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VALBEREDNINGEN
Att sitta i valberedningen är ett 
förtroendeuppdrag som ofta 
undervärderas trots det stora 
inflytande valberedningen har  
i en förening. 
Beställningsnummer: 574-8056-9
Ordinarie pris: 151 kronor
S-kvinnors pris: 121 kronor

SEKRETERAREN
Sekreteraren fungerar som en 
motor i föreningen. I boken Sekre-
teraren får du råd och tips kring 
sekreterarens roll före, under och 
efter föreningens möten. 
Beställningsnummer: 574-8060-6
Ordinarie pris: 151 kronor
S-kvinnors pris: 121 kronor

ORDFÖRANDEN
Det är inte lätt att vara ordföran-
de men dessbättre är föreningsli-
vets allmänna regler ganska enkla 
och logiska. I boken Ordföranden 
hittar du det viktigaste du behö-
ver kunna för att leda ett möte 
och föreningens övriga verksam-
het. Rejält med utrymme ägnas åt 
ledarskapet. 
Beställningsnummer: 574-8058-3
Ordinarie pris: 151 kronor
S-kvinnors pris: 121 kronor

Är du nyvald som ordförande, 
sekreterare eller revisor?  
Eller vill du lära dig mer om vad 
som händer på mötet?  
Då är böckerna i vår nya före  
ningsserie något för dig. Maila 
din beställning till: kundtjanst@
bildaforlagide.se – uppge bokens  
titel, beställningsnummer, samt 
namn, adress och telefonnummer.
Skvinnor har alltid 20 procent 
på våra böcker. Samtliga priser 
nedan inkl. moms.

REVISORN
Modern revision innebär så mycket 
mer än att bara granska bokfö-
ringen. Att vara revisor i en för e -
ning innebär att du har insyn i hela 
verksamheten och när som helst 
kan gripa in. 
Beställningsnummer: 574-8059-0
Ordinarie pris: 151 kronor
S-kvinnors pris: 121 kronor

MÖTESTEKNIK
Föreningslivet är en viktig del av 
vårt demokratiska samhälle. Genom 
åren har det utvecklats en mängd 
regler och traditioner för hur ett 
möte ska gå till så att alla kan 
komma till tals och besluten fattas 
i demokratisk ordning. I boken Mö-
testeknik redogörs för den praxis 
och de begrepp som används i 
olika situationer vid våra vanligaste 
föreningsmöten. 
Beställningsnummer: 574-8057-6
Ordinarie pris: 151 kronor
S-kvinnors pris: 121 kronor

FÖRENINGSBOKEN
Föreningsboken är en oumbärlig 
hand- och uppslagsbok för alla som 
är medlemmar i någon förening. 
Den är också en utmärkt studiebok 
i föreningskunskap.
Beställningsnummer: 574-8055-2
Ordinarie pris: 299 kronor
S-kvinnors pris: 239 kronor

NYA 
Förenings- 

serien!

Föreningsserien

Föreningsboken är en oumbärlig hand- och uppslags-
bok för alla som är medlemmar i någon förening. Den är 
också en utmärkt studiebok i föreningskunskap.

I Föreningsboken kan du läsa om 
•	vilka	olika	typer	av	föreningar	som	finns,	
•	styrelsens	och	de	olika	styrelseledamöternas	uppgifter,	
•	hur	man	planerar	och	genomför	ett	styrelsemöte	eller	

föreningsmöte,	
•	hur	man	informerar	och	kallar	till	ett	möte,	
•	hur	man	fattar	beslut,	
•	 föreningarnas	roll	i	vårt	demokratiska	samhälle	och	

mycket	annat.

Föreningsboken ingår i Bilda Förlags  
FörenIngsserIen.

Svante	Pedersson	har	mångårig	erfarenhet	från	olika	
typer	av	verksamhet	inom	föreningslivet	och	som	lärare	
och	föreläsare	vid	kurser	i	föreningskunskap	anordnade	
av	olika	folkrörelseorganisationer.

Lasse	Pedersson	är	verksam	som	konsult	och	rådgivare	
vid	IT-	och	verksamhetsutveckling.
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l e da r e
lena näslund

Klotets överlevnad eller ökad konsumtion

Vi har ett val 
Sommaren 2012:

Småland svämmar över. Hundratals 
familjer och företag får sina tillhörigheter 
förstörda.

Grönland smälter och där är den första 
skörden av jordgubbar någonsin till salu.

Över hälften av alla countyn i USA 
klassas som katastrofområden, de flesta 
av dem till följd av torka. Skörden av 
majs och sojabönor är hotad. 

Ryssland, världens tredje största ex-
portör av vete, är också drabbat av torka. 

Det är osäkert om veteskörden ens 
räcker till den egna befolk-

ningen. 
Manila, huvudstad på 

Filipinerna, slås ut av 
veckolångt skyfall.  
800 000 människor be-
höver omedelbar hjälp.

Det finns fortfarande 
forskare och politiker 

som säger att allt detta 
är tillfälligheter och ett 

led i naturens vanliga 
cykler. Det blir dåliga 

skördar och natur-
katastrofer då och 

då. Det är inte 
människans fel 
och därför inget 
att bry sig om. 

I USA pågår presidentvalskampanjen, 
men majskatastrofen står inte på dag-
ordningen. Där finns inget som påminner 
allmänheten om att oljeindustrin och den 
billiga bensinen kan ha bidragit till kol-
dioxidutsläppen och därmed till föränd-
ringen av klimatet.

I världens största demokrati finns inte 
utrymme för miljöfrågor i kampen om 
vem som ska styra landet. En antydan 
om höjda bensinskatter för att minska 
bilkörningen leder till valförlust.

Hur är det då här hos oss? Hur får 
vi upp miljöfrågorna på den politiska 
dagordningen? Det känns som om tiden 
rinner ifrån oss. FNs miljökonferenser 
kan vi inte luta oss emot. De har hittills 
endast resulterat i ökad splittring mellan 
rika och fattiga länder.

Ta Kyotomötet 1997. Då beslutades att 
industriländerna (utom USA, som ställde 
sig utanför) skulle minska utsläppen av 
växthusgaser med 5,2 procent. Det är 
fortfarande det enda bindande avtalet. 
Men i stället för att minska, hade de glo-
bala utsläppen vid årsskiftet 2011/12 ökat 
med 45 procent. Det visar en rapport 
från EU-kommissionen. Industriländerna 
har misslyckats med sina åtaganden och 
utvecklingsländerna släpper ut mycket 
större mängder växthusgaser nu än man 
kunde föreställa sig 1997. 

FN-mötet i Köpenhamn 2009 blev en 
katastrof. En bred klyfta öppnades mel-
lan utvecklingsländerna och industrilän-
derna. Protokollet innehåller en text om 
att den globala temperaturökningen inte 

får bli större än två grader och att de glo-
bala utsläppen måste minska. Men proto-
kollet är inget avtal och inte bindande för 
någon. EU, som före mötet hade lovat en 
minskning med 30 procent av utsläppen 
inom en tioårsperiod, ändrade sig till en 
minskning på 20 procent.

Vi som folkomröstade om EU-medlem-
skap minns att det bästa argumentet för 
att gå med var: »Miljöförstöringen har 
inga gränser.« Det var det som gjorde 
att jag röstade ja. Miljöproblemet kunde 
endast lösas med gemensamma tag och i 
internationella sammanhang.

Nu känner jag en allt starkare oro över 
att vi i Sverige väntar på att det interna-
tionella samfundet ska bli enigt i klimat-
frågan. Jag känner till och med en oro 
över att demokratin kanske inte räcker 
när det handlar om klotets överlevnad. 
Kan vi Socialdemokrater vinna val om vi 
inte lovar fortsatt ekonomisk tillväxt och 
ständig ökning av konsumtionen?

