå om S-kvinnor 
på 60-talet. Hon har där kartlagt hur kvinnoförbundet fungerade, vilka mål man 
hade och hur dessa utvecklades. Av hennes uppsats kan man utläsa att hon anser att 
1960-talet var en intressant brytningstid. Kvinnoförbundet hade kommit något på 
efterkälken när det gällde jämställdheten och stod inte i första ledet när det gällde 
att driva på för fri abort, särbeskattning, utbyggd barnomsorg och kvinnors rätt till 
arbete. Hemmafruarnas villkor hade fram till dess dominerat förbundet, men med en 
ny generation yngre medlemmar förändrades också politiken. Hon säger till Morgon-
bris:

– Samtidigt får man inte glömma att det var den äldre generationen som hade 
lagt grunden för Kvinnoförbundets starka ställning, och när den nya vågen av unga 
kvinnor tog över hade de nytta av tidigare generationers arbete. Numera tror man 
att förändringen kom 1968, men den startade mycket tidigare. Den startade med 
grundskolan, som öppnade utbildningen för alla barn, och den startade med välfärds-
reformerna som skapade optimism och framtidstro.

Emma Lundin anser att det är viktigt att skildra den här utvecklingen och S-kvin-
nors insatser och betydelse. När hon nu går vidare med sin doktorsavhandling tänker 
hon på samma sätt. Arbetet ska påbörjas på nyåret och är helt inriktat på S-kvinnors 
internationella engagemang. Det handlar både om solidaritetsarbete och fredsarbete:

– Jag vill forska och skriva om sådant som ingen annan bryr sig om. Traditionell 
forskning har helt missat den roll som professionella och engagerade kvinnliga politi-
ker har spelat i det internationella arbetet. Det är fascinerande och mycket tacksamt 
att, som jag tänker göra, koppla ihop antiapartheidrörelsen, ANC och S-kvinnor. Just 
den perioden blir en viktig del av min doktorsavhandling.

Emma Lundin är journalist, född i Malmö och sedan länge bosatt i London. Hon 
studerar nu historia på Birkbeck, University of London, och man kan ta kontakt med 
henne via mail på emmaelinorlundin@gmail.com eller telefon 0044 7939 426 707.

spaning

S-kvinnor med internationellt 
engagemang

Efterlysning:Efterlysning:

2008 ändrades diskri-

mineringslagen. Jäm-

ställdhetsombudsman-

nen försvann. Sju lagar 

slogs samman i en ny 

lag. Företagens plikt 

att genomföra årliga 

lönekartläggningar 

slopades. Nu behöver 

kartläggningen endast 

genomföras vart tredje 

år. Enligt fackförbundet 

Unionen har andelen 

företag som genomför 

kartläggningar varje 

år minskat från 53 till 

40 procent. Detta har 

bidragit till att öka de 

osakliga löneskillna-

derna mellan kvinnor 

och män.

Lagen om 
lönekart
läggning
hotar 
jämställd
heten
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Kvinnors 
dubbla börda

»Kvinnorna får betala 
dubbelt, både som  

anställda och som de  
som mest märker av  

den krympande  
offentliga servicen.«

För några decennier sedan dök de upp. Nyliberalismens do-
medagsprofeter som förkunnade att idén om välfärdssamhället 
var förlegad. Offentlig sektors tillväxt utmålades som ett pro-
blem och svenskarna som överkonsumerande fuskare. Bilden 
av den gemensamma sektorn som en ineffektiv, byråkratisk 
och frihetsbegränsande koloss satte sig i folks medvetande, 
även i socialdemokratiska läger. Sedan början av 1980-talet 
har politiker, oavsett färg, ansett att välfärdens utgifter ska 
hållas under strikt kontroll. Genom att minska anslag och 
kostnadsuppräkningar har inflation och löneökningar gjort 
att resurserna till verksamhet har minskat. Lösningen på de 
problem detta förde med sig 
framställdes som självklar 
– marknadsanpassning. Den 
fria marknaden blev led-
stjärnan och konkurrensut-
sättning av offentlig sektor 
ett huvudnummer. 

Konkurrens skulle skapa 

effektivitet och personalen 
få det bättre. Kvinnorna, 
som dominerat den offent-
liga sektorn, skulle välja 
bland flera arbetsgivare 
och på så sätt pressa upp 
sina löner och arbetsvillkor. 
Men privata entreprenörer 
förstod snart att ska det 
skapas vinst i personalintensiv verksamhet är ett sätt att 
minska personalen. Och besparingarna skulle klaras genom 
effektivisering. 

Den offentliga sektorn var inte sen att följa efter. Man skul-
le ju konkurrera på marknaden. Så blev personalen reducerad 
till en kostnad att spara in på. Men med nedskärningarna kom 
stress, sjukskrivningar och känslor av otillräcklighet. Fram 
tonar en arbetssituation fylld av hårt slit kombinerat med krav 

på stor lojalitet. Som lök på laxen förs diskussioner om höjd 
pensionsålder och att fler arbetade timmar behövs. Många 
kvinnor inom vården, skolan eller omsorgen klarar knappt av 
att arbeta till sin 65-årsdag. Tunga lyft, skiftarbete, stress och 
en känsla av otillräcklighet förkortar ofta yrkeslivet med åt-
skilliga år. När röster för bättre löner och pensioner höjs bland 
de anställda blir motargumenten att så höga skattehöjningar 
mäktar vi inte med, det är för stora grupper, det blir för dyrt. 

Resonemanget grundar sig i en syn på offentlig sektor 
som en stor kostnadspost, inte en tillgång. För de sjuka, äldre 

och svaga. För våra barn och 
ungdomar. För vår samtid och 
gemensamma framtid. Kvin-
norna får betala dubbelt, både 
som anställda och som de som 
mest märker av den krym-
pande offentliga servicen. 

Inom kvinnokollektivet har 
vi kärnan i dagens arbetar-
klass, precis som det alltid 
har varit. Vi har ett stort och 
viktigt politiskt arbete framför 
oss; att tydliggöra hur kvinnor 
drabbas i en värld där våra ar-
beten och våra löner ständigt 
ifrågasätts. 

Marknadskrafterna kan inte 
skapa det goda samhället. Vi 

måste föra fram en politik som sätter människan före markna-
den, ingen annan kommer att göra det. Det är vår uppgift att 
hindra att dessa nyliberala idéer får permanent fäste hos det 
socialdemokratiska partiet och dess förtroendevalda. 

Anna-Lena Hogerud, 
Jeanette Olsson, 

Eva Olsson, 
Britt-Marie Lundqvist, 

medlemmar i S-kvinnor i Lund
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Camilla Odhnoff, 
före detta statsråd,

nu medlem av S-kvinnor i Lund.

I Aktuellt i Politiken nr 27 skriver Lars »Laban« Bengtsson 
och Miko Månsson under debatt och ger ett förslag på att grän-
sen för reseavdrag sänks från 9 000 kronor till 3–4 000 kronor 
för den som åker kollektivt. 

Deras förslag kan leda till att flera resenärer övergår från 
att åka bil till att resa kollektivt. Idag står kvinnorna för den 
största andelen kollektivt resande. Trots det är det endast 
14 procent av kvinnorna som reser kollektivt, motsvarande 
för män är tio procent. Det innebär att det fortfarande är 86 
procent av kvinnorna som inte reser kollektivt (SIKA Statistik 
2007). 

Om man ser till kvinnornas kollektiva resande gentemot 
en skattesänkning så är detta något som gynnar kvinnorna 
eftersom det är betydligt fler män än kvinnor som har höga 
löner. Enligt SCB – statistik från 2009 kan man se att männen 
är överrepresenterade med höga löner och cirka 70 procent av 
männens löner ligger på minst 35 000 kronor medan däremot 
drygt 60 procent av kvinnorna ligger i intervallet 15–19 999 
kronor per månad. 

Men kostnaden är bara en aspekt som påverkar resandet. 
Andra faktorer är om det upplevs som tryggt eller inte. I 
studier har framkommit att otryggheten har negativ inverkan 
på kvinnors kollektiva resande. För att få fler kvinnor att resa 
kollektivt räcker det därför inte med att sänka kostnaderna. 

Studier har också visat att den kollektiva resan måste 
upplevas som mera attraktiv än bilen. Detta innebär att både 
komfort och tillgänglighet måste bli bättre. Tidsaspekten är 
en annan viktig faktor, det ska vara snabbt. Vissa väljer den 
kollektiva resan för att man då bidrar till en bättre miljö. I en 
studie gjord av Hjorthol & Næss Kjørstad (2006) fann man att 
kvinnor oftare uppger att de hellre skulle välja miljövänligt 
transportmedel om sådant fanns tillgängligt. 

Förslaget som Laban och Miko lägger fram är bra, men för 
att öka andelen kollektiva resor måste även andra åtgärder 
sättas in.

För S-kvinnor i Linköping
Inger Forsberg, ordförande.

Låt oss gå ut till alla kvinnor, de må tillhöra LO  
eller TCO, definiera sig som arbetarklass eller  
medelklass, och tala om att socialdemokraterna 
fortfarande är kvinnornas parti, att vi har möjlighet 
att förändra kvinnors villkor i det svenska samhället 
till större jämlikhet, mer jämställdhet.  
   Låt oss förändra kvinnors villkor i arbetslivet. Låt 
oss börja där. Låt oss kräva att varenda kommun i 
landet blir en god arbetsgivare.  

    Låt oss väcka 6-timmars arbetsdag till liv. Låt 
oss kräva rätt till 6-timmars arbetsdag, för den 
som klarar och vill förvärvsarbeta mer än dagens 
halvtid- och deltid. Vad skulle inte det betyda för de 
många kommun- och landstingsanställda kvinnorna 
inom vård och omsorg, som nu stretar med att få 
ekonomi, förvärvsarbete och hemarbete att gå ihop.

Oj, det finns mycket för kvinnoklubbar (s) att 
göra. Förbundet kan hjälpa klubbarna att driva krav 
för bättre livsvillkor för kvinnor i alla åldrar, hjälpa 
klubbarna att synas och höras.

Lena Sommestad kräver stopp 
för utvisningar till Syrien. Det är 
bra. Lägg också kraft på att nå en 
snabb lagändring vad gäller »syn-
nerligen ömmande omständighe-
ter« i asylrätten. Och det finns än 
mer att göra. Kräv till exempel en 
mångsidig utredning om invandrar-
flickornas situation. 

Kvinnomisshandel kan inte accep-
teras. Vad kan vi politiskt göra för 
att begränsa dessa skadeverkningar, 
som en gammal patriarkal svensk 
kultur ännu utsätter kvinnor för? 
Vara med och utveckla en världsom-
spännande rörelse mot kvinnovåld (se. http://cause-
ofdeathwoman.wordpress.com)

Upp till kamp! Vi kan vinna kvinnorna tillbaka till 
socialdemokratin.

Inger Ärlemalm

Inger Forsberg, ordförande för S-kvinnor i Linköping, har 
skrivit en debattartikel till Morgonbris om kvinnor som 
reser kollektivt. Kvinnorna vill ha trygghet, bra miljö och 
bättre tillgänglighet.

SkatteSänkning 
räcker inte 

Inger Forsberg är ordförande för 
S-kvinnor i Linköping och arbetar 
med trafikfrågor på Statens väg- 

och trafikforskningsinstitut.

Vi kan Vinna 
kVinnorna 
tillbaka
Juholt tappar kvinnornas förtroende. Nu är 
det S-kvinnornas stora uppgift att visa att 
socialdemokraterna kan och vill. 

Inger Ärlemalm,  
författare, kolumnist i 
Morgonbris i många 
år, en av kvinno-
klubbisterna i tjejmaf-
fian i Järfälla, som först 
av alla drev igenom 
varannan damernas.

debatt
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lrika är försvarsmeteorolog och har varit officer i tio år. När hon tjänst-
gör utomlands åker hon upp ett pinnhål och blir major. Det innebär dock 
inte högre lön, bara andra symboler på rocken. Två gånger har hon varit 
på utlandsmission, och det är hon ensam om bland meteorologerna i 
försvaret. Senast deltog hon i svenska insatsen i Libyen. Och hon tycker 
det var rätt att Sverige medverkade:

– Libyerna hade inte kunnat befria sig själva. Får se vad som händer 
nu när folket får ta över. 

– Jag ville göra värnplikten redan när jag var liten. Det verkade så roligt. Jag 

har aldrig ångrat att jag sökte mig till försvaret.

Ulrika Hansson, 33 år, är kapten med tre stjärnor på sin gröna uniform. 

Hon är på flera sätt unik i sin roll. Hon har varit på två utlandsuppdrag, hon är 

socialdemokrat, hon är lesbisk och aktiv i HBT-rörelsen. Och hon har varit i 

USA och berättat för amerikanska försvarsmakten om den svenska friheten att 

ha vilken sexuell läggning som helst – även om man är anställd i försvaret.

»Det är där ute 
man gör skillnad«

U

På jobbet är Ulrika Hansson 
med i organisationen HoF, 
HBT-personer i försvaret 
och var under några år dess 
ordförande.

morgonbris 9

text: Lena Näslund foto: Ellinor Collin
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10 morgonbris

– Jag följer nyhetssändningarna och 
hoppas att allt ska gå bra.

Ulrika berättar att de svenska Jas-
flygplanen var stationerade på Sicilien, 
men att hon själv befann sig hundra mil 
norrut i staden Ferrara. Det var långt 
från oroligheterna och i en barack full-
proppad med datorer. Tillsammans med 
två andra europeiska meteorologer tog 
hon fram väderfakta för Libyen så att 
de svenska planen – och andra – kunde 
genomföra sina uppdrag: 

– Roligt och lärorikt. Dels är det roligt 
att göra prognoser i ett område där man 
inte befinner sig, dels fick jag insyn i 
stabsarbetet. Från oss ledde man hela 
insatsen.

Insatsen i Libyen diskuterades 
I Ferrara finns en NATO-bas som inte 
är anpassad för en anstormning av 
utländska militärer. De flesta fick bo på 
stan. I Ulrikas fall ett bed & breakfast. 
Maten intogs på italienska restauranger. 
Det var pasta till förrätt varje dag, och 
Ulrika gick raskt upp fyra kilo.

Den svenska insatsen i Libyen dis-
kuterades hetsigt under försommaren. 
Socialdemokraterna ansåg att Sverige 
borde dra sig ur, men gick med på en 
kompromiss från 1 juli. Fem plan istället 
för åtta skulle delta. Samma datum,  
1 juli, åkte Ulrika till Ferrara och ett 
helt riskfritt jobb:

– Pappa tycker inte om att jag deltar 
i missioner utomlands. Han och mamma 
vill helst att jag inte utsätter mig för 
fara. Han är dessutom vapenvägrare. 

Det kanske bidrar. 
– Värre var det när jag var i Aden-

viken utanför Somalias kust. Då fanns 
det anledning att vara orolig. Då fick jag 
risktillägg på lönen. Det var förra året. 
Jag var stationerad som ensam meteo-
rolog ombord på HMS Carlskrona, ett 
ledningsfartyg med helikopterplatta.

– Vår främsta uppgift var att skydda 
sändningar med nödhjälp från FNs livs-
medelsprogram. 

Till sjöss i tre månader
– Vi eskorterade handelsfartyg och nöd-
sändningar, som skulle in i Mogadishu.  
Vi var till sjöss i tre månader med några 
få hamnbesök. 

– Själva arbetet var inte så drama-
tiskt, men intrycken som vi fick i länder-
na runt Adenviken glömmer man inte. Vi 
var till exempel i Djibouti, ett land som 
jag inte ens visste att det fanns innan vi 
åkte dit. Det ligger norr om Somalia och 
där är en ofattbar fattigdom. Barn tiggde 
pengar överallt. En familj bodde i en 
rishög vid en järnväg som inte användes. 
Det var allt de hade när någon beslutade 
att rishögen skulle eldas upp. Det är inte 
konstigt att de blir kriminella. De måste 
ju ha mat till barnen.

– Vi briefas hela tiden när vi är ute.  
Vi får veta vad konflikterna beror på. 

Utanför Somalias kust ägnar sig 
utländska trålare åt rovfiske. Kustbe-
folkningen utarmas. Det har pågått i 
mer än tio år. Trålarna är beväpnade och 
har moderna redskap. De rensar havet 
på allt liv. Enda sättet för fiskarna att 

försörja sina familjer är att bli pirater 
och människosmugglare. Ulrika:

– Vi stötte på ganska många människo-
smugglare, men vi hade inte mandat att 
göra något. Vi kunde bara försöka hjälpa. 
Båtarna med 140–180 människor ombord 
var livsfarligt lastade. Vi gav dem bröd 
och vatten. 

– Vi hade tio kockar och två bagare 
ombord på 160 anställda. De jobbade i 
treskift. En dag, strax före lunchen, när 
bagaren just hade satt ut stora kor-
gar med bröd till oss, kom chefen för 
bordningsstyrkan och tog alltihop. När 
någon i gänget klagade och undrade vad 
vi skulle få sa han bara: »Det skiter jag 
i…«. Det kändes bra. Brödet gick till 
de utsatta flyktingarna i en båt som låg 
intill oss.

Ulrika Hansson gillar sina utlandsupp-
drag och tänker söka sig ut igen, gärna 
till Afghanistan:

– Det är där ute som man gör skillnad. 
Man kan göra nytta. Och så är det spän-
nande.

Satsat rätt
Ulrika är från Söderhamn, gjorde lum-
pen som väderbiträde i Östersund, och 
förstod då att hon hade satsat rätt. Hon 
läste meteorologi i Uppsala och är nu 
försvarsmeteorolog vid helikopterflottil-
jen i Linköping. Hon ingår dessutom  
i en insatsstyrka som med kort varsel 
kan kallas in till tjänstgöring.

Jag frågar om Ulrika haft några 
problem i försvaret, dels för att hon är 
kvinna, dels för att hon är homosexuell. 

Ulrika Hansson är försvarsmeteorolog vid helikopterflottiljen i Linköping. Hon ingår också i en insatsstyrka som med kort 
varsel kan kallas in till tjänstgöring.
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Hon funderar lite och säger att hon inte 
kan komma på ett enda tillfälle då hon 
har blivit trakasserad eller felaktigt 
behandlad:

– Jag är som jag är, jag har aldrig dolt 
min läggning, jag är inte särskilt tuff, 
men jag säger ifrån hur jag vill ha det 
och har blivit respekterad.

– Värnpliktsrådet gjorde ju under-
sökningar och då kom det fram ett och 

annat. Men det kan vara stor skillnad 
mellan olika förband och olika befäl. 
Jag har kanske haft tur, och jag kan 
inte tänka mig ett annat yrke. Om jag 
skulle tvingas välja om skulle jag kanske 
försöka bli polis.

Ett problem som kvinnor i försvaret 
och kvinnor i polisen har gemensamt är 
kläderna. De passar sällan. Skyddsväs-
tarna har tunga plattor fram, men måste 

användas. Och i försvaret saknas bra 
underkläder. De gröna trosorna är fula 
och försvarsbehå finns inte. När man 
som Ulrika ska iväg på utlandstjänst får 
hon pengar i handen för att shoppa före 
avfärd. De behåar som hon då tvingas 
köpa har byglar som kan smälta och 
tyg som vid en brand kan orsaka rejäla 
brännskador. 

När vi träffas har Ulrika en grön 

»Själva arbetet var inte så 
dramatiskt, men intrycken 
som vi fick i länderna runt 
Adenviken glömmer man 

inte.«

Ombord på HMS Carlskrona, 
ledningsfartyg i Adenviken 
utanför Somalias kust. Ulrika 
var enda meteorologen. Här 
fotograferad på helikopterdäck.
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12 morgonbris

uniform i stryktåligt material. På fötter
na har hon snygga boots som visar sig 
tillhöra hennes djungeluniform. Hon har 
båda sorterna eftersom hon snabbt ska 
kunna ge sig iväg med insatsförbandet. 
Då finns inte tid att börja prova och kvit
tera ut utrustning.

Stöd av sina föräldrar
Ulrika har i sitt yrkesval fått stöd av 
båda sina föräldrar. Detsamma gäller 
hennes sexuella läggning:

– Jag har nog alltid vetat att jag är les
bisk, men jag trodde ingen annan förstod 
det. Men när jag ringde hem till mamma 
för att berätta sa hon bara »det vet jag 
väl«. Det var en lättnad. 

Ulrika är engagerad för homosexuellas 
rättigheter både politiskt och på arbets
platsen. I Linköping är hon ordförande 
för HBTsossarna, en sförening som är 
medlem av arbetarekommunen.

På jobbet är hon med i organisationen 
HoF (HBTpersoner i försvaret) och var 
under några år dess ordförande. 2005 del
tog hon och två andra styrelseledamöter 
i en stipendieresa till USA. Målet var att 
få kunskap om amerikanska försvarets 
syn på homosexualitet, och hur man 
hanterade den lag som kallas »Don't ask, 
don't tell«. 

Grunden är att man i USAs försvar 

aldrig har fått vara ho
mosexuell. President 
Clinton lättade lite 
på lagstiftningen. Det 
blev tillåtet att vara 
gay bara man inte 
berättade det. Därtill 
fick ingen ställa frågan 
om någon annans 
sexuella läggning. 
Homosexuella som 
bröt mot policyn fick 
sparken. Mellan 1994 
och 2008 fick cirka  
13 000 personer 
avsked på grund av 
denna lag. Ulrika:

– Vi träffade en 
läkare som hade fått sluta. Han hade 
blivit påkommen. Han hade fått hela sin 
läkarutbildning i försvaret. Nu tvingades 
han ha två jobb, ett för att försörja famil
jen och ett för att betala tillbaka utbild
ningen. Då skämdes jag nästan över att 
vi har det så bra.

Svenskarnas studiebesök i det ame
rikanska försvaret var en direkt följd 
av att svenska soldater på FNuppdrag 
skulle tjänstgöra under NATObefäl. 

Inga problem att hon är lesbisk
Ulrika och hennes kolleger ville försäkra 
sig om att den svenska lagen för homo
sexuella i försvaret skulle gälla, inte den 
amerikanska. Deras besök skildrades i 
amerikansk press och tonfallet i repor
tagen andades förvåning. Man konsta
terade att Sverige 1979 hade slopat 
lagstiftningen som hindrade homosexu
ella i försvaret. Och Ulrika fick gång på 
gång förklara att hon aldrig drabbats av 
problem på grund av att hon är lesbisk.

Samtidigt säger hon nu till Morgonbris 
att lagen förstås var välkommen, men att 
den borde ha kommit mycket tidigare. 
Det var ju först 1979 som riksdagen be
slöt att homosexualitet inte längre skulle 
klassas som en sjukdom. Det var det som 
steg för steg öppnade för partnerskap, 
adoptionsrätt och äktenskap.

I USA kan alla nu tjänstgöra och 
göra karriär i försvaret, oberoende av 
sexuell läggning. Att ändra lagen var 
ett vallöfte, som presidentkandidaten 
Barack Obama gav i januari 2009. Den 20 
september 2011 kom lagen som upphävde 
policyn. Ett stort framsteg, enligt Ulrika.

Via HoF har Ulrika också engagerat 
sig i Pridefestivalen som sedan 1998 
hålls varje sommar i Stockholm. Stock
holm Pride 2011 hade besöksrekord och 
stort genomslag för hbtqfrågor, vilket 
innebär att även transpersoners rättig
heter nu ingår i kampen för rättvisa och 
likaberättigande. Ulrika:

– HoF medverkar varje år och vi gör 
det tillsammans med försvarsmakten. 
Försvaret betalar personalen och står för 
informationen i vårt tält. Det var en stor 
framgång när det genomfördes.

»Jag och min flickvän«
– Nu får vi som anställda i försvaret 
också delta i prideparaden i våra unifor
mer. Det fick vi inte i början. Detsamma 
gäller poliserna. Vi klär oss reglements
enligt, ingen ska kunna klaga på oss. Det 
är viktigt. Om vi bryter mot reglementet 
får vi skit för det.

Skvinnor deltar också varje år på 
Pride, precis som många andra politiska 
organisationer och folkrörelser. Jag frå
gar ändå Ulrika vilken funktion Pride 
har, behövs den?

– Självklart! Det är fortfarande en del 
som inte vågar komma ut även i Sve
rige. Jag känner jättemånga. För mig 
personligen är det gemenskapen som är 
den stora grejen med pridefestivalen. 
HBTpersoner träffas inte i vanliga fall. 
Här kan jag säga »jag och min flickvän« 
och ingen reagerar. Många vågar inte 
uttrycka sig så klart på jobbet eftersom 
alla andra då genast börjar tänka på att 
man är homosexuell.