Socialdemokraterna ska nu skriva ett 
nytt partiprogram. Det ska behandlas 
på partikongressen i april 2013. Dessför-
innan ska det ut på remiss. Du som är 
medlem har en chans att göra dig hörd 
med svar under december månad. Ta den 
chansen! 

Och om du vill läsa ett par inspirerande 
texter innan du beslutar dig: Läs vad 
Lena Sommestad och Kajsa Borgnäs 
skriver på partiprogramkommissionens 
hemsida: www.programkommissionen.
se. Det har jag gjort, och det gjorde mig 
både uppiggad och stridslysten. ✿

Lena Näslund
Morgonbris, redaktör
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spaning

plus-listan
Plus för landshövding Eva Eriksson och hennes utred-

ning om »fruimport« och tvåårsregeln som låser in invandrar-

kvinnor i relationer där de utsätts för våld. Förslaget innebär 

både starkare skydd för kvinnor och barn och skärpt kontroll 

av de män som utsätter nygifta hustrur för våld.

Plus för att kravet på sterilisering för personer som 

vill byta kön tas bort ur svensk lagstiftning. Nya lagen bör-

jar gälla den 1 juli 2013.

Minus för statliga bolaget Vattenfall som nu planerar 

för nya kärnkraftsbyggen i Sverige.

Minus för ryska statens förföljelse av kritiker och olik-

tänkande. Situationen har förvärrats sedan Vladimir Putin 

på nytt blev president. Ryska punkbandet Pussy Riot med 

tre kvinnliga medlemmar tillhör de drabbade.

minus-listan

Klotets överlevnad eller ökad konsumtion

Vi har ett val 

Helén Pettersson är ABFs nya ordförande efter Karl-Petter 
Thorvaldsson. 

Hon är ABFs första kvinnliga ordförande och valdes i sam-
band med ABFs 100-årsjubileum. 

Helén är »bildad genom ABF« och betonade i sitt inlednings-
tal folkbildningens betydelse och ABFs ledande roll i folkbild-
ningen historiskt och i nutid. Hon sade bland annat: 

– Det är viktigt att ge alla »många chanser till utbildning i 
livet«. Här har ABF en stor utmaning att anta.

– Varenda orättvisa, varenda form för förtryck är, den 
största utmaningen för ABF i framtiden. Det ska bekämpas 
varenda dag och i hela världen. 

Första kvinnan
som leder ABF
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Carina Ohlsson från S-kvinnors förbundsstyrelse välkomnade Helén 
Pettersson med blommor och en Morgonbris.

Yrkes-SM i måleri 

avgjordes i år  

i Malmö. Under del-

tävlingarna på olika 

håll i landet var det 

ungefär lika många 

tjejer som killar som 

tävlade om att gå 

vidare.

Men i finalen blev 

Nathalie Hennings-

son, 18 år och elev 

på Kungsmadsko-

lan i Växjö, svensk 

mästare.

I samma tävling 

blev Emelie Dam-

mare från Vikmans-

hyttan i Dalarna 

svensk mästare  

i billackering.

Morgonbris gra-

tulerar!

tjejer är 
bästa målare 

och bästa 
billackerare

2

Tre av fem svenskar (62 procent) slänger 

någon gång hela och användbara kläder 

i soporna. Det är ett av resultaten ur den 

senaste SOM-undersökningen, som heter  

»I framtidens skugga« och kan laddas ner 

från SOM-institutets hemsida.

– Kvinnor är bättre på att hantera gamla 

kläder på ett miljömässigt sätt. 

Det säger en av forskarna bakom rap-

porten, Eva Gustafsson, docent i företags-

ekonomi.

Andelen kvinnor som aldrig slänger klä-

der är större än bland männen.

Undersökningen visar också bland annat 

att 87 procent lämnar kläder till välgörenhet 

»ibland« eller oftare.

Användbara 
kläder hamnar 
i soporna
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Sveriges Kvinnolobby har genomfört en 

jämställdhetsgranskning av den borgerliga 

regeringens budgetproposition för 2012. 

Granskningen visade att regeringens sats-

ningar på arbetsmarknad, utbildning och 

socialpolitik gynnar unga män på bekost-

nad av unga kvinnor. Dessutom saknades 

jämställdhetsperspektivet. 

Detta är några av uppgifterna ur Kvin-

nolobbyns rapport:

– Unga kvinnor är överrepresenterade 

bland undersysselsatta och ofrivilligt del-

tidsarbetande, samt har svagare anknytning 

till arbetsmarknaden. Trots detta är andelen 

unga män högre än andelen unga kvinnor 

inom samtliga arbetsmarknadspolitiska 

insatser. 

– De stora utbildningspolitiska satsningar-

na inom grund- och gymnasieutbildningen 

gick till män i högre grad än kvinnor, till ex-

empel satsningar på teknik-, yrkesförbere-

dande- och lärlingsutbildningar. Satsningar 

inom kvinnodominerade vård- och omsorg-

sprogram saknades, trots att efterfrågan på 

arbetskraft inom detta område växer. 

– Hälsopolitiska satsningar inom barn- 

och ungdomspsykiatrin var könsblinda. 

En jämförelse mellan två pojk- respektive 

flickdominerade vårdformer visade att den 

pojkdominerade fick kosta tio gånger så 

mycket som den flickdominerade. 

Gertrud Åström, ordförande i Sveriges 

Kvinnolobby, kommenterade resultaten: 

– Skillnaderna i resursfördelning mellan 

könen beror på att politiken saknar ett 

konsekvent jämställdhetsperspektiv. Det 

saknas grundläggande information genom 

könsuppdelad statistik. 

– Vi efterlyser analyser av de uppgifter 

som finns och önskar svar på frågan varför 

insatser för unga kvinnor får kosta mindre 

och vilka konsekvenser det har för utveck-

lingen i samhället.

Regeringen satsar mer
på pojkar och unga män

Margot Wallström stöttar  
Kvinna till Kvinna
På sin sista arbetsdag som FNs särskilda rapportör om sexuellt 

våld i konflikter bestämde sig Margot Wallström att bli Kvinna till 

Kvinna-vän och stödja organisationens arbete.

 Margot Wallström tackade för allt stöd som Kvinna till Kvinna 

och kvinnoorganisationer världen över har gett henne under 

hennes två år på FN-posten:

 – Kvinna till Kvinna ger ett ovärderligt stöd och skydd för ut-

satta kvinnor i konfliktdrabbade regioner. Kvinna till Kvinna visar 

på kopplingen mellan att få stopp på det sexuella våldet mot 

kvinnor och få hållbara fredsprocesser. Organisationen arbetar 

oförtrutet med att lyfta kvinnors perspektiv på fred och säkerhet 

till den internationella politiska nivån.

Lena Ag, Kvinna till Kvinnas generalsekreterare är glad och 

stolt:

– På bara två år som särskild rapportör har Margot gjort 

viktiga insatser och flyttat fram positionerna kring åtgärder mot 

sexuellt våld. Hon har fått upp sexuellt våld i krig på FNs säker-

hetsråds dagordning och hennes arbete bidrar till att krigsför-

brytare inte längre kan räkna med straffrihet för sina handlingar.

Morgonbris nr 6 från år 1966 är upphittad. I trossbotten 

i en sommarstuga i Enviksbyn i Dalarna. 

Korsordet är löst, men inte inskickat. Prenumeranten och 
medlemmen, som fick tidningen, hette Elsa Vallén och var 
bosatt i Sandviken. 

Tidningen kom med posten och med hälsning från Dan 
Östberg i Svenstavik. Hans dotter Ann hade hittat Morgon-
bris plus mängder av veckotidningar. De fungerade som 
isolering i stugans golv. 

1966 kom Morgonbris ut med tolv nummer per år. Lisa 
Mattson var förbundets ordförande och Anna Rudling chef-
redaktör. Ledaren i nummer 6 behandlade en av förbundets 
viktigaste frågor: S-kvinnors motstånd mot kärnvapen.

Aktiva pappor 
stärker familjen 
och samhälls
ekonomin

Jämställdhet stär-

ker inte bara kvin-

nors frihet, utan 

också familjen och 

samhällsekonomin. 

Det framkom vid 

den europeiska 

demografikonfe-

rensen på Stock-

holms universitet, 

som i år handlade 

om »Gender and 

Population.« 

Länge såg 

befolkningsfors-

karna ett samband 

mellan kvinnors 

inträde på arbets-

marknaden, sjun-

kande födelsetal 

och en försvagning 

av familjestabi-

liteten. Men den 

trenden vänder när 

män går in och tar 

ansvar i familjerna, 

som i de skandina-

viska länderna. 

Många länder 

som brister i jäm-

ställdhet har låga 

födelsetal, låg sys-

selsättningsgrad 

och relativt sett 

låg BNP.  Världs-

ledande befolk-

ningsforskares råd 

till aktiva politiker 

är att jämställdhet 

är ett effektivt sätt 

att stärka samhälls-

ekonomin.

Morgonbris höll 
värmen i Dalarna

Morgonbris 6/1966.
Somrigt omslag med 
svartvita kor, pilevall 
och korsvirkeshus.
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ERKÄNN PALESTINA
RÖSTA JA TILL 
MEDLEMSKAP I FN

Det är nu tio år 
sedan Israel byggde 
muren på Västban-
ken. Och än finns 
inget hopp om att 
den ska rivas.
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I september 2011 utropade sig Palestina som en självständig 
stat och ansökte om medlemskap i FN. Dessvärre blev det inte 
mer än en ansökan eftersom USA hotade med att lägga in sitt 
veto i säkerhetsrådet. Konsekvensen blev att säkerhetsrådet 
inte ens tog upp frågan till omröstning. 

Sverige stödde inte palestiniernas strävan efter FN-med-
lemskap och har fortfarande inte erkänt Palestina. Det är till 
och med så illa att Sverige i oktober förra året röstade nej till 
Palestinas ansökan om medlemskap i FN-organet Unesco.

Lyckligtvis var det bara en minoritet länder som röstade nej 
till Unescomedlemskapet, så denna ansökan gick igenom trots 
Sveriges motstånd. 14 länder röstade mot, 107 länder röstade 
för och 52 lade ner sina röster. 

Det är inte svårt att förstå varför Palestina försöker få er-
kännande från FN. Israel blockerar fredsprocessen genom nya 
bosättningar i strid med gällande FN-resolutioner, och genom 
nya kränkningar av palestinier på ockuperad mark. »Fredspro-
cessen« står och stampar och ockupationen fortsätter medan 
Israel tar över mer och mer av palestiniernas land. 

Det palestinska folket behöver hopp för att kunna leva 
vidare och se framåt. FN-medlemskap för Palestina skulle 
vara ett viktigt symboliskt steg och visa omvärldens stöd för 
strävandet efter en egen suverän stat och för fred.

 
Mycket talar för att palestinierna, efter misslyckandet i 
säkerhetsrådet, nu i stället kommer att skicka sin ansökan om 
FN-medlemskap till generalförsamlingen. Här finns, till skill-
nad från i säkerhetsrådet, ingen möjlighet för enskilda länder 
att blockera ansökan. Röstar en majoritet av FNs medlems-
stater för ansökan kommer det också att bli FNs beslut. Det 
kommer i så fall inte att bli ett fullvärdigt FN-medlemskap, 

däremot en förstärkt observatörsstatus. Men detta vore ett 
viktigt erkännande för palestinierna och ett steg på vägen mot 
frihet! 

Det är dags att låta palestinierna få del av den arabiska 
våren! Allt fler länder i närområdet har vänt sig mot Israels 
förtryck och människorättsbrott. Men Palestina behöver även 
stöd från Europa.

Norge har nu anslutit till de länder som erkänner Pales-
tina. Trots att de har fullt upp på hemmaplan med att hantera 
efterverkningarna av det fruktansvärda främlingsfientliga ter-
rordåd som drabbat dem, vänder de blickarna mot Palestinas 
ockuperade folk och visar solidaritet. Det är mycket positivt 
och borde uppmuntra Sverige att följa efter! Sverige ska själv-
klart tillhöra de progressiva röster i Europa som står upp för 
folkrätten och de mänskliga rättigheterna! 

Palestina har nu för första gången fått en ambassadör 
i Sverige. Det var på tiden! Nästa naturliga steg är att 
Sverige erkänner Palestina som stat och verkar för FN-
medlemskap. ✿

Hillevi Larsson 
är ledamot av S-kvinnors förbunds-

styrelse och sitter i riksdagen på 
Malmö-bänken.
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Carina Adolfsson-Elgestam:

Trygga sTabiliTeTen  
i vårT närområde

här fortsätter debatten
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»Ta leksakerna från pojkarna! Säg nej till Super-Jas!« 

Det skrev Maj-Britt Theorin i förra numret av Morgonbris. Redan 1972 fick  

Maj-Britt partikongressen att besluta att någon ytterligare avancerad flyg-

planstyp inte skulle komma till stånd. 

Men varken flygindustrin eller försvaret gav upp. Kvinnoförbundet, 

SSU och Broderskap fortsatte att säga nej till JAS. 

Sverige fick – trots detta –  JAS, ett projekt som redan har kostat minst  

200 miljarder kronor och som nu kanske ska bli Super-JAS.

Till skillnad från Maj-Britt Theorin så anser jag att Sverige 
behöver den svenska försvarsindustrin. Utvecklingen av JAS 
är en del i detta. Det är viktigt för den övriga industriproduk-
tionen att kunna ta tillvara den kunskap och teknikutveckling 
som sker inom försvarsindustrin. Det är även viktigt att vi 
kan samarbeta med andra länder och därmed få ta del av deras 
utveckling av materiel och teknik. 

Sverige har sedan länge en restriktiv hållning till vapenex-
port, samtidigt som vi som alliansfritt land har ett ansvar för 
att själva stå för en hel del av materielförsörjningen till vårt 
eget försvar. Om Sverige ska fortsätta var alliansfritt måste vi 
kunna producera eget material. Är vi däremot medlemmar  
i Nato kan vi handla från den så kallade hyllan. 

Den svenska försvarsmakten kan dock aldrig ensam ge 
lönsamhet åt en inhemsk försvarsindustri. Av säkerhetspoli-
tiska skäl, och inte av företags- eller nationalekonomiska skäl, 
har vi därför tillåtit en viss kontrollerad export av vapen. Den 
svenska vapenexporten måste vara utformad så att försvars-
politisk och säkerhetspolitisk hänsyn tas. Och det ska finnas ett 

tydligt regelverk som förhindrar att svenska vapen används 
för att kränka mänskliga rättigheter. 

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, 
trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra till att stärka 
internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska ut-
göra grunden för prioritering och utveckling av vårt försvar. ✿ 

  

Carina Adolfsson Elgestam 
är riksdagsledamot sedan 1998.  
Hon är ordförande för S-kvinnor  

i Kronoberg och var under  
många år ledamot av S-kvinnors  

förbundsstyrelse. 
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Carina Adolfsson-Elgestam:

Trygga sTabiliTeTen  
i vårT närområde

Henrietta Serrate:

demokraTi och 
människovärde

 
 

f
o

t
o

: m
a

l
in

 u
l

f
h

a
g

e
r

f
o

t
o

: r
ik

s
d

a
g

e
n

För några månader sedan avslöjade Sveriges Radio att Sve-
rige hjälper Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Diskussio-
nen gick hård och försvarsminister Sten Tolgfors tvingades att 
avgå, men vad hände sen? 