– Den dag som hbtqpersoner behand
las som alla andra kan vi sluta med pri
defestivalen, men det är ett långsiktigt 
mål, och jag tror inte att jag någonsin 
kommer att få uppleva det. ✿

Ulrika Hansson, kapten vid helikopterflottiljen i Linköping. Hon har 
två utlandsmissioner bakom sig och åker gärna ut igen, kanske till 
Afghanistan.
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årade men stolta ställer de sig 
upp. Kvinnorna har fått nog. 
Efter åratal av inbördeskrig 

står de på helvetets brant och 
ser endast två möjligheter. Att 

vänta på döden eller att göra motstånd. 
Leymha Gbowee väljer det senare. Hon 
samlar vänner, de skriver plakat och tar 
på sig den vita t-shirten som blir deras 
signum. Antalet vitklädda kvinnor ökar 
lavinartat runt om i landet. De kallar sig 
Liberia Mass Action for Peace och kräver 
ett slut på kriget. Deras fredliga mot-
ståndskamp tvingar fram ett fredsavtal 
och ett slut på inbördeskriget i Liberia 
2003. 

Den liberianska kvinnorörelsens röster 
hördes ända in till den 
norska Nobelkommitténs 
kammare. Det var med stor 
glädje jag mottog beskedet 
att fredsaktivisten Leymha 
Gbowee, Liberias presi-
dent Ellen Johnson Sirleaf, 
Afrikas första kvinnliga 
president och Tawakkol 
Karman, jemenitisk jour-
nalist och fredsaktivist 
tilldelats Nobels fredspris. 
Äntligen! Äntligen lyfts 
kvinnors insatser för fred 
fram inför en världspublik. 

Juryns motivering för-
tjänar att upprepas: »För 
deras fredliga kamp för 

kvinnors säkerhet och kvinnors rätt att 
fullt ut delta i fredsprocesser. Vi kan inte 
uppnå demokrati och varaktig fred i värl-
den om inte kvinnor får samma möjlighet 
som män att påverka utvecklingen på alla 
nivåer i samhället«.

Motiveringen är på pricken vad FNs 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvin-
nor, fred och säkerhet handlar om. UN 
Women konstaterar också att det är första 
gången som Nobelkommittén faktiskt 
uttryckligen nämner denna banbrytande 
FN-resolution som antogs hösten 2000. 
Elva år senare har insatser gjorts för 
att skydda kvinnor i konflikter och öka 
deras deltagande. Sverige och en rad 
andra länder har exempelvis tagit fram 

nationella handlingsplaner 
där resolutionen omvandlats 
till konkreta åtaganden. Men 
glappet mellan ord och hand-
ling är generande. 

Den arabiska våren har ska-
pat en historisk möjlighet att 
förbättra kvinnors rättigheter 
i hela regionen. Kvinnor stod 
på barrikaderna tillsammans 
med männen. Hur högt vär-
deras deras frihet nu? Deras 
rättigheter? I Egypten finns 
inga kvinnor representerade, 
varken i militärrådet eller i 
den kommitté som arbetar 
med konstitutionen. I Libyen 
sitter en kvinna och 30 män i 

övergångsrådet. Något av det första som 
deras ledare Abdul Jalil gjorde var att 
lyfta restriktionerna mot månggifte.  
I Tunisien vann islamistiska Ennahda 
valet och där finns en oro för vad det kom-
mer att innebära för kvinnors rättigheter 
på sikt.

De konstitutioner som skrivs i dessa 
länder kommer att sätta ramarna för 
kvinnors och flickors livsutrymme fram-
gent. Sverige har som sagt en nationell 
handlingsplan för 1325. Det är dags att 
använda den! Sverige och EU kan inte 
stödja processer som leder till att hälf-
ten av befolkningen får sina mänskliga 
fri- och rättigheter begränsade. S-kvin-
nor och andra politiska kvinnoförbund 
måste nu agera – inom sina egna partier, 
gentemot regeringen och inom EU. 

Leymha Gbowee och hennes kamp 
är ett lysande exempel på att historien 
går att förändra. Men kampen kostar. 
Som Leymha uttrycker det: »Vägen till 
frihet är lång, priset för frihet är högt 
och kampen för frihet är inte till för pes-
simister«. ✿

S

krönikan
lena ag

»Äntligen lyfts

   kvinnors insatser

för fred fram inför
en världspublik.«

Lena Ag, generalsekreterare i organisationen Kvinna till kvinna, 

jublar över årets fredspris. Samtidigt noterar hon att den ara-

biska våren ännu inte har gett kvinnorna i regionen vare sig 

större rättvisa eller inflytande. Här i Morgonbris kräver hon att 

S-kvinnor agerar.
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Kampen har bara börjat

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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7

politik
kulturskolan i  luleå

000 elever från förskolan till 
särskolan och gymnasiet deltar 

i kulturskolan som har utvecklats 
från 60-talets musikskola till da-

gens mångsidiga verksamhet. Ingrid 
Norberg:

– I början hade vi en ringa avgift, men 
när vi utredde kostnaderna såg vi att 
administrationen för att ta betalt var 
dyrare än att låta undervisningen vara 
gratis.

Kulturskolan i Luleå erbjuder barnen 
i både de kommunala skolorna och 
friskolorna gratis undervisning, men 
också kostnadsfria kulturupplevelser:

– Alla familjer har inte råd att kosta 
på sig teater och konserter, men genom 
kulturskolan kan man ta del av ett stort 
kulturutbud. Det är en del av vår idé. 
En annan idé är att satsa ännu mer på 
barnen i förskolan än vi gör idag, ge dem 
möjlighet att utvecklas med hjälp av mu-

sik, konst, dans och teater.
Monica Karsbrink-Lövbom var under 

tio år chef för kulturskolan och en verk-
lig eldsjäl i arbetet med att bygga upp 
och utvidga. Hon är nu grundskolechef 
och ser tydligt att kulturskolan betyder 
mycket för att ge eleverna ytterligare 
redskap utöver att kunna läsa, räkna och 
skriva:

– Eleverna får sin undervisning på 
dagtid och får gå ifrån den vanliga 
undervisningen. De som vill ha utökad 
undervisning kan få det på eftermidda-
garna och annan fritid. 

 Mest populär
Att ägna sig åt musik är fortfarande det 
mest populära och i grundskolorna finns 
både individuell undervisning och möj-
lighet att spela i skolorkester. I Luleå, 
centralt i kulturskolans lokaler, övar just 
nu tre stora blåsorkestrar och två stråk-

orkestrar. Monica Karsbrink-Lövbom:
– Vi har alla kulturformer, även dans, 

drama, rytmik och skapande i bild, text 
och form, och i Luleå finns en stolthet 
över kulturskolan. Den har hög status 
och är inte drabbad av nedskärningar. 
Politikerna säger att kulturskolan bidrar 
till att öka Luleås attraktionskraft. I 
grundskolan bidrar kulturskolans verk-
samhet dessutom till elevernas möjlighet 
att lyckas och att nå goda resultat.

Kulturskolan i Luleå utsågs 2009 till 
bästa kulturskolan i landet. Motive-
ringen löd:

»Luleå kulturskola präglas av excep-
tionellt stor tillgänglighet och närhet, 
av initiativ och tillåtelse, av flexibilitet 
och lyhördhet. Skolan åtnjuter också en 
klart uttalad och stark politisk förank-
ring. Luleå kulturskola är en skola som 
är ständigt på gång mot det nya utan att 
tappa fördelarna i det traditionella.« ✿ 

 
för 7 000 barn och ungdomar i kulturskolan i Luleå

Kulturskolan i Luleå är en av de få i landet som erbjuder barnen gratis 

undervisning.

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Ingrid Norberg (S),  

är övertygad om att hon har ansvaret för Sveriges bästa kulturskola  

och planerar att ge den ytterligare möjligheter att utvecklas.

Gratis 
undervisninG

text: Lena Näslund foto: Sven Nordstedt
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Gratis kulturskola 
i fem kommuner
Fem kommuner har 

gratis kulturskola: 

Sundsvall, Luleå,  

Karlstad, Älvkarleby 

och Älvsbyn. 

Högst avgift tar 

man i Danderyd och 

Lidingö, 1 700 kronor. 

Genomsnittet 2010 

var 637 kronor. 
Källa: Sveriges Musik- och 
kulturskoleråd.

Nästan alla svenska 

kommuner har kultur-

skola. Utvecklingen 

startade med den 

kommunala musik-

skolan. Dessförinnan 

kunde barn och ung-

domar, vars föräldrar 

hade råd, få privatun-

dervisning. Dessutom 

fanns möjligheter 

genom militärmusi-

ken, musikkårerna  

på bruken, läroverken 

och kyrkan. 

Av landets 278 

musikskolor har 

153 utvecklats till 

kulturskolor som 

omfattar minst tre 

konstformer.  

I början av skolåret får alla pröva på nya instrument. Här testar en elev från Norra Örneskolan ett trumset.
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Citatet är hämtat ur den socialdemokra-
tiska skuggbudgeten, som presenterades 
för riksdagen den 5 oktober. S-kvinnor 
kritiserade budgetförslaget för att 
partiet vill behålla RUT-avdraget, en 
skattelindring för välbeställda och ett 
stöd för de män som inte vill ta ansvar 
för hemarbetet. Det är en kritik S-kvin-
nor håller fast vid och som bland annat 
grundas på beslut på förbundsmötet.

Men i skuggbudgeten finns också en 
rad förslag som gynnar jämställdheten. 
Som enda tidning presenterar Morgon-
bris här de viktigaste: 

✹ Rätt till heltid
Den som vill gå upp i arbetstid ska ha 
möjlighet till det. Socialdemokraterna 
hade före valet 2006 ett färdigt förslag 
att lägga fram i riksdagen. Här kommer 
nu ett nytt förslag till lagstiftning. 

✹ Stopp för eviga visstidsanställ-
ningar
Socialdemokraterna föreslår en lag som 
begränsar rullande visstidsanställningar. 
Visstidsanställningar ska inte kunna 
staplas på varandra i oändlighet, två års 

visstidsanställning bör automatiskt leda 
till att anställningen blir fast.

✹ Barnomsorg på obekväm arbetstid
Arbete på kvällar och helger samt 
delade turer blir allt vanligare. Därför 
måste det finnas barnomsorg alla tider 
på dygnet och alla dagar. I skuggbudge-
ten anslår (S) 200 miljoner kronor per år 
till barnomsorg på obekväm arbetstid.

✹ Stärk kvinnors arbetsmiljö
Socialdemokraterna vill samarbeta med 
arbetsmarknadens parter för att ta fram 
metoder för att stärka kvinnors arbets-
miljö, med inriktning på psykosocialt 
tunga arbetsmiljöer. Detta får kosta 20 
miljoner kronor år 2012.

✹ Höj taket i den tillfälliga föräldra-
penningen
Regeringen har valt att försämra den 
tillfälliga föräldrapenningen när föräld-
rar är hemma för att ta hand om sjuka 
barn. Det leder till att den som tjänar 
minst, oftast mamman, stannar hemma 
med det sjuka barnet. Därmed cemen-
teras gamla könsroller, och regeringen 

försvårar för de föräldrar som vill, men 
inte har råd att dela ansvaret för barnen. 
Socialdemokraterna vill ha stegvis höj-
ning av taket i den tillfälliga föräldrapen-
ningen. Den ska upp till samma nivå som 
föräldrapenningdagarna i samband med 
ett barns födelse. (S) avsätter för detta 
200 miljoner kronor i budgetförslaget. 

✹ Avskaffa barnomsorgspeng och 
vårdnadsbidrag
Barnomsorgspeng och vårdnadsbi-
drag försvårar kvinnors etablering på 
arbetsmarknaden, drar resurser från 
förskolan och minskar barns möjligheter 
att anknyta till båda sina föräldrar. Soci-
aldemokraterna kräver att dessa bidrag 
avskaffas.

✹ Barnfattigdomen
I Socialdemokraternas skuggbudget 
finns också ett långt avsnitt om barnfat-
tigdom.

Det var S-kvinnor som i valrörelsen 
2010 tog upp kampen mot barnfattig-
domen, och Håkan Juholt gjorde frågan 
till sin i samband med att han valdes till 
partiordförande.

Satsningar som är 
bra för jämställdheten
»En förutsättning för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är att vi får

ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på ansvaret för jobb och familj

förbättras både den ekonomiska tillväxten och människors livskvalitet.«

Alla instrument finns tillgängliga på kulturskolan. Här ett engelskt horn.

politik
skuggbudgeten
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Kursen är en termin 
på kvartsfart och på distans. 

Vi arbetar på nätet samt 
träffas tre helger på 

Marieborgs  folkhögskola 
i Norrköping. 