Historiskt har den socialdemokratiska rörelsen alltid out-
tröttligt engagerat sig för frihet och demokrati och ständigt 
stått stark och fast i kampen mot förtryck och terror. Men 
var har det socialdemokratiska engagemanget när det gäller 
vapenexport till diktaturer tagit vägen?

Spaniens diktator Franco lät 1975 avrätta tre medlemmar 
ur den antifascistiska motståndsrörelsen. Statsminister Olof 
Palme höll som reaktion på det ett tal där han kallade Franco-
regimen för: »Satans mördare«.

Samma år gick Olof Palme till angrepp mot kommunistregi-
men i Tjeckoslovakien. Då kallade han dem för »diktaturens 
kreatur.« Han jämförde också USAs bombningar över Hanoi 
1972 med några av den moderna historiens absolut mest veder-
värdiga handlingar och nämnde bland annat koncentrationslä-
gret Treblinka och Sharpevillemassakern i Sydafrika. 

Sverige var under den tiden nästan synonymt med begrep-
pet internationell solidaritet, är vi det idag? När diktaturerna 
i Latinamerika föll, välkomnade vi i västvärlden demokrati 
och mänskliga rättigheter. Och till dem, som tvingades på flykt 
under kampen för demokrati och frihet, gav vi en fristad i vårt 
land som flyktingar.

När de kommunistiska diktaturerna föll i Ryssland och Öst-
europa, välkomnade vi även då folkets kamp för demokrati och 
yttrandefrihet. Vi sände delegationer till de nya fria staterna 
och påbörjade ett omfattande stödprogram. 

Med detta i ryggsäcken är det för oss i SSU Kronoberg 
otänkbart att låta vapenexportens ekonomiska och säkerhets-
politiska intressen gå före demokrati och människovärde. 

För Fredrik Reinfeldt och flera av västvärldens ledare är 
internationella relationer, vapenexport och ekonomi tydligen 
viktigare än demokrati och frihet. I en tid när våldsamma 
diktaturer kan köpa svenska vapen är det socialdemokratins 

skyldighet att vara den skarpaste rösten mot brutalitet och 
diktatur. 

Den feghet som vi nu ser, inte bara från regeringen utan 
också genom oppositionens tystnad, bevisar bara att man 
skjuter fram kapitalet framför människors frigörelse och rätt. 
Deras agerande visar svart på vitt vad man tycker är viktigast. 

Vi socialdemokrater måste på allvar sätta freden i fokus. 
Begrepp som internationell solidaritet och jämlikhet blir aldrig 
omoderna, om vi inte själva skapar den bilden. Om socialdemo-
kratin ska växa sig stark som rörelse igen måste vi sätta den 
internationella solidariteten, alla människors frihet och hela 
världens fred i fokus. Då duger det inte med diplomatiska rand-
anmärkningar när vi formulerar utrikespolitiken. Vi behöver 
nära drömmarna om en bättre värld. Vi måste våga formulera 
provisoriska utopier – idéer om hur vi vill utveckla samhället 
och världen de kommande tio-femton åren. 

Olof Palme formulerade krav på gemensam säkerhet, kärnva-
penfria zoner och nedrustningsavtal. Vad blir vår generations 
svar? Vågar vi formulera tydliga visioner om internatio-
nell rättvisa, världshandel eller konfliktlösningar? Vi i SSU 
Kronoberg kräver att socialdemokratin offentligt ställer sig 
emot svensk vapenexport samt på riktigt börjar verka för en 
fredligare värld. ✿

Henrietta Serrate
ordförande SSU Kronoberg, kräver 

stopp för vapenexport samt att soci-
aldemokratin »på riktigt« engagerar 

sig för en fredligare värld.
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Magdalena Andersson:

Magdalena Andersson har en förebild i politiken; Göran Persson.

Hon var politiskt sakkunnig och planeringschef på statsrådsberedningen när 

han var statsminister och med hårda nypor sanerade Sveriges ekonomi.

Maxtaxan är hennes favorit bland jämlikhetsreformerna, och när det gäller 

Sveriges ekonomi låter hon precis som Persson:

– Jag tänker aldrig kompromissa när det gäller att hålla ordning och reda  

i statens finanser. 

text: Lena Näslund   foto: Ellinor Collin

  agdalena Andersson har på nätet kallats för tokfeminist. Hon 
tycker att det är lite smickrande att höra, men när vi pratar om 
jämlikhet och jämställdhet framstår hon snarare som en balan-
serad pragmatiker. Hon prövar sina svar med stor försiktighet 
och hänvisar ofta både till förra höstens budgetmotion och till 
den som man nu håller på att arbeta fram. 

Och hon ställer sig inte i främsta ledet när det gäller lika 
lön för lika arbete. I den frågan, och i en del andra, hänvisar M

»Utbildning 
viktigaste 
vägen till 
jämställdhet 
och jämlikhet«

intervju
magdalena andersson
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Magdalena Andersson, 45. Hennes 
barn gillar inte tanken på att mam-
ma kan bli finansminister, men hon 
är nu partiets ekonomisk-politiska 
talesperson och vägen är utstakad.
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hon antingen till arbetsgivarna eller till 
arbetsmarknadens parter. 

Magdalena Andersson blev partiets 
ekonomisk-politiska talesperson i februa-
ri i år. Hon var då ganska okänd, men har 
steg för steg arbetat sig in i partimed-
lemmarnas och allmänhetens medvetan-
de. Hon håller sitt privatliv för sig själv 
och vill helst inte prata om sina barn eller 
sin familj. Men något får vi veta.

Magdalena Andersson är 45 år, född i 
Uppsala och bosatt i Nacka. Hon har man 
och två barn. Barnen, som är åtta och tio 
år, gillar inte tanken på att mamma kan 
bli finansminister.

Magda, som en del får kalla henne, 
växte upp i en akademikerfamilj, men 
hon vet inte hur föräldrarna röstade. 
Det enda hon vet säkert är att det var 
tillsammans med mamma och framför 
nyhetsprogrammet Rapport som hon fick 
upp ögonen för världens orättvisor. Det 
var militärkuppen i Chile 1973, det var 
den grymma apartheidpolitiken i Sydaf-
rika och det var diktaturerna i Spanien, 
Portugal och Grekland.

Internationell sekreterare
Intresset för de internationella frågorna 
förde hon med sig in i det socialdemokra-
tiska studentförbundet där hon under 
några år var internationell sekreterare.

Magdalena Andersson är utbildad 
civilekonom från Handelshögskolan i 
Stockholm. Hon har även studerat vid 
Harvard i USA och i Wien. Magdalena 
Andersson:

– Jag fick svenska studiemedel samt 
stipendium från Svenska Institutet. På 
Harvard, där terminsavgifterna är höga, 
var jag fattig som en kyrkråtta. I Wien 
var det lite lättare.

Hon berättar att det viktigaste med de 
internationella studierna var de kontak-

ter hon fick med andra studenter samt de 
villkor och verkligheter hon lärde känna. 
Studentkamraterna är nu forskare på 
olika håll i världen och är nyttiga kon-
taktpersoner. Detsam-
ma gäller den interna-
tionella och radikala 
tankesmedjan Policy 
Network. Magdalena 
Andersson ingick i sty-
relsen 2005–2009, men 
lämnade uppdraget när 
hon blev opolitisk tjäns-
teman och överdirektör 
på Skatteverket.

Jämställdheten  
som mål
Magdalena Andersson 
ser sig själv som femi-
nist och inte som tokfe-
minist. Det grundläg-
gande för henne är allas 
frihet att själv välja sitt 
liv. Det startar redan 
när man är barn:

– Man ska få utveck-
las som den man är. 
Könsrollerna begränsar 
barnens möjligheter.

Hon ser jämställdheten som mål och 
feminismen som vägen att ta sig dit. Här 
är utbildning en viktig del av vägen till 
både jämställdhet och jämlikhet. 

Hon har inga färdiga svar på hur 
socialdemokratin ska öka jämlikheten, 
eller vilka reformer som krävs, men 
hon poängterar gång efter gång skolans 
betydelse. Från förskola till högskola och 
universitet:

– Vårt parti ska fortsätta att satsa på 
utbildning och forskning. Vi ska ha en 
skola som ger eleverna stöd hela vägen 
från förskolan. Vi vet att de barn som 

har gått i förskola är bättre förberedda 
och klarar sig bättre i grundskolan. 
Förskolan blir en allt viktigare del av det 
livslånga lärandet. Och efter grundskolan 

måste man klara att ta 
en gymnasieexamen. 
Utan den har man svårt 
att komma in på arbets-
marknaden.

Därmed är vi inne på 
ett par viktiga social-
demokratiska reformer 
och reformförslag, de 
flesta med anknytning 
till skolan. Magdalena 
Andersson:

– Maxtaxan ska vara 
kvar. Det är en av mina 
älsklingsreformer, och 
den lades fram av Gö-
ran Persson när jag var 
i statsrådsberedningen. 
Maxtaxan är fördel-
ningspolitiskt korrekt, 
bra för barnen och en 
del av den generella 
välfärden.

– Barnbidragen ska 
vara kvar. Vi ska inte 
göra som våra danska 

partikamrater och göra barnbidragen 
behovsprövade.

– Obligatorisk sommarskola för elever 
i grundskolan är ett av våra nya förslag. 
Det ska gälla elever som ligger efter med 
studierna och som riskerar att inte gå ut 
med godkända betyg. 

– Och i vårt förslag till vårbudget hade 
vi ett ungdomskontrakt för arbetslösa 
under 25 år som inte har gått ut gymna-
siet. Kontraktet ska ge halvtidslön för 
jobb eller praktik samtidigt som gymna-
siestudierna avslutas. Det är viktigt att 
alla inser att man har ett eget ansvar för 

»Maxtaxan är fördelningspolitiskt korrekt, bra för barnen 
och en del av den generella välfärden.«

Skolan är viktig för Magdalena An-
dersson. Och då räknar hon även in 
förskolan.
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att bli anställningsbar för att därefter 
kunna försörja sig själv.

Magdalena Andersson är just nu inne 
i det tuffa arbetet med att ta fram en 
skuggbudget till 2013. Hon vill ha ökad 
välfärd och jämlikhet, men hon är inte 
beredd att säga något om hur det ska 
betalas. Det finns troligen ett något 
större ekonomiskt utrymme 2013 jämfört 
med 2012. Det kan innebära satsningar 
på utbildning, forskning, utveckling och 
infrastruktur.

Urholkade försäkringar
Långsiktigt – inför partikongressen och 
valrörelsen – vill hon inte säga något 
alls. Men hon påpekar att de urholkade 
försäkringarna, A-kassan och sjukför-
säkringen, står högt på dagordningen. 
När det gäller föräldraförsäkringen 
säger hon att den är bra för barnen och 
här står hon på partilinjen, en tredelad 
försäkring. Hon inser att det kommer att 
ta lång tid innan papporna tar samma an-
svar för barnen som mammorna, men vill 
ändå inte gå fortare fram. Själv var hon 
hemma »något mer« än barnens pappa 
när frågan var aktuell. 

Magdalena Andersson vill därtill se 
trygga nattis i alla kommuner, det vill 

säga barnomsorg på obekväm arbetstid, 
men hon är inte beredd att lova statliga 
pengar för att verksamheten ska komma 
igång. Hon stöttar också partiets löfte 
att verka för att heltid blir en rättighet 
för de anställda i alla socialdemokratiska 
kommuner och landsting. Det är en del 
av partiets politik för ökad ekonomisk 
jämlikhet. 

En viktig fråga för S-kvinnor är lika 
lön för lika arbete. Kvinnor som grupp 
har bara 78 procent av den lön som män 
som grupp har, och senaste avtalsrörel-
sen tog inte många kliv framåt. Social-
demokraterna har sedan 1944 och det 
wigforsska efterkrigsprogrammet haft 
frågan på dagordningen. 

Magdalena Andersson vill inte peta 
politiskt i löneförhandlingarna och 
hänvisar till arbetsmarknadens parter. 
Därefter berättar hon om den lönekart-
läggning som hon drog igång när hon 
2009–2012 var överdirektör på Skatte-
verket. Hon ser lönekartläggningar som 
ett viktigt instrument för mer jämställ-
da löner. Alla arbetsgivare med fler än 
25 anställda är enligt lagen tvingade att 
göra en sådan kartläggning vart tredje 
år. Men hon är också medveten om att 
lönekartläggningarna inte har fungerat 

som det var tänkt och ser gärna att 
kraven på arbetsgivarna skärps. 

Två andra hjärtefrågor för S-kvinnor 
är RUT-avdraget och sex timmars ar-
betsdag. Partikongressen beslutade att 
RUT-avdraget ska avskaffas, men Mag-
dalena Andersson kan tänka sig att göra 
om RUT så att det endast kan användas 
av barnfamiljer och äldre. När det gäl-
ler kortare arbetstid är hon hårdare:

– Om människor vill arbeta sex tim-
mar är det okey, men normen ska vara 
åtta timmar. Arbetstiden ska vara en 
fråga för arbetsmarknadens parter, 
eller för arbetsgivarna. Om de anser att 
heltid är sex timmars arbetsdag och  
är bra för produktionen får de själva 
ändra villkoren på sina egna arbets-
platser. ✿

Magdalena Andersson säger nej till kortare arbetsdag. Normen ska vara åtta timmar.

Utbildningskontrakt för unga
Socialdemokraterna föreslog i våras, 

som en del av vårbudgeten, att ett 

system med utbildningskontrakt ska 

införas. Förslaget lever kvar och är 

enligt Magdalena Andersson en väg 

att hjälpa unga till jobb och praktik, 

och att samtidigt betona det egna an-

svaret för att göra sig anställningsbar 

genom gymnasiekompetens. 

Kontraktet vänder sig till den som 

är arbetssökande, är under 25 år och 

inte har fullgjort gymnasiet. Den som 

är ung och söker jobb erbjuds: 

• Jobb enligt »Västeråsmodellen« 

med avtalsenlig lön på halvtid och 

studier på halvtid. 

• Praktik hos privata eller offentliga 

arbetsgivare samt studier på halvtid 

eller deltid.

• Utbildning på heltid, vid komvux, 

yrkes-vux eller folkhögskola. 

• Ett särskilt studiestöd eller förhöjt 

studiebidrag. 

Enligt de lagar och regler som finns 

idag villkoras ersättningar från det of-

fentliga med att utbildningskontraktet 

fullföljs. Kontraktet ska både gälla nya 

insatser med jobb och praktik samt 

den befintliga arbetsmarknadspoliti-

ken, till exempel arbetsmarknadsut-

bildningen.
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Vad är det om händer med klimatet? Är översvämningarna i Småland, Filipinerna 

och Japan bara tillfälligheter? Och är det försvinnande istäcket på Grönland 

något som man kan bortse från?

Forskare har olika uppfattningar, liksom partier och privatpersoner.