Kostnad: 
Administrativ avgift 200 kronor 

plus kostnad för mat och litteratur. 

Kursstart: januari 2012
 Sista ansökan:  8 december 

Kursansvarig: Anna Schönbeck 
E-post: anna.schonbeck@folkbildning.net 

www.marieborg.net

Socialdemokraterna slår fast att ökad 
förvärvsfrekvens bland kvinnor är ett av 
de viktigaste redskapen för att minska 
barnfattigdomen. Citat ut skuggbudge-
ten:

»En aktiv arbetsmarknadspolitik med 
fler arbetande föräldrar är den allra 
viktigaste åtgärden för att bekämpa 
barnfattigdomen. Generell välfärd spelar 
också stor roll. En välfärd som omfattar 
alla jämnar ut chansen att förverkliga 
alla barns livsdrömmar, minskar de eko-

nomiska klyftorna och ökar den sociala 
sammanhållningen.

Vi Socialdemokrater menar att det ska 
råda nolltolerans mot barnfattigdom. 
Vi har satt upp som mål att avskaffa 
barnfattigdomen. Det är ett långsiktigt 
mål som vi vill nå genom att se till att 
barnens föräldrar får arbete och genom 
att investera i våra barns och ungas 
framtid. Vi kommer att ta fram ett brett 
program för att avskaffa barnfattigdo-
men.« ✿

Extra stöd till kulturskolan  
i skuggbudgeten
Partikongressen 2009 antog ett 

förslag som steg för steg skulle 

resultera i gratis undervisning i kul-

turskolan. Målet var att ge alla barn 

möjlighet att utveckla sina konstnär-

liga färdigheter.

I skuggbudgeten, finns ett konkret 

förslag: 

50 miljoner kronor som ska förde-

las till de kulturskolor som sänker 

eller har sänkt sina avgifter till maxi-

malt 500 kronor per termin. Kom-

muner med låg avgift får därmed 

erkänsla för sin klokskap och ett 

stöd till ökad kvalitet i verksamheten. 

Partiet konstaterar att många kom-

muner höjer avgifterna. Då har färre 

barn råd att delta i verksamheten. 

Den utvecklingen måste brytas.

Lördagsrock. Det är livekonserter på lördagseftermiddagar. Då spelar unga musiker från Norrbot-
ten på Kulturens Hus i Luleå med gratis inträde. 
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Evin Cetin, ombudsman:

– Fler kvinnor som ombudsmän.

– Mångfald i förbundsstyrelsen.

– Ny regionalpolitik som får kvinnorna att stanna kvar i skogslänen.

– Ny arbetsmarknadspolitik över blockgränsen.

Det är några av de frågor som engagerar Evin Cetin, som är både  

S-kvinna i Södertälje och första partiombudsman i Dalarnas partidistrikt.

Evin Cetin: Första 
ombudsman för 

SAP i Dalarna, en 
av de få kvinnorna 

på den nivån.

text: Lena Näslund foto: Ellinor Collin

En av 
få kvinnor

politik
önskas:  jämställdhet i  part iet
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em av 26 förstaombuds-
män är nu kvinnor. Job-

bet innebär att vara chef 
och arbetsledare i ett partidi-

strikt. Fram till helt nyligen 
var de sex kvinnor, men en är barnledig. 
Alla arbetar i skogslänen, något som 
Evin noterar med viss förtjusning.

Evin Cetin är 27 år, och hon var 
politisk sekreterare hos kommunalrådet 
Anders Lago i Södertälje innan hon 2011 
erbjöds jobbet i Dalarna. I Borlänge 
finns partiexpeditionen, men hon har 
fortfarande kvar trådar till Södertälje 
med bostad och kvinnoklubb. Därtill är 
hon ledamot i Stockholms läns kvinnodi-
strikts styrelse.  

Evin Cetin var ombud på förbundsmö-
tet och ledde delegationen från Stock-
holms län. Hon deltog i den livliga debat-
ten om mångfalden i förbundsstyrelsen. 
De utomnordiska invandrarna ansågs ha 
alltför liten representation:

– Nästa förbundsmöte måste kvinno-
distrikten och valberedningen anstränga 
sig för att få en mer rättvisande repre-
sentation.

Fråga för förbundsstyrelse
– Valberedningen hänvisade till att man 
följde den ordning som kvinnodistrikten 
hade i sina nomineringar. Men tänk om 
alla kvinnodistrikt bara hade nominerat 
kvinnor över 70? Skulle valberedningen 
ha accepterat det? Det tror jag inte. Då 
hade man arbetat på ett annat sätt för 
att få bättre balans i styrelsen.

– Detta är en fråga för förbundssty-
relsen att ta tag i. Man måste diskutera 

med distrikten hur nomineringarna ska 
gå till. Prioriteringsordningen kan slo-
pas. Då får valberedningen fria händer i 
sitt arbete. Distrikten måste lyfta fram 
fler kvinnor med utomnordisk bakgrund. 
Förbundsstyrelsen ska spegla hur Sve-
rige ser ut.

Kärleks- och politiska flyktingar
Evin är född i sydöstra Turkiet och kom 
till Sverige som tvååring:

– Mina föräldrar är både kärleksflyk-
tingar och politiska flyktingar. De har 
olika religion och olika etnisk bakgrund. 
De förföljdes och tog sig till Sverige.

Evin är uppvuxen i Bollnäs i Hälsing-
land och känner sig hemma i skogslänet 
Dalarna. På förbundsmötet stöttade hon 
två motioner med krav på ett regional-
politiskt program med kvinnoperspektiv 
till valet 2014. Bakgrunden är att be-
folkningen i inlandet minskar och att de 
som flyttar är flickor och kvinnor. Evin 
är själv ett exempel på detta. Hon stack 
till Uppsala för att studera till jurist och 
bosatte sig sedan i Södertälje.

– Om Sverige ska växa måste regio-
nalpolitiken förändras. Både kvinnor och 
män ska kunna och vilja bo kvar i gles-
bygden. Här ska finnas arbete för alla, 
inte bara för dem som jobbar i skogen 
och har fiske och jakt som sina främsta 
fritidsintressen. 

Evin Cetin oroas över att landet nu 
delas. Dels mellan storstad och glesbygd, 
dels mellan dem som har jobb och de 
som står utanför.

– Det finns ett missnöje, en irrita-
tion, inte minst bland ungdomar. Alltför 

många är utanför arbetsmarknaden. Här 
måste de politiska blocken samarbeta 
för att få slut på projekt och tillfälliga 
anställningar för att istället satsa lång-
siktigt på riktiga jobb. Projekten tar slut 
när projektpengarna tar slut, och då står 
den arbetslösa på ruta ett igen. Så kan vi 
inte ha det. Det är ovärdigt.

– Dessutom öppnar missnöjet för 
Sverigedemokraterna. När så många 
går arbetslösa kan de få ökat gehör för 
sina krav på att stoppa invandringen och 
att utvisa invandrare som redan lever i 
Sverige. Det borde vara ett gemensamt 
intresse för de demokratiska partierna 
att hindra en sådan utveckling.

Bättre balans
Evin Cetin är alltså en av få socialde-
mokratiska kvinnor i arbetsledande 
position i partidistrikten. Hon vill se en 
bättre balans både i gruppen förtroen-
devalda och mellan anställda kvinnor 
och män i hela partiet. Något som borde 
intressera både kvinnor och män, inte 
bara kvinnor:

– Här i Dalarna har jag hittills bara 
försökt att få en jämn spridning när det 
gäller kongresser och konferenser. Vi 
ska ha en konferens med 150 kommun-
politiker, och jag har sett till att varan-
nan föredragande är man och varannan 
kvinna. Det är ett litet steg, men det är 
viktigt och borde vara självklart. Fram-
trädande politiker ska vara förebilder. 
Då måste både kvinnor och män synas. 
Ingen har tänkt på det här tidigare, 
men jag har styrelsen med mig och den 
tycker att det är ett bra initiativ. ✿

F
»S-kvinna som vill se bättre balans och 
ökad mångfald i förbundsstyrelsen.«

morgonbris 19
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A

politik
önskas:  jämställdhet i  part iet

gneta Gille valdes på årsmötet 
i våras. Hon efterträdde Tomas 
Östros.

Hon är uppväxt i ett arbe-
tarhem i Österbybruk och 
med mamma som medlem av 
kvinnoklubben. Hon har lång 

erfarenhet av partiarbete:
– Jag är medlem av S-kvinnor, men inte 

så aktiv. Jag delar S-kvinnors värderingar 
och krav på ett mer jämställt samhälle 
och ett jämställt parti. Ett problem är 
att när man ordnar kurser för att främja 
jämställdheten är det sällan män som 
deltar. Det tycks vara en angelägenhet för 
kvinnorna. 

Jag frågar om det går att ändra. Agneta 
Gille tänker högt samtidigt som hon sva-
rar. Hon kommer fram till att dels handlar 
det om kvinnornas egna attityder, dels om 
kunskap och debatt:

– Vi kan inte bara klanka på männen. 
Den kvinna som i alla sammanhang för 
fram genusfrågorna och orättvisorna får 
inte gehör. Vi måste vara smidigare, ta 
fram en strategi för hur vi ska arbeta. 
Makthandboken är bra eftersom den kan 
användas i det praktiska arbetet.

– Här lär man sig hur härskartekni-
kerna ser ut och hur man motverkar dem. 

Alla i ledande ställning i partiet 
borde ha den kunskapen.

I Makthandboken finns också 
en rekommendation som gäller 
valberedningen. Det är här man 
ska gå in om vill förändra:

– Det är helt rätt. Valbe-
redningen har stort infly-
tande. Men det är också bra 
att acceptera uppdrag som 
ordförande eller sekreterare. 
Särskilt sekreterarposten 
är lite bortglömd, men där 
har man ju makt att tolka ett 
beslut så att det går i rätt 
riktning.

Agneta Gille sitter i riksdagen sedan 
2002. Dessförinnan var hon bland annat 
kommunalpolitiskt aktiv och valde alltid 
bort det som kallas de mjuka nämnderna:

– Det var mitt sätt att gå före, att bryta 
in i manliga miljöer. Jag var ordförande 
i bussbolaget, och det är ovanligt. Överallt  
i kollektivtrafiken är det män som be-
stämmer samtidigt som kvinnorna är de 
som åker mest kollektivt. Här borde det 
bli ändring.

Agneta Gille var också under en period 
vice partisekreterare med specialuppdrag 
att skapa bättre kontakt med de fackliga 

organisationer-
na. Rosornas 
krig var över:

– Ett roligt 
uppdrag, men 
otroligt mansdo-
minerat. Över-
allt på förtro-
endeuppdragen 

dominerade männen.
Agnetas insats för att 

föra partiet och LO närmare 
varandra fungerade. Hon 
fick beröm av Göran Persson 
efter valet 2002. Han ansåg 
att hennes insats hade ökat 

förtroendet för partiet i LO-förbunden 
och att det gav fler LO-röster. 

När jag frågar henne om hon ser sig 
som en förebild blir hon tveksam. Hon 
vill inte lyfta fram sig själv. Till sist säger 
hon att hon för en tid sedan hade en grupp 
SSU-are på besök i riksdagen, och när hon 
berättade om sina uppdrag förstod hon 
plötsligt att hon skulle kunna fungera som 
en förebild:

– Jag kände att det är viktigt att vi som 
har en position, och som är kvinnor, stöt-
tar de unga tjejerna så att de vill enga-
gera sig och ta på sig uppdrag själva. ✿

»Gå in i valberedningen 
och förändra«

Förbundsmötet antog en motion om jämn könsfördelning  

i partiet, både bland förtroendevalda och i personalen.

När det gäller förstaombudsmännen har vi långt kvar. 

Men på ordförandeposterna är det bättre. Hälften av 

alla distriktsordförande är nu kvinnor. 

Agneta Gille i Uppsala är en av dem.

Agneta 

Agneta Gille, Upp-
sala, är ordförande 
i sitt partidistrikt. 
Därmed är hälften 
av alla med detta 
uppdrag kvinnor.
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Elise föddes 1886 i en prästfamilj utanför 
Stavanger i Norge, som näst yngst av 
arton barn. Redan från början visade 
hon en osedvanlig vilja och mod genom 
att vägra konfirmera sig trots sin fars 
enorma vrede. Elise ville bli läkare men 
till detta fanns inga pengar. Istället blev 
det tandläkarpraktik, men en explosion 
på kliniken sprängde sönder flera fingrar. 
Hon tvingades byta yrkesbana. 1910 
lämnade hon hemmet och började sin 
journalistbana i Trondheim. Där träffade 
hon flera av arbetarrörelsens företrädare 
inklusive svensken Albert Jensen, som 
blev hennes man. Tillsammans levde de 
som ett modernt förvärvsarbetande par 
utan giftermål.  I Köpenhamn föddes 
deras enda barn, en son, som avled efter 
bara två dagar. Det blev en livslång sorg 
för Elise. Sjuk och medtagen kom hon 
till Stockholm och började arbeta på 
syndikalisternas tidning Arbetaren, som 
redaktör för kvinnosidan. Det var nu 
hon introducerade sitt varumärke Ottar. 
En viktig samarbetspartner kom att bli 
Helga Johansson (Moa Martinsson). 

Under tiden på Arbetaren fick hon 
möjlighet att utveckla sina tankar om 
socialismen. Hon lyssnade till tidens 
strömningar och hade läst mycket av den 
aktuella politiska litteraturen. En fråga 
hon brottades med redan under tiden i 
Trondheim och som hon aldrig släppte 
var »hur kampen ska föras så att vi når 
målet: att göra människor lyckliga«. Hon 
såg det dubbla förtrycket. En klasskamp 

utan könskamp var omöjlig. Lika lön för 
lika arbete krävde hon redan 1911. Män-
niskor måste förändras om samhället i 
grunden ska bli bättre. Hela livet skulle 
införlivas i diskussionen, ansåg hon. 

Det privata är politiskt, sade vi på 
70-talet. Elise sade det redan 50 år tidi-
gare. Hennes radikala feminism var unik 
för sin tid och den ledde till att herrarna 
på tidningen fick nog. Hon fick sparken. 

Det är nu, 1926 som hennes agitations-
resor börjar. I ur och skur med tåg, buss, 
dressin, till och med sparkstötting, for hon 
runt i Sverige. Hennes budskap – utan 
kvinnors medverkan får vi inte en bättre 
värld – utan en ny barnuppfostran får vi 
inte självständiga människor, som kan 
fortsätta utveckla samhället. 
Men hennes möten kom allt 
mer att handla om sexual-
politik. Den sexuella nöden 
var stor, att tala om sex 
var tabu, att informera om 
preventivmedel var förbjudet, 
abort var förbjudet. 

Ett helt avsnitt i boken 
ägnas åt alla brev som Elise 
mottog från människor i nöd, 
som frågade om råd. Den van-
ligaste frågan var, hur ska vi 
göra så att det inte blir barn?  
Kunskap var en klassfråga. 
Överklassen visste att skydda 
sig, hur en oönskad graviditet 
kunde avbrytas och hade också 
pengar till det. Arbetarklas-

sens kvinnor sprutade in klorid eller förde 
in strumpstickor i underlivet. I strid mot 
lagen föreläste hon om kondomer och satte 
in pessar. Hon förmedlade även kontakt 
med illegala abortläkare. 1933 bildade hon 
RFSU tillsammans med flera radikala 
läkare bland annat Gustav Jonsson och blev 
dess obestridliga ledare under många år. 
Då tog hon också striden om sexualunder-
visning i skolan, öppenhet mot avhållsam-
het. Hon reste själv runt i skolorna och 
föreläste för lärare och elever.

Något som starkt påverkade Elises 
gärning var hennes lillasyster Magnhilds 
tragiska öde. Hon blev 16 år gammal 
gravid med mjölnarens son, skickades till 
Danmark, födde en flicka som omedelbart 

adopterades bort. Ingen 
mer än Elise skulle återse 
systern, som förbjöds åter-
vända hem, blev psykiskt 
sjuk och tog sitt liv. Elise 
försökte också själv ta sitt 
liv 1936 när hennes äkten-
skap med Albert definitivt 
tog slut. Han hade under 
flera år haft en ung älska-
rinna. 

Gunilla Thorgren har 
skrivit en mycket fängs-
lande biografi över en av 
1900-talets främsta agita-
torer och opinonsbildare. 
Ottars kamp för kvinnors 
rättigheter känns märkvär-
digt aktuell i dagens värld. ✿

kultur
recensioner

»Ottar och kärleken«

Av Gunilla Thorgren,

Norstedts

Fängslande biografi om Ottar

Radikal feminist 
och sexualupplysare
Gunilla Thorgren skildrar i sin bok »Ottar och kärleken« en av 1900-talets 

främsta feminister, Elise Ottesen-Jensen. Inte alls lika känd idag som under 

sin livstid, därför är boken så värdefull för alla som vill lära om den långa 

kampen för rätten till preventivmedel, fri abort och sexualupplysning.  

Maj-Inger  
Klingvall
ny skribent i Mor-
gonbris. Hon har 
varit socialminister 
och biståndsminis-
ter samt ambassa-
dör i Mocambique.
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Föreningen Livstycket startade våren 
2010 ett läsprojekt. 25 procent av delta-
garna är analfabeter. Det här projektet 
hade som mål att de skulle lära sig läsa 
och skriva. Tretton kvinnor av sexton 
klarade målet. Och då gjorde de en bok! 

Har ni tänkt ge en bok i julklapp i år så 
ge bort den här. Det är en bok som berör 
ända in i hjärtat. 

Föreningen Livstycket tog sin början 
1992 då en viljestark och driftig kvinna, 
Birgitta Notlöf, startade den ideella 
föreningen Livstycket. Hennes vision 
var att hjälpa invandrarkvinnor ut ur 
isoleringen, att de skulle lära sig svenska 
språket och bli självförsörjande. 

Allt började med en loppmarknad, 
tanken var att pengarna som kom in 
skulle bli grundplåten till föreningen. 
Hon fick in 3 720 kronor och föreningen 
döptes till Livstycket. Det är ju ett gam-
malt plagg som har till uppgift att stödja 
och värma kvinnor. Livstycket har sina 
lokaler i Tensta och har nu vuxit till ett 
design- och kunskapscenter. Verksamhe-
ten finansieras främst med bidrag från 
Stockholms stad.

Du som kan – åk till Tensta, det är ett 
fantastiskt center som Birgitta Notlöf 
och alla invandrarkvinnor skapat tillsam-

mans. De jobbar enligt den funktio-
nella pedagogiken genom att kombinera 
konstnärlig verksamhet med teoretisk 
undervisning. 

I affären säljer kvinnorna det som 
de tillverkar, kuddar, väskor, tyger och 
smycken. I egen design, och allt har en 
tanke, en innebörd. Jag köpte en tyg-
väska när jag var där. Mönstret på tyget 
var väskor av alla de slag. Kvinnorna 
berättade att var och en av dem hade 
ritat av den väska som de 
bar med sig när de flydde 
från sina hemländer. Så jag 
bär en väska med väskor 
som kvinnor haft med sig 
under sin flykt till en bättre 
tillvaro. Det är en menings-
full väska. 

– Orden sax, tråd och 
tack är bara ord tills de får 
en verklig innebörd, säjer 
Birgitta Notlöf. 

Livstycket deltar i flera 
olika projekt, bland annat 
ungdomsverksamhet med 
läxhjälp samt internatio-
nella projekt för kvinnor i 
Uganda och Turkiet. 

– I Sverige borde det vara 

en mänsklig rättighet att få lära sig 
läsa och skriva, säger Birgitta Notlöf. 
Ändå vet vi att det finns ett stort antal 
analfabeter. Sexton av våra kvinnor 
deltog i vårt projekt. Femton av dem 
hade gått på SFIs undervisning, men 
inte kunnat tillgodogöra sig den. Där-
för beslutade vi att satsa resurser på 
språkinlärning.

Livstycket kombinerade sin egen 
funktionella pedagogik med Wittingme-

toden, där fokus ligger på 
språkljud. Sedan fick delta-
garna koppla språkljuden 
till bokstäver, och de gjorde 
även egna konstnärliga 
alster till varje bokstav. Så 
»Vi dricker te och lär oss e« 
är också en vacker bok.

Nu kan kvinnorna läsa 
nyhetsbrev från skolan, 
reklamen i tunnelbanan och 
elräkningar och hyreslap-
par. Inte undra på att de ser 
lyckliga och självsäkra ut på 
foton i boken. 

»I dag förstår jag hur 
man läser efter mer än tio 
år i Sverige«, säger Ami-
neh. ✿

Detta är en bok som inte är lik någon annan. Från ett foto i boken fullkomligt strålar författar-

na av stolthet och glädje. En av dem, Khadidja, ringde nyligen till sin mamma i Somalia och 

sa: »Mamma, jag har skrivit mitt namn!« 

»Vi dricker te  

och lär oss e«

Läsebok av Livstyckets 

kvinnor,

LL-förlaget

Yvonne Gröning, 
författare och skri-
bent i Morgonbris

HärLig 

juLKLapp

»Vi dricker te och lär oss e«
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Vissa recept har jag provlagat, men 
andra tvivlar jag starkt på att de är 
goda och då har jag inte ens försökt. 
Klassiska köttbullar till exempel känns 
menlösa. Jag överger inte Nils Emil, 
min favoritkock och hans recept. I hans 
köttbullar ingår lite ansjovisspad, en 
dutt knorr, stekt lök och en nypa socker. 
I Allt om Mats recept ingår inte något 
extra. Lök, salt, peppar kan säkert 
duga, om man inte är van något annat. 

Julkokboken är indelad i avsnitt som 
vart och ett behandlar julens olika 
förberedelser. Lucia, advent och glögg 
för att sedan explodera som en raket i 
nyårsmiddagen.

Det som är positivt är att det finns en 
hel del halvfabrikat i recepten, om man 
nu har bråttom. Det ges också förslag 
på ett stort julbord med allt som det kan 
tänkas innehålla samt lite till, men också 
det lilla julbordet för bara två personer. 
Lika är det med nyårsmiddagen en stor 
meny för tio personer och så den lilla för 
bara två.

Julkokboken har givetvis tyngdpunk-
ten på det som vi vill ha till julen. Vi 
överger ju inte våra traditioner i första 
taget. Så här finns allt man kan önska. 
Speciellt trevligt är avsnittet som 

handlar om julklappar som kan ätas och 
kanske ges bort som julgåva. Till pep-
parkakshuset finns till och med en mall 
att rita av.

Ett kapitel tar upp utländska juldeli-
katesser. Engelska fruktkakan förstås, 
men även spansk nougat och en fransk 
julstubbe med choklad. Fruktkakan har 
jag min mosters recept på så det över-
ger jag inte, men den spanska nougaten 
och den franska julstubben kan jag 
rekommendera på det varmaste. 

Syltade päron var ett recept, som jag 
också föll för. Jag älskar päron, särskilt 
med en god bit ost och ett litet glas 
portvin. Kruxet var bara att det ingick 
gula russin i receptet. Jag sprang en hel 
dag i Stockholm och letade gula russin. 
Inte ens på NK fanns de så jag gjorde 
päronen utan russin. Det gick också bra.

Annars är recepten inte speciellt 
krångliga med råvaror som det är svårt 
att få tag på. Man behöver inte bo i stor-
stad nära saluhallar för att kunna laga 
mat ur Julkokboken. 

Det är roligt, för den som är matin-
tresserad, när det kommer en kokbok 
som både är trevlig att bläddra i och 
att inspireras av i köket. Och den kan 
användas året runt. ✿ Yvonne Gröning

»Julkokboken«

Allt om mat,

Norstedts förlag

Julkokboken

UGNSROSTAD POTATIS
OCH GRÖNSAKER MED  
CHEDDAROST
1,5 kg små potatisar
3 palsternackor
½ dl olivolja
2 msk flingsalt
3 paprikor, gärna i olika färger
2 squash
200 gr cheddarost
1 kruka timjan

Gör så här:
Sätt ugnen på 250 grader. 
Skrubba potatisarna, halvera dem 
om de är stora. 
Skala och skär palsternackorna 
i bitar. Lägg potatis och palster-
nackor i en långpanna klädd med 
bakplåtspapper. Vänd i olja. Salta.
Rosta rotsakerna mitt i ungen i 
cirka10 minuter.
Kärna ur och skär paprikan i bitar, 
ansa och skär squashen i bitar. 
Hacka hälften av timjanen. Vänd 
ner paprika, squash och timjan i 
långpannan. Tillaga i ytterligare 
10–15 minuter. 
Skär osten i kuber. Vänd ner 
osten i långpannan. Garnera med 
timjankvistar.