I det kommande partiprogrammet måste klimatet och miljöfrågorna få stort 

utrymme. Det är också detta som de här sidorna handlar om.
text: Lena Näslund

SMÅLAND, 
GRÖNLAND
och partiprogrammet

nya partiprogrammet 
kl imatfrågan
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Marika Lindgren Åsbrink är en av två 
sekreterare i partiets programkommis-
sion. Den andre är Lars Engqvist. Marika 
är därtill ordförande i grundskole- och 
gymnasienämnden i Sundbyberg samt 
politisk sekreterare i partistyrelsen. 

De båda sekreterarna har läst allt som 
har kommit in som svar på det arbets-
material som programkommissionen 
sände ut i höstas. Där fokuserades på fem 
viktiga samhällsförändringar som präglar 
vår tid: Globaliseringen. Kunskapstillväx-
ten och teknikutvecklingen. Klimatför-
ändringarna och utarmningen av natur-
resurser. Förändrade sociala mönster. 
Politikens förändrade villkor. 

Två frågeställningar är extra aktuella 
när det nästan varje dag är översvämning 
nånstans och när folken i södra Europa 
gör uppror mot nedskärningar i löner, 
pensioner och välfärd. Det gäller klimatet 
och det gäller demokratin.

Marika Lindgren Åsbrink:
– Det är svårt att säga vilken eller vil-

ka av frågorna som uppfattas som mest 
viktiga, men vi behöver fundera extra på 

gränsdragningen mellan marknad 
och demokrati. Sedan tycker jag att 
både finanskrisen och klimatfrågan 
pekar på behovet av gemensamma 
lösningar. Det finns gemensamma drag 
i de här frågorna; varken finanskrisen 
eller klimatfrågan kan lösas av enskilda 
personer eller av marknaden. Det krävs 
politiska beslut. Det är i högsta grad ett 
internationellt intresse.

– Självklart finns det mycket man kan 
göra i sitt eget land, men det kommer 
aldrig att räcka. Samtidigt får man inte 
ge upp när inget sker internationellt, 
man får inte vänta utan måste agera.

Vad kan vi då göra själva när FNs mil-
jökonferenser endast resulterat i ökad 
splittring mellan rika och fattiga länder?

Marika Lindgren Åsbrink:
– Det är en svår fråga. Det som är 

speciellt med den är att demokratin har 
enklare att hantera frågor som handlar 
om att fördela ett ökande välstånd eller 
saker som blir bättre för stora delar av 
mänskligheten. Miljöfrågan kan kräva 
att vi i Sverige ändrar vårt sätt att leva. 

Den kan kräva 
att vi måste göra 
saker som känns 
som uppoffringar 

för många människor. Och vårt politiska 
system är inte riktigt vant att hantera 
det. 

– Klimatkrisen är ett hot, den kan man 
inte tänka bort. Det bästa är demo-
kratiska lösningar där man sitter ner, 
prioriterar och kommer överens hur man 
ska hantera hotet. Det blir sämre på lång 
sikt om man inte löser det på det sättet. 
Men det går inte av sig självt. Man kan 
inte ta den demokratiska utvecklingen 
för given. 

Marika Lindgren Åsbrink konstaterar 
att miljöfrågan sedan länge finns med i 
partiprogrammen. Med klimatfrågan är 
det lite annorlunda. Den är ganska ny. 
Och att gå från medvetenhet om problem 
med miljön till en verklighet som kan 
innebära minskad välfärd är svårare. 

– Det gäller flera av de frågor som  
socialdemokratin prioriterar. Det finns 
förståelse för vad globaliseringen inne-

400 svar har kommit in till partiets program-

kommission. De är en del av underlaget till 

det nya partiprogrammet, som ska diskuteras 

och antas på partikongressen i april 2013.

Marika Lindgren Åsbrink

Miljöfrågan kan kräva att vi 
i Sverige ändrar vårt sätt att leva
– Det känns bra, säger Marika Lindgren Åsbrink. Det är allt från en-

skilda medlemmar till hela arbetarekommuner som har engagerat sig. 

Det som kommer igen hela tiden är frågan om vinster i välfärden. Den 

sticker ut, både i svaren och på våra möten. Man är inte nöjd som det 

fungerar idag, och det finns olika förslag på vad som ska göras åt det.

Marika Lindgren 
Åsbrink konsta-
terar att miljöfrå-
gan finns med i 
partiprogrammet 
sedan länge, men 
med klimatfrågan 
är det annorlunda. 
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Sara Karlson säger att det som intres-
serar henne mest är klimatfrågan. Vi 
som finns i de rika länderna måste ta 
ett större ansvar. Hon anser att Kyoto-
protokollet måste följas av ett mycket 
kraftigare avtal, och att vi måste erkänna 
att handel med utsläppsrätter inte alls 
blev så framgångsrik som många önskat. 
De globala koldioxidutsläppen fortsätter 
bara att öka. 

Och hon är inte dugg förvånad över att 
utvecklingsländerna samt Kina och In-
dien sa nej när FN-konferensen om miljö 
i Köpenhamn försökte lägga över ansva-
ret för en bättre miljö på de fattigaste.

Hon ligger vaken om nätterna och 
funderar över den ekonomiska tillväxten, 
som nästan ingen vågar ifrågasätta, och 
hur man ska få folk att lyssna:

– Ekonomisk tillväxt är integrerad 
i vår självbild. Under stora delar av 
1900-talet har Socialdemokraterna fört 
Sverige framåt i en obruten framstegsan-
da. Nu är det nödvändigt att tänka nytt, 
att ändra kurs. Den stora frågan är om 
partiet klarar att leda den utvecklingen.

– Vi måste tänka om kring ekonomisk 
tillväxt, men det betyder inte att vi måste 
försämra våra livsvillkor. Vi måste bara 
sluta konsumera det extra utrymme som 
uppstår när vi investerar i grön produk-
tion, sparar energi och därmed förbättrar 
miljön. Det nya ekonomiska utrymmet 

bör gå till allas nytta, inte bara till dem 
som redan har det bäst. 

Hon konstaterar att vår växande kon-
sumtion av teknikprylar, mat och resor 
ökar bruttonationalprodukten i Sverige, 
men drabbar fattigare länder. Där tar 
man hand om vårt avfall och tillverkar 
nya saker som ska transporteras till väst-
världen med hög kostnad för miljön: 

– Vi måste dra ner på tempot, dela på 
jobben och korta arbetstiden. Det finns 
mängder av övertid som kan fördelas så 
att vi kan få kortare arbetsdagar med 
bibehållen lön.

Sara Karlsson konstaterar också att 
klimatkrisen har blivit mycket värre 
sedan det nuvarande partiprogrammet 
antogs 2001. Utvecklingen till det sämre 
har gått snabbare än man då kunde ana. 
Den svenska klimatpolitiken har inte 
lyckats stoppa utvecklingen. Utsläppen 
har ökat och fortsätter att öka samtidigt 
som jordens befolkning nu är sju miljar-
der och trycket på miljön blivit mycket 
hårdare:

– Vi måste agera i Sverige. Vi måste 
arbeta globalt, men vi kan inte vänta på 
det internationella samfundet innan vi 
börjar ställa om. Vi ska inte rädda vårt 
utsläppsmål med utsläppskrediter. Och vi 
ska inte subventionera en fiskeflotta som 
inte bara fiskar ut våra egna hav utan 
även havet utanför Västafrika. 

bär om man tittar på s-program  men. 
Den innebär utmaningar för en social-
demokratisk modell. Det är ingen ny 
insikt. Men att gå från det till att verk-
ligen förändra. Det är mycket svårare, 
man måste gå över nationsgränserna. 
Det är tillräckligt svårt att förändra i 
sitt eget land, men ännu svårare när 
man är fler som ska komma överens. 