SYLTADE PÄRON
3 fasta päron
1 dl strösocker 
1 dl vatten
2 msk vit sirap
1–2 msk pressad citron 
½ dl gula russin 
en aning svartpeppar

Gör så här:
Koka ihop socker, vatten, sirap 
och citron i en kastrull. 
Skala och kärna ur päronen, skiva 
dem tunt, gärna på en mandolin. 
Lägg ner skivorna i den varma 
lagen och vänd runt dem. 
Koka upp. Ta kastrullen från vär-
men, krydda med lite peppar och 
lägg i russinen. Förvara i glasburk 
i kylen.

För oss julälskare har »Allt om Mat« gett ut en speciell julkokbok. 

Ett riktigt praktverk. Vackra bilder och lättlästa recept. 

kultur
recensioner
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I år är det 90 år sen Sverige blev en 
demokrati. 1921 införde Sverige rösträtt 
för kvinnor, som sista land i Norden. 
Svenska kvinnor blev fullvärdiga med-
borgare, kampen för rösträtten nådde 
sitt slut och även kvinnor fick promene-
ra till valurnorna för att lägga sin röst.

I Barbro Hedvalls bok »Vår rätt-
mätiga plats – om kvinnors kamp för 
rösträtt« skildras kvinnors kamp för 
rösträtt som fördes under andra halvan 
av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Vi får 
möta pionjärer som Fredrika Bremer till 
Elin Wägner, Selma Lagerlöf med flera.

Första gången jag röstade var till 
Europaparlamentsvalet 2004. Jag stude-
rade i Malmö, var skriven i Stockholm, 
alternativet var att poströsta. Jag 
kan inte minnas att det kändes stort. 
Kanske lite spännande – ännu ett steg 
ut i vuxenlivet. Och jag reflekterade inte 
över kampen som låg bakom min rät-
tighet. Det var så självklart. Ett par år 
senare, efter att ha besökt oppositionella 
i Burma och Azerbaijan förstod jag på 
riktigt det stora i att få rösta.

Hedvall fyller ett tomrum med sin 
bok. Hon återkommer just till detta 
faktum att kvinnorna är glömda och his-

torien okänd. Det vittnade även utspelet 
om, när Moderaternas partisekreterare 
hävdade att partiet varit med och infört 
fri och lika rösträtt. Ett utspel som hon 
en timme senare fick gå ut och demen-
tera.

Det första förslaget för kvinnlig 
rösträtt i Sverige lades i riksdagen 
1884, men röstades ned med rösterna 53 
mot 44. 1902 bildades Landsföreningen 
för kvinnors rösträtt (LKPR) en icke 
partipolitisk organisation som samlade 
17 000 medlemmar i 237 lokalföreningar 
i Sverige. Socialdemokraternas Hjalmar 
Branting ansåg att först skulle männen 
ha rösträtt, sen kvinnorna. Först 1906 
skrev Socialdemokraterna in kravet på 
kvinnlig rösträtt i sitt partiprogram.

LKPR var under 20 år centrum i röst-
rättskampen. Tjugo kvinnor utgjorde 
själva kärnan. LKPR dominerades av 
liberala medelklasskvinnor. Barbro 
Hedvall beskriver tre generationer av 
kvinnor. Generationer med olika erfa-
renheter och drivkraft. De hade olika 
uppfattningar och åsikter. Men de höll 
ihop för en större sak – att få rätt att 
rösta.

Boken är en påminnelse om att den 

feministiska rörelsen har haft det 
betydligt tuffare än vad vi har idag; 
motståndet var hårdare. Idag är det 
få som säger sig vara motståndare till 
jämställdhet och många kallar sig femi-
nister. Men utan motstånd har det blivit 
svårare att formulera sig. Trots att det 
så uppenbart finns mycket att förändra – 
kvinnors huvudansvar för barn och hem; 
den ojämna fördelningen av resurser och 
allt påtagligare brister i den gemensam-
ma sektorn. I kölvattnet av bristen på 
tydligt motstånd har samhällsproblem 
blivit privata problem.

Idag har det nästan blivit ett mantra 
att det är bra att feminismen har en 
mångfald. Men vill man påverka och 
förändra politiken måste man samlas 
och koncentrera sig. Organisera sig och 
ibland lägga sina egna synpunkter åt 
sidan. 

Vi har pionjärerna att tacka för myck-
et. Men också en hel del att lära. Fram-
gång når man bara om man håller ihop. 
Det är kanske det viktigaste vi idag kan 
lära av rösträttskämparna – och av »Vår 
rättmätiga plats – om kvinnors kamp för 
rösträtt«. ✿

                              Gunilla Hjalmarson

Det kan vi lära av rösträttskämparna:

Framgång kräver 
att vi håller ihop

»Vår rättmätiga plats 
– om kvinnors kamp 
för rösträtt«

Av Barbro Hedvall,

Bonnier Fakta
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Gunilla Hjalmarson, 
ung socialdemokrat i 

Stockholm, en av dem 

som 2008 skapade det 

kvinnliga nätverket 

Sq2540sthlm. Nu skriver 

hon i Morgonbris om 

rösträttsfrågan, Barbro 

Hedvalls bok och mo-

deraternas misslyckade 

försök att ta åt sig äran för 

den kvinnliga rösträtten.
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kultur
barnboksprojekt mot d iskrim inering

Sara Nilsson är en av initiativtagarna. 

Hon är officer inom försvarsmakten, har 
arbetat med jämställdhetsfrågor inom 
försvaret och har ett eget företag med 
inriktning på information om jämställd-
het. Nu arbetar hon mot alla former av 
diskriminering och gör det helt ideellt. 
Sara Nilsson:

– Det är roligt och inspirerande. Vi är 
ett gäng som gör det här tillsammans. I 
gruppen har vi stor kunskap. 

Det tuffaste har varit att välja ut de 
15 böcker som nu ingår i bokpaketet 
eftersom böckerna är normkritiska. Med 
det menas att alla böcker som pekar ut 
hemmavarande pappor som udda och 

ovanliga personer – eller för den delen 
homosexuella, gamla, invandrare och 
liknande romanfigurer – har gallrats bort. 
Böckerna ska vara befriade från fördo-
mar. Eller som man kan läsa på Röda 
Korsets hemsida:

»Förhoppningen är att så många barn 
som möjligt ska känna sig inkluderade 
och synliggjorda i barnbokslitteraturen 
utan att för den skull framstå som, och be-
skrivas som, exotiska eller annorlunda.«

Sara Nilsson:
– Vi vill bredda världsbilden och vi 

tror att barnen, som läser de här böck-
erna, själva ser att alla människor är lika 
mycket värda och ska respekteras. 

I mitten av oktober lanserades projek-
tet på Lulsundets förskola i Luleå. Då 
hade man tre sponsorer. Det var lokala 
företag som bidragit med projektets 
marknadsföring, bland annat hemsidan 
www.motesplatslulea.se/bokpaket.

Sara Nilsson:
– Eftersom vi arbetar ideellt måste 

vi få fram sponsorer som vill köpa och 
skänka böcker. På vår hemsida kan man 
pricka för den förskola som man vill gyn-
na. Varje paket kostar 1 400 kronor, och vi 
får nu in sponsorer för ett par bokpaket 
per dag. Projektet pågår till 31 december. 
Då hoppas vi att alla förskolor i Luleå har 
fått var sin omgång böcker. ✿

Bekämpar  
fördomar  
med utvalda  
barnböcker  
till förskolan
I Luleå har Röda Korset en byrå mot diskrimine-

ring. Man arbetar för mångfald och mot orättvi-

sor. Under hösten har ett tiotal frivilliga startat 

ett barnboksprojekt. Målet är att kommunens 

alla 68 förskolor ska få ett eget bokpaket där 

böckerna skildrar den mångfald som idag finns 

i Sverige.

Röda Korset i Luleå går före: 

text: Lena Näslund foto: Bengt-Åke Persson
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Detta är diskriminering 
Diskriminering är alltid en kränkning av 

den enskildes mänskliga rättigheter och 

är förbjuden enligt svensk lag. Detta är de 

olika diskrimineringsgrunderna:

•  Etnisk tillhörighet – att bli sämre eller an-

norlunda behandlad på grund av hudfärg, 

etniskt eller nationellt ursprung eller på 

grund av sitt språk.

•  Religion eller annan trosuppfattning – att 

bli sämre eller annorlunda behandlad på 

grund av sin religion eller trosuppfatt-

ning (innefattar inte politiska åsikter eller 

filosofiska uppfattningar).

•  Funktionshinder – att bli sämre eller an-

norlunda behandlad för att personen har 

varaktiga begränsningar i sin fysiska, psy-

kiska eller begåvningsmässiga förmåga.

•  Kön – att bli sämre eller annorlunda be-

handlad på grund av sin könstillhörighet.

•  Könsöverskridande identitet eller uttryck 

– att bli sämre eller annorlunda behand-

lad på grund av att personen inte iden-

tifierar sig som kvinna eller man, eller 

genom sin klädsel eller på annat sätt ger 

uttryck för att tillhöra ett annat kön.

•  Sexuell läggning – att bli sämre eller an-

norlunda behandlad på grund av att per-

sonen är homo-, bi- eller heterosexuell.

•  Ålder – att bli sämre eller annorlunda 

behandlad på grund av sin ålder. (Källa: 

Sveriges antidiskrimineringsbyråer)

Barnböcker till förskolorna
Detta är Röda Korsets lista

1. Tove Va-va, Tove Kullberg & Emma Adbåge

2. Kenta och Barbisarna, Pija Lindenbaum

3. Grodan och främlingen, Max Velthuijs

4. Lill-Zlatan och morbror raring, Pija Lindenbaum

5. Det här är jag – En bok om olikheter, Miki Sakamoto & Allia Zobel-Nolan

6. Vad vill du bli när du blir stor? Pamela von Sabljar & Janette Bornmarker

7. Värsta prutten Lolly, Åsa Karsin & Frida Arvidsson

8. Vad gillar du att göra? Pamela von Sabljar & Janette Bornmarker

9. Vilken är din favoritsak? Pamela von Sabljar & Janette Bornmarker

10. Min familj, Anna-Klara Tidholm

11. Här kommer UppfinnarJohanna!, Ann-Christin Magnusson & Lovisa Lesse

12. Pappa hämtar!, Alexander Holmberg & Ewa Stackelberg

13. Jonatan och Kroppen, Karin Salmson & Jeanette Bornmarker

14. Morfar blir kär, Gabrielle Frödén

15. Viktigast i världen, Anna Muniua & Marie Näsholm

Sara Nilsson (till höger) och Maj-Lis Granström, 
före detta kulturchef  i Norrbottens landsting, 
testade bokpaketet mot fördomar på Lulsun-
dets förskola.

En av de 15 fördomsfria böcker som finns i Röda Korsets bokpa-
ket. I »Grodan och främlingen« är råttan lika bra som alla andra 
även om han inte på minsta sätt liknar en groda.
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äromdagen sa min nästan vuxna dot-
ter att jag ägnat alltför mycket tid till 
kampen och politiken! Kvinnan vid min 
sida skrattar när jag kan berätta att min 
tjugoåriga dotter förmodligen kommer 
att säga samma sak. 

Men Luiza Ingles Vav-Dunem är inte 
en vanlig kvinna. Hon är ordförande i 
det angolanska regeringspartiet MPLAs 
kvinnoförbund OMA med två miljoner 
medlemmar. Under dagens samman-
träde har hon berättat om förbundet, 

och nu när vi sitter och äter middag 
tillsammans på en restaurang i Luanda 
ett par meter från den väldiga Atlanten, 
berättar hon sin egen historia. 

– När jag var tretton år mördades min 
far och mor av portugisiska militärer. 
Jag fick ta ansvaret för mina småsyskon. 
Så småningom gick jag med i befriel-
serörelsen MPLA och deltog i gerilla-
verksamheten för att befria Angola från 
de portugisiska kolonialherrarna. Mitt 
kodnamn blev »Inga«. Hon skrattar igen 

angola

Ann Linde i Angola:

H
text och foto: Ann Linde

Partiets internationella sekreterare Ann Linde är nästan alltid på 

resande fot. Här kommer en färsk rapport till Morgonbris från 

Angola. 

Ann har träffat ordföranden i MPLAs kvinnoförbund, som har 

två miljoner medlemmar. 

Nio av 31 statsråd är kvinnor. Men även här drabbas kvin-

norna av våld och orättvisor.

Starkt kvinnoförbund 
har stort inflytande
Kamp mot våld, hög barnadödlighet och ojämlikhet toppar dagordningen
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när jag berättar att det är ett vanligt 
svenskt namn, och att min kära farmor 
hette så. »Inga« blev general i befrielse-
armén, ett hårt och farligt liv.  