De socialdemokratiska partipro-
grammen är inga handlingsprogram. 
De har en inriktning och den socialde-
mokratiska idévärlden ska vara synlig. 
Inriktningen i programmet ska ligga 
till grund för politisk handling på alla 
nivåer. En av de viktiga frågorna blir 
då om man kan vinna val på ett par-
tiprogram som framhäver klimatpro-
blemen och pekar på att det nu krävs 
solidaritet och lägre konsumtionen?

– Man kan vinna val även då. Man 
måste få med sig människor på pro-
blemformuleringen och därmed också 
lösningen. Det är själva utmaningen 
och den är svårare än när det gällde 
att en gång i tiden bygga ut barnom-
sorgen, som ju var en ensidigt positiv 
åtgärd. Det är stor skillnad i politiken 
när det handlar om saker som är lite 
mer tuffa än när man fördelar ökat 
välstånd.

– Samtidigt finns det en stark med-
vetenhet om det försämrade klimatet. 
Det är etablerat att det är männis-
korna som har orsakat klimatföränd-
ringen. Det svåra är att det finns så 
starka ekonomiska intressen i det här. 
På många håll är därför klimatför-
ändringen politisk kontroversiell att 
hantera. Att utmana dessa krafter är 
att ge sig ut på djupt vatten

– Men i Sverige är det inte så svårt. 
Vi kan klara att gå från insikt till hand-
ling. Dessutom finns det inte så många 
starka klimatskeptiker i Sverige. Män-
niskor har kunskap om problemen. ✿

– Det viktigaste av allt är fördelning. Det 

kokar ner miljöfrågan till att handla om jor-

dens resurser. Det är inte bara en fråga om 

teknik. Det är en fråga om vilket samhälle vi 

vill ha. Det säger Sara Karlsson, 26, ledamot 

av riksdagens miljö- och jordbruksutskott, 

men också engagerad i S-kvinnors arbete för 

hållbar utveckling.

Sara Karlsson, 26 år, ledamot av 
riksdagens miljö- och jordbruks-
utskott, men också engagerad 
i S-kvinnors arbete för hållbar 
utveckling.

»I Sverige är det inte så 
svårt. Vi kan klara att gå 
från insikt till handling.«

Sara Karlsson:

Klimatfrågan håller 
henne vaken 
om nätterna
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Inga-Lill Röhr är ordförande i kvinnodi-
striktet i Värmland och vice ordförande i 
klubben i Kristinehamn:

– Vi startade en studiecirkel och höll oss 
till de fem frågor som programkommissio-
nen ville ha svar på. När det gäller miljön 
kände vi att vi alla måste hjälpas åt och 
det präglar vårt svar.

– Vi märker ju alla att det är något som 
håller på att förändras. Översvämningar 
var något som förr bara inträffade utom-
lands. Man såg hur människor och hus 
dränktes av vatten. Nu har vi det här, och 
man undrar ju om människan håller på att 
ta död på sig själv och på hela planeten. 

Detta är något av det som S-kvinnor i 
Kristinehamn vill att programkommissio-
nen funderar på:

– Det är pengar och ekonomiska intres-
sen som styr oljeförbrukningen. Man 
måste ta fram alternativ som fungerar. 
Det behövs statliga pengar till forskning 

om kli-
matsmarta 
lösningar. Alla 
måste lära sig 
att bli mer 
försiktiga med jordens resurser.

– Jobben har flyttat utomlands vilket 
bidrar till ökade transporter som är dyra 
och skadliga för miljön. Ta till exempel 
fisk som fiskas i Ishavet, rensas i Europa, 
filéas i Asien och säljs i Sverige. 

I rapporten skriver klubben att järnvä-
gar och båtleder bör förbättras så att de 
svenska transporterna blir mer miljö-
vänliga. De vill också ha bättre digitala 
mötesrum för att minska resandet till 
möten och konferenser. Och så vill man 
ha solceller, hybridbilar, biogas och Fair 
Trade: »Människan har ett stort ansvar. 
Vi bör sortera, åka kollektivt, använda 
tygkassar när vi handlar. Vi måste lära 
våra ungdomar detta.« ✿

Inga-Lill Röhr:

Det finns mycket vi 
själva kan göra
S-kvinnor i Kristinehamn är en av de många  

organisationer som har skickat in synpunkter  

till programkommissionen.

Miljöavsnittet är till stor del inriktat på det som 

den enskilda människan kan göra för att minska 

miljögifter och växthusgaser.
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Hon är intresserad av arbetet med 
det nya partiprogrammet, men har 
ännu inte försökt påverka innehål-
let. Miljöavsnitten i det nu gällande 
programmet är ganska bra, men miljö 
och ekonomi måste kopplas ihop. 
Dessutom tycker hon att det brister i 
följsamheten:

– Våra förtroendevalda väljer att se 
bort från det som partikongressen har 
beslutat när de tycker att det behövs 
undantag. Då kan man ju fråga sig vad 
vi ska ha partiprogrammet till.

Sara Karlsson anser att Socialde-
mokraterna även i fortsättningen kan 
vara ett parti som både för en aktiv 
jobbpolitik och tänker nytt kring 
tillväxten. Hon säger att hon är refor-
mist. Ändringarna måste komma steg 
för steg. Men programkommissionen 
och partikongressen måste ha mod 
att gå före och tydligare koppla ihop 
ekonomi och hållbar utveckling. Vi ska 
inte räkna med evig tillväxt. Det är 
omöjligt. ✿

Inga-Lill Röhr är ordförande 
i kvinnodistriktet i Värmland 
och vice ordförande i klub-
ben i Kristinehamn.

Klimatförändring i bilder
Isen på Grönlands glaciärer smälter. Sam-

tidigt kommer rapporter om att de första 

jordgubbarna någonsin på ön håller på att 

mogna. Forskarna noterar, men få säger att 

förändringen är bestående. Från Danmark, 

som Grönland tillhör, rapporteras att den 

genomsnittliga temperaturen på Grönland 

har ökat med två grader sedan år 2000.

Bilderna på de smältande glaciärerna 

kommer från amerikanska NASA. Under 

fyra dagar i juli ökade smältgraden på 

glaciärernas yta från 40 procent till 97 pro-

cent. Det har aldrig tidigare inträffat under 

de 30 år som Nasa har gjort mätningar.

Bilden till vänster är från den 8 juli. Den visar 
att cirka 40 procent av isen har försvunnit. 
Bilden till höger är från den 12 juli. Då har 97 
procent av isen börjat smälta.

Reservera tid för möten 
om partiprogrammet
I april 2012 sändes ett arbetsma-

terial ut till partiorganisationerna. 

Det innehöll fem viktiga frågor som 

skulle belysas. En av dem handlade 

om klimatförändringarna. 

Två personer – Marika Lindgren 

Åsbrink och Lars Engqvist – ska 

under hösten 2012 skriva ett första 

utkast till nytt partiprogram. Det 

bygger bland annat på de syn-

punkter och idéer som partimed-

lemmarna har skickat in. 

I oktober/november 2012 pre-

senterar programkommissionen, 

under ledning av Stefan Löfven, för-

slaget till partiprogram. Det ska ut 

på remiss till partiorganisationerna 

i början av december.

I januari 2013 ska partistyrelsen 

behandla programkommissionens 

förslag och den 3–7 april är det 

partikongress.
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amiljetragedi, svartsjukedrama 
och hedersmord. Det är de tre 

mest förekommande benämning-
arna på kvinnomord. De tre benäm-

ningarna är ofta förknippade med olika 
regioner, åldersgrupper och klasstillhö-
righet i syfte att förklara varför våld mot 
en kvinna begås. 