1975 kunde Angola till slut utropa sin 
självständighet. Men landet var förött 
och blev dessutom skådeplats för kalla 
krigets intressen. Inbördeskrig utbröt i 
omgångar där olika grupper fick stöd av 
utländska trupper från olika länder. Inte 
förrän 2002 slöts ett varaktigt fredsavtal. 

– Från att ha varit stridande i djung-
eln kom jag plötsligt till New York, 
berättar Luiza. Min make, som nu är 
internationellt ansvarig i MPLA, var 
landets FN-ambassadör i nio år. Vi fick 
fyra barn. När vi kom hem blev jag 
ordförande i kvinnoförbundet. Jag är 
oerhört angelägen om att förbundet gör 
skillnad för kvinnorna i landet. 

Senaste valet hölls 2008. Då fick 
MPLA 81 procent av rösterna. Efter 
kvoteringsbeslut ökade andelen kvinn-
liga parlamentariker från 12 till 39 pro-
cent. Nio av 31 ministrar i regeringen är 
kvinnor. Både kvinnoförbundet och par-

tiet inser att det så småningom måste 
till en mer samlad och stark opposition. 
Nu finns över 120 registrerade opposi-
tionspartier!! Det största, UNITA, har 
16 av parlamentets 220 platser. Partiet 
lyckades aldrig samla ihop sig efter sin 
ledare Jonas Sawimbis död och uteblivet 
stöd från utländska intressen.

Våld och orättvisor
I dag är Angola ett rikt land. 240 miljo-
ner dollar om dagen kommer från oljan. 
Men förutom utvinning av olja, och bryt-
ning av diamanter, produceras ingenting 
i landet. Ojämlikheten är bland den hög-
sta i världen, liksom spädbarnsdödlig-
heten. Precis som i många andra länder 
drabbas kvinnor av våld och orättvisor.

Kvinnoförbundet driver center där 
kvinnor som har misshandlats eller har 
andra problem får hjälp. Vi besöker ett 
av dem, en mil utanför Luandas cen-
trum. Föreståndaren heter Kalinda, och 
hon berättar att man hittills i år haft 467 
fall, varav 310 är lösta. Som regel måste 
männen komma till centret när kvinnor-

na gör en anmälan. Hustrumisshandel är 
vanligt förekommande, och våldtäkt på 
minderåriga ett stort problem. Många 
kommer också när männen vägrar er-
känna faderskap och ta sitt ansvar.

Ingen lyssnade på dem
Det är mindre än tio år sedan senaste 
kriget tog slut. Människor tvingades 
från sina byar in till Luanda. Samtidigt 
försvann den traditionella sammanhåll-
ningen mellan familjer och grannar. 

– Många människor fick problem för 
ingen lyssnade på dem och ingen kunde 
hjälpa dem, säger Kalinda. Krigets ef-
fekter, inte minst på kvinnor, är fortfa-
rande påtagliga. 

– Trots att det är emot vår kultur har 
det visat sig att det förekom systema-
tiska våldtäkter som en del av krig-
föringen. Det trodde jag aldrig skulle 
förekomma i vårt land. 

Trots alla svårigheter är det inte svårt 
att känna hopp för Angola. Starka kvin-
nor som Luiza och Kalinda bidrar till 
det. ✿

Josefina Gomes och 
Lizette Neto är med i 

kvinnoförbundet OMA 
och arbetar frivilligt 

på centret som hjälper 
utsatta kvinnor.

 

Kalinda är chef för ett av 
OMAs många center för 
utsatta kvinnor. Här hjälper 
man kvinnor som utsatts för 
systematiska våldtäkter.

Luiza Ingles Vav-Dunem är ordföran-
de i det angolanska regeringspartiet 
MPLAs kvinnoförbund OMA med två 

miljoner medlemmar.
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Skicka in din lösning senast den 10 januari 2012 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 Ritva Persson, Kalix.  

Amanda Horney, 
Stockholms Allmänna Kvin-

noklubb bildas 1892 och 

uppgår samma år i Socialde-

mokratiska Arbetarpartiet.  

En av initiativtagarna var 

Emelie Rathou, som också var 

den första kvinnliga förstamaj-

talaren. Klubben arbetade till 

att börja med både facklig 

organisation och allmän 

politisk väckelse. Dess första 

ordförande blev Amanda 

Horney. 
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Barnfattigdom, barnledighet och 

barnomsorg/nattis är tre viktiga frå-
gor som framför andra lyfts och drivits 
av Nalin Pekgul under hennes tid som 
förbundsordförande för S-kvinnor.

Ett arbete som burit frukt inte minst 
genom att det så tydligt synliggjorts, 
som viktiga för kvinnors möjligheter till 
ett bra liv.

Men vi vill framför allt lyfta fram 
Nalins arbete och mod, när hon kämpat 
för kvinnors grundläggande rättigheter.

●  Rätten att välja vem man vill leva 
med.

●  Rätten till arbete och att få behålla 
lönen.

●  Rätten att klä sig och bete sig som 
man själv vill.
Det här låter som krav, som vi i Sve-

rige sedan länge uppnått – och det har vi 
alla som är födda här. Men våra systrar, 
som av olika skäl kommit till Sverige, 
har fortsatt att i vårt land leva i patriar-
kala miljöer, där männen bestämmer allt. 
Kvinnor som är instängda och reglerade, 
tvingade och förtryckta här i vårt land – 
för dem tog Nalin strid.

Kvinnoförbundet gav dessa kvinnor 
en röst under Nalins tid som ordförande.

Det krävs mod och det krävs solidari-
tet att kämpa för kvinnor, som inte fått 
sina grundläggande rättigheter tillgodo-
sedda.

Hon har också envist kämpat mot den 
orättvisa sjukvården i Stockholm i det 
högerstyrda landstinget. Orättvisor som 
drabbar kvinnor mest.

Hon har varit outtröttlig i arbetet 
med att visa på kvinnors underordnande 
ställning i våra invandrartäta bostads-
områden.

Vi i Västernorrland vill därför tacka 
Nalin för hennes åtta år som förbunds-
ordförande. Vi hoppas att hon ska 
fortsätta sitt arbete och ge de tystade 
kvinnorna röst.

Susanne Eberstein, 
ordförande S-kvinnor i Västernorrland, riks-

dagsledamot och förste vice talman

Västernorrlands 
S-kvinnor tackar 
Nalin

Starta 
Studiecirkel 
med S-kvinnor
Studiecirklar har länge bedrivits inom 

S-kvinnor. Kunskap och lärande är en 

viktig del av kvinnors frigörelse, därför 

är studiecirkeln en utmärkt klubbverk-

samhet.

Kanske har ni i er klubb en hjärtefrå-

ga som ni vill veta lite mer om. Genom 

att starta en studiecirkel i ämnet kan ni 

gå på djupet och tillsammans lära er lite 

mer utifrån studiematerial och era egna 

kunskaper.

S-kvinnor har i samarbete med ABF 

tagit fram broschyren »Från kunskap till 

het debatt«, en handledning i hur man 

startar en studiecirkel. 

Med studiecirkelns diskussioner som 

grund väcks idéer hur man kan agera 

politiskt. Studiecirkeln är ett förträffligt 

verktyg i arbetet för förändring. Tillsam-

mans är vi starka och med vår politik 

kan vi förändra samhället.

Morgonbris 
till 8 mars

Nr 1 av Morgonbris 2012 kommer ut den 
24 februari. Vi vill som vanligt tipsa er om 
möjligheten att beställa extra nummer av 

tidningen inför Internationella kvinno-
dagen. Beställning görs senast 1 februari 

till berin.balta@s-kvinnor.se 
eller på telefon: 08-700 27 42.

✿ Så startar du en studiecirkel ✿ Maria Augustsson är kvar i förbundsstyrelsen 

✿ Varmt tack till Nalin, Stina och Eva ✿ Sälj A-lotter och få in pengar till klubben
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Extra pengar  
med A-lotter
Att sälja A-lotter är ett sätt att få in lite extra pengar till klub-

ben och samtidigt stödja förbundet. S-kvinnor samarbetar 

med A-lotterierna och är förmånstagare tillsammans med 

SAP, SSU och Broderskap. 

Glädjelotten
Pris per lott: 20 kronor

Högsta vinst: 1 000 000 kronor

Vinsttäthet: Var fjärde lott

Vinstandel: 41 procent

Minsta beställning: 1 förpackning (50 lotter)

Klubbens inköpspris: 500 kronor/förpackning

Klubbens förtjänst: 500 kronor/förpackning

Femman
Pris per lott: 5 kronor 

Högsta vinst: 500 000 kronor 

Vinsttäthet: Var fjärde lott

Vinstandel: 43% 

Minsta beställning: 1 förpackning (innehåller 200 lotter) 

Klubbens inköpspris: 500 kronor/förpackning 

Klubbens förtjänst: 500 kronor/förpackning

Lotterna kan beställas på A-lotteriernas hemsida www.

alotterierna.se/skraplott eller skriv till A-lotterierna, 113 94 

Stockholm. För frågor kontakta Ann-Sofie Jakobsson, telefon 

08-453 54 19, skraplott@alotterierna.se. 

Kvinnoakademin i Skövde 
– en studiecirkel knuten till 
S-kvinnor och ABF
Kvinnoakademin i Skövde, som engagerar sig i 
utsatta kvinnors situation, har åter startat sin 
verksamhet. Deltagarna studerar nu FNs kvinno-
konvention och ser fram emot att få träffa Margot 
Wallström innan hon slutar sitt uppdrag våren 
2012.

Det var strax efter det att Margot Wallström 
utsetts som särskilt sändebud i FN för utsatta 
kvinnor i krig och konflikt som Kvinnoakademin 
tog sin början. En av initiativtagarna var Marly 
Mattsson från Högskolan i Skövde. Hon kontak-
tade Birgitta Thelander och Margareta Åslund på 
ABF som i sin tur kontaktade riksdagsledamoten 
Monica Green. Dessa fyra började planera hur de 
skulle kunna följa Margot Wallströms arbete, de 
engagerade fler i verksamheten och knöt kontak-
ter med FN-organet UN Women. 

Resultatet blev Kvinnoakademin, en studie-
cirkel som är knuten till ABF och till S-kvinnor i 
Skövde. Här följer vi Wallströms arbete, fördju-
par oss i lagstiftningen om utsatta kvinnor i Sve-
rige och följer internationella sajten »Stop rape 
now«. Där krävs att kvinnor ska ha rätt till sin 
egen kropp och stopp för våldtäkter – även de som 
används i krigförings-, tortyr- och förnedrings-
syfte. Kvinnoakademin har nu kommit så långt att 
deltagarna är redo att ge sig ut på en föreläsnings-
turné i Skaraborg med omnejd. 

Maria tappades bort
Maria Augustsson från Göteborg är en av dem som om-
valdes till förbundsstyrelsen på förbundsmötet i Luleå. 
Tyvärr finns hon inte med i den redovisning av valen som 
gjordes i förra numret av Morgonbris. Vi ber om ursäkt 
för detta.

Maria fick i omröstningen 97 av 99 möjliga röster. 
Hemma i Göteborg är hon ordförande för Avantgarde, 
ersättare i kommunfullmäktige, ordförande i kommunens 
försäkringsbolag Göta Lejon och ledamot av Göteborgs-
symfonikernas styrelse.
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uppgifterna är att stärka

»En av de viktigaste

ocialdemokraterna har förlorat 
två val. Partiet genomgår en svår 

förtroendekris. 
Samtidigt driver den borgerliga reger-

ingen en politik, som hotar den svenska, 
jämställda samhällsmodellen. 

Det finns ingen tid att förlora, men 
jag är övertygad om att S-kvinnor också 
ska våga skynda långsamt. Det krävs tid 
för att utveckla nya arbetsformer och 
en ny politik. Nästa år ska vi mobilisera 
tillsammans, inför partikongressen 2013 
och valet 2014.

En av de viktigaste uppgifterna för 
S-kvinnors kansli, som jag ser det, är att 
stärka stödet till klubbar och distrikt. 
S-kvinnor behöver en starkare organisa-
tion. Jag vill också förbättra dialogen 
inom S-kvinnor, till exempel genom mer 
kontakt med förtroendevalda, en bättre 
hemsida och gemensamma träffar.  