Men det finns bara en förklaring. Det 
är inte radikalt att anse att våld mot 
kvinnor världen över lyder under en 
patriarkal idé om könsnormer, kvinnors 
underordnade status och en föreställning 
om att kvinnans könsliv inte är en privat 
angelägenhet. Vilket allt från porr till 
burka bevisar. Kvinnovåld är kvinnovåld 
oavsett om det är svartsjuka eller heder 
inblandat. Ändå är vi fixerade vid att be-
nämna det för olika saker, ibland för att 
förmildra och ibland för att »förvärra«. 
Jag vill titta lite närmare på vad heders-
relaterat våld är. 

Enligt forskare har hedersrelaterat 
våld sina rötter i kvinnors underordnade 
status som utgår ifrån de normer och 
samhällsinstitutioner som 
upprätthåller patriarkala 
strukturer. I vissa länder 
finns samhällsinstitutioner 
som anser att en man som 
begår hedersmord inte bara 
försvarar sin egen heder 
utan även upprätthåller 
moralen i samhället. Vilket 

delvis förklarar varför hedersmord ger 
strafflindring i vissa länder.

I Sverige höjs också röster för en 
särskild lagstiftning som rör hedersre-
laterade brott. En lagstiftning som ska 
skärpa straffet för just hedersbrott. Ett 
av de tyngsta argumenten är att motivet 
skiljer sig åt från »typiska« våldsbrott 
mot kvinnor. Motivet som gör brottet 
värre är att det handlar om att upprätt-
hålla heder, menar förespråkarna. Varför 
det skulle vara värre förstår inte jag. 

Men dessutom kan man vrida på 
resonemanget. Vissa forskare menar att 
hedersmord förekommer i alla samhällen 
och att just heder är en bakomliggande 
orsak, motivet om man så vill, till de 
flesta kvinnomord som utförs av en man. 
Mord på kvinnor i nära relationer reflek-
terar ett synsätt som är gemensamt för 
alla samhällen och som handlar om kvin-
nans »riktiga« roll, kvinnans värde och 
mäns äganderätt och kontroll av kvinnor, 
menar dessa forskare. Mäns våld mot 
kvinnor handlar alltid om heder om man 

så vill. 
Vi löser inte mäns vålds-

utövning genom att göra 
skillnad på våld och våld. På 
så vis gör vi bara skillnad 
på män och kvinnor som 
olika beroende på var de 
kommer ifrån, och försvagar 
vår gemensamma mobili-

seringskraft. Vi har globala strukturer 
som tillåter män att äga och kontrol-
lera kvinnor och det uttrycks med våld. 
I många länder finns lagstiftning som 
faktiskt eller tolkat lindrar straffet mot 
kvinnovåld. Det är det vi ska fokusera på 
och bekämpa, utan olika etikett på kvin-
novåldet. 

S-kvinnor bedriver, med stöd av Pal-
mecentret, ett beundransvärt och viktigt 
projekt i Batman, Turkiet. Syftet är att 
stödja kvinnoorganisationen Selis som 
ger skydd till våldsdrabbade kvinnor, 
samt att lära sig om hur man i Sverige 
har jobbat mot våldet. ✿

PS. Jag är övertygad om att en del 
av lösningen är att män går i skolan i 
kombination med att de identifierar sig 
med annat än bara familjen, till exempel 
ett yrke. Det var det som gjorde att min 
morfar »inte ville ha sin dotters blod 
på sina händer«, när hon rymde med en 
muslim. En dödsdom på den tiden. DS

F

krönikan
niv in yosef

»Vi löser inte mäns

 våldsutövning genom 
att göra skillnad på 

våld och våld. «

Nivin Yosef 
är statsvetare, hand-

läggare på Palme-

centret i Stockholm 

samt ledamot av 

S-kvinnors förbunds-

styrelse.

Mäns våld mot 
kvinnor handlar 
alltid om heder
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31 män har varit statsministrar. Är det tillfälligheter? 
Det är svårt att bli statsminister, men för en kvinna 
näst intill omöjligt.

EftEr 17 år 
av tystnad
Mikael Romero om hur media och partivänner jagade bort Mona Sahlin

– detta är en bok till alla kvinnor som vågar tänka tanken att de 

vill ha makt, att de vill leda landet. 

det säger Mikael romero när han berättar om sin bok om 

Mona sahlin och de händelser som ledde fram till att hon inte 

efterträdde Ingvar Carlsson som partiledare och statsminister.

text:  Lena Näslund   foto: Ellinor Collin

ikael Romero var pressekreterare till Mona Sahlin 
när Ingvar Carlsson 1995 meddelade att han ville 
lämna sitt uppdrag på den kommande partikongres-
sen. Mona Sahlin var då vice statsminister. Fram 
till dess hade Mona varit Mona med alla och med en 
positiv betoning på förnamnet. Nu startade jakten. 
Allt ändrades. Mikael Romero:M

intervju
mikael romero

– Min förhoppning är att vi någon gång ska få 
en kvinna som statsminister – och att det blir en 
socialdemokrat. 
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– Mona var en av Sveriges populäraste 
kvinnor. Det var bara Astrid Lindgren 
och Silvia som gick före. Det var rock’n 
roll-stämning på Monas möten, och hon 
möttes av stor respekt för sitt enga-
gemang för homosexuella och för sitt 
jämställdhetsarbete.

– Det bästa med henne var att hon i sin 
person förde med sig så mycket glädje 
och energi upp i partitoppen och reger-
ingen. Hon tog strider utan att tveka. 
Hon brann av lust att förändra. Några 
såg henne som kontroversiell. 

Vem eller vilka som läckte uppgifter 
till medierna om Mona Sahlins kontokort 
och andra personliga detaljer vet bara de 
som gjorde det och de journalister som 
tog emot uppgifterna. Men Mikael Ro-
mero är övertygad om att källorna fanns 
i regeringskansliet. Han säger:

– Jag har inte efterforskat källorna, 
men det var många partivänner som 
ville ha bort Mona. Alla dessa gräsliga 
rykten som detta gav upphov till. Det 
var omöjligt att skydda sig. Det gick 
till och med rykten om att Mona och jag 
hade ett förhållande. Och sådant går ju 
inte att dementera. Man kan inte bevisa 
motsatsen.

Förflackning av journalistiken
Mikael Romero menar att ryktessprid-
ningen var del av ett maktspel. Det 
resulterade i en förflackning av journa-
listiken, men också av det demokratiska 
hantverket.

Medias vinklingar gjorde att Mona 
Sahlin och hennes medarbetare blev iso-
lerade. Regeringen och anställda i stats-
rådsberedningen undvek dem, vände 
bort blicken när de kom. Stöd kom från 
Ingvar Carlsson, Thage G Pettersson 

och Sten Andersson, men för övrigt var 
det tyst. Mikael Romero upplevde att 
han som pressekreterare inte fick någon 
hjälp, vare sig från partiets presstjänst 
eller från kollegorna bland pressekre-
terarna. Bästa stödet kom från gode 
vännen och nuvarande LO-ordföranden 
Karl-Petter Thorwaldsson, då politiskt 
sakkunnig hos Ingvar Carlsson. 

Motstridiga dokument
Kjell Lindström, som har varit med 
som rådgivare till partiledningen ända 
sedan Olof Palmes tid, försökte reda ut 
juridiken och kunde visa att det fanns 
motstridiga dokument och inga fasta 
regler att hålla sig till. Men hans arbete 
var förgäves. När det gällde statsrådens 
kontokort fanns ett papper som sa att 
korten inte fick användas privat och ett 
annat som förutsatte att korten använ-
des och som reglerade hur man skulle 
betala tillbaka. Mikael Romero: 

– Pressen hade båda, men valde att 
bara citera det som handlade om att 
korten inte fick användas. Trots