Medlemsrekrytering är ett priori-
terat uppdrag. S-kvinnor behöver fler 
medlemmar, och de som vill bli med-
lemmar ska snabbare än hittills hälsas 
välkomna och hitta sin plats i klubbar 
och distrikt. Det är också viktigt för oss 
alla att bredda rekryteringen. Kvinnor i 
alla åldrar och med olika nationell, etnisk 
och social bakgrund behövs i framtidens 
S-kvinnor, på alla typer av poster.

Trygghet i kunskap och värderingar 
är en viktig grund för politisk fram-
gång. Att läsa och debattera ger också 

inspiration och engagemang. Därför vill 
jag att S-kvinnors klubbar och distrikt 
ska få ett bättre stöd än hittills i arbetet 
med studiecirklar och internationella 
projekt. Jag vill att det ska vara lätt att 
lära sig mer om de politiska frågor som 
S-kvinnor driver och att det ska också 
ska vara lätt att hitta kurser och cirklar i 
grundläggande ämnen, som feminism och 
kvinnohistoria. 

Tillsammans med Olof Palmes Interna-
tionella Center ska S-kvinnor under året 
hitta nya former för förbundets inter-
nationella projekt. 
Många klubbar och 
distrikt driver redan 
idag internationella 
projekt, men fler vill 
delta. I ett läge när 
kraven skärps från centrala finansiärer, 
som Sida, är det viktigt att S-kvinnor hit-
tar bra modeller som ger många en chans 
att både bidra och lära.

Vilka frågor kommer att stå i fokus för 
S-kvinnor under året som kommer? Jag 
menar att vårt mål måste vara att synas 
och höras i hela den bredd av frågor, som 
debatterades på förbundsmötet i Luleå 
– från familj och arbetsliv till utbildning, 
miljö, fred och säkerhet. 

Men för att nå framgång måste S-
kvinnor också prioritera. Därför har den 
nya förbundsstyrelsen bestämt att till 
våren rikta fokus mot de centrala frågor 

som länge har stått högst på förbundets 
agenda: jämställd föräldraförsäkring, 
rätt till heltid, barnomsorg på obekväm 
arbetstid och kamp mot barnfattigdom. 
Styrelsen har också beslutat att ge ar-
betsgruppen för Kvinnofrid och barnfrid 
i uppdrag att fortsätta sitt uppdrag.  

Jag är övertygad om att S-kvinnor kan 
göra stor skillnad i politiken under året 
som kommer, i kommuner och landsting, 
men också med motioner inför partikon-
gressen, våren 2013. 

Hör gärna av er, om ni har fler förslag 
och idéer om hur det ska gå till! ✿

Sällan har S-kvinnor varit  
en viktigare politisk kraft!
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Lena Sommestad, 
ordförande 
i S-kvinnor

stödet till klubbar 

och distrikt.«
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God Jul 
 & 

Gott Nytt År!

Delta i arbetet mot barnfattigdom

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som kämpar för ett jämlikt och jämställt samhälle. 
Vårt förbund består av drygt 7000 kvinnor, men vi vill ständigt bli fler, för tillsammans är vi starka! 

Några frågor som S-kvinnor driver
Barnomsorg på obekväm arbetstid
För många föräldrar är barnomsorg på obekväm arbetstid en förutsättning för att kunna yrkesarbeta. Det gäller inte minst 
ensamstående föräldrar där majoriteten är kvinnor. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en tydlig jämställdhetsfråga och 
måste blir en lagstadgad rättighet.

Föräldraförsäkring
S-kvinnors målsättning är en individualiserad föräldraförsäkring. Ett delmål är en tredelning, med fem månader reserverade för 
vardera förälder och tre månader som fördelas fritt. En jämställd föräldraförsäkring stärker kvinnors ställning i arbetslivet och mäns 
ställning i familjelivet. Självklart gynnar det också barnen som ges lika stor tillgång till båda föräldrarna. 

Rätt till heltid
S-kvinnor kräver lagstiftning om rätt till heltid. Ofrivillig deltid, visstids- och timanställningar leder ofta till en lön och en pension 
som inte räcker för att försörja sig. En sammanboende kvinna riskerar att bli ekonomiskt beroende av sin partner, medan ensamstå-
ende kvinnor och deras barn riskerar fattigdom. 

Kamp mot barnfattigdom
S-kvinnor hävdar barns rätt till en bra uppväxt utifrån alla barns lika värde. Barnfattigdom drabbar inte minst barn till ensamstående 
föräldrar och långvarigt arbetslösa. De drabbas ofta av ett utanförskap både på fritiden, då de inte har råd att delta i aktiviteter, och 
i skolan, där extra avgifter begränsar deras deltagande på t.ex. utflykter, skolresor och klassfester. Väl fungerande familjestöd är 
betydelsefulla för att minska barnfattigdomen.

S-kvinnor arbetar även med frågor om kvinnofrid och barnfrid, kvinnors hälsa, miljö, integration, fred och säkerhet samt interna-
tionell solidaritet.

Du som inte varit medlem i S-kvinnor eller Socialdemokraterna tidigare betalar bara 100 kr för det första året. Medlemmar i S-kvinnor är även 
medlemmar i det Socialdemokratiska partiet. För mer information och anmälan via Internet besök vår hemsida www.s-kvinnor.se

VÄRVA EN VÄNtill

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Namn:

Postadress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

x

S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm

Frankeras ej.
S-kvinnor

betalar
porto.

Besök vid distrikts årsmöte
Vill ert distrikt ha besök av en representant från för-
bundsstyrelsen vid distriktsårsmötet? Hör i så fall av  
er till förbundssekreterare Susanne Andersson, susan-
ne.andersson@s-kvinnor.se, telefon: 070- 233 12 30, så 
snart som möjligt.

Från förbundsexpeditionen vill vi avtacka före detta förbunds
ordförande Nalin Pekgul och före detta förbundssekreterare 
Stina Touma, som båda gått vidare i arbetslivet, samt Eva 
Skult, politisk sekreterare, som gått i pension. På förbunds
expeditionen arbetar nu:

Lena Sommestad, förbundsordförande
Susanne Andersson, förbundssekreterare
Berin Balta, organisations och ekonomiassistent samt inter

nationell sekreterare
Siri  Özkeskin, internationell sekreterare, 25 procent
Kajsa Jansson, pressekreterare och informationsansvarig

Tack Nalin, Stina och Eva!

På Skvinnors hemsida hittar ni aktuella nyheter, debattar
tiklar och pressmeddelanden samt länk till Lena Sommestads 
blogg. Här finns självklart massor av information om vår 
politik, allt vårt material och aktuella rapporter. Bilder på 
ordföranden och vår logotyp kan laddas ner från hemsidan. 
Tipsa också vänner och bekanta om möjligheten att anmäla 
sig som medlem i Skvinnor direkt på hemsidan. Vi arbetar 
nu även med att bygga upp ett kalendarium med aktuella ak
tiviteter kopplade till Skvinnor och våra frågor. Maila gärna 
kajsa.jansson@skvinnor.se om ni har tips på seminarier, 
föreläsningar, möten eller annat som är intressant för fler att 
ta del av!

Följ oss på www.s-kvinnor.se

Medlemsrapportering
Senast den 15 februari 2012 ska distrikten med-
lemsrapportera och redovisa förbundsavgiften 
för 2011 till förbundet. Under november månad 
har blanketter och instruktioner för klubbarnas 
medlemsredovisning skickats till distriktens kas-
sörer. Under december månad sänds blanketter 
och instruktioner för distriktens redovisningar till 
förbundet ut. Dessa fylls i och skickas tillbaka till 
förbundsexpeditionen: 

S-kvinnor
Att: Berin Balta
Box 70458
107 26 STOCKHOLM

Som sagt, senast den 15 februari 2012.

God Jul 
& 

Gott Nytt År!
Vi önskar alla S-kvinnor en riktigt god jul och ett gott 
nytt år och passar på att informera att förbundsex-
peditionen är julstängd vecka 52-1 och öppnar igen 
den 9 januari 2011.

34 morgonbris

Sedan Skvinnor lyft barnfattigdomen som en politisk 
fråga har även Socialdemokraterna engagerat sig starkt 
i problemet och bland annat bildat en nationell arbets
grupp mot barnfattigdom. Nu startar (S) även en kam
panj för mindre av barnfattigdom och mer av omtanke, 
där alla medlemmar behövs.

Mer information finns på www.socialdemokraterna.
se/barnfattigdom. Ladda till exempel ner en handbok 
mot barnfattigdom och beställ kampanjmaterial för att 
genomföra egna aktiviteter.
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S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som kämpar för ett jämlikt och jämställt samhälle. 
Vårt förbund består av drygt 7000 kvinnor, men vi vill ständigt bli fler, för tillsammans är vi starka! 

Några frågor som S-kvinnor driver
Barnomsorg på obekväm arbetstid
För många föräldrar är barnomsorg på obekväm arbetstid en förutsättning för att kunna yrkesarbeta. Det gäller inte minst 
ensamstående föräldrar där majoriteten är kvinnor. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en tydlig jämställdhetsfråga och 
måste blir en lagstadgad rättighet.

Föräldraförsäkring
S-kvinnors målsättning är en individualiserad föräldraförsäkring. Ett delmål är en tredelning, med fem månader reserverade för 
vardera förälder och tre månader som fördelas fritt. En jämställd föräldraförsäkring stärker kvinnors ställning i arbetslivet och mäns 
ställning i familjelivet. Självklart gynnar det också barnen som ges lika stor tillgång till båda föräldrarna. 

Rätt till heltid
S-kvinnor kräver lagstiftning om rätt till heltid. Ofrivillig deltid, visstids- och timanställningar leder ofta till en lön och en pension 
som inte räcker för att försörja sig. En sammanboende kvinna riskerar att bli ekonomiskt beroende av sin partner, medan ensamstå-
ende kvinnor och deras barn riskerar fattigdom. 

Kamp mot barnfattigdom
S-kvinnor hävdar barns rätt till en bra uppväxt utifrån alla barns lika värde. Barnfattigdom drabbar inte minst barn till ensamstående 
föräldrar och långvarigt arbetslösa. De drabbas ofta av ett utanförskap både på fritiden, då de inte har råd att delta i aktiviteter, och 
i skolan, där extra avgifter begränsar deras deltagande på t.ex. utflykter, skolresor och klassfester. Väl fungerande familjestöd är 
betydelsefulla för att minska barnfattigdomen.

S-kvinnor arbetar även med frågor om kvinnofrid och barnfrid, kvinnors hälsa, miljö, integration, fred och säkerhet samt interna-
tionell solidaritet.

Du som inte varit medlem i S-kvinnor eller Socialdemokraterna tidigare betalar bara 100 kr för det första året. Medlemmar i S-kvinnor är även 
medlemmar i det Socialdemokratiska partiet. För mer information och anmälan via Internet besök vår hemsida www.s-kvinnor.se

VÄRVA EN VÄNtill

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Namn:

Postadress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

x

S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm

Frankeras ej.
S-kvinnor

betalar
porto.

Följ oss på www.s-kvinnor.se
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posttidning B
Morgonbris

Box 70485, 107 26 stockholm

Maktlekar som Gul Bil, Böghög och Slavleken pågår dagligen i de 
ungas värld. Lekarna har genomgående inslag av våld och kränk-
ningar, förloraren får ofta stryk i olika former och det utdelas av alla 
deltagande i leken. Ett viktigt inslag är att lekarna bygger upp en 
legitimitet, en egen värld utan vuxeninsyn. Lojaliteten till kompis-
gruppen blir viktigare  än de jämlika rättigheter som gäller i samhäl-
let i övrigt. De som är med i leken och förlorar accepterar det straff 
som utdelas. I leken ger man upp sina rättigheter, som att slippa bli 
slagen och kränkt, för att vara någon i gruppen är viktigare än rätten 
att vara fri.

Boken är utgiven i samarbete med ALMAeuropa. 
Till boken finns ett arbetsmaterial som innehåller rollspel och di-

lemmaövningar för ungdomsgrupper. Budskapen i scenerna är tyd-
liga och lätta att arbeta med. Genom att se på maktlekar utifrån kan 
deltagarna upptäcka det absurda i olika situationer. De får möjlighet 
att reflektera över gränser och se nya utvägar. 

Boken kostar 186:- inkl moms. Arbetsboken kostar 125:- inkl moms.
Portokostnad tillkommer.
Böckerna kan du beställa från Stjärndistribution, Kundtjänst, 
telefon 0290-76 76 88, mail kundtjanst@bildaforlagide.se eller  
via webbutiken www.bildaforlag.se

»Vi slog och slog honom aV bara fan.«
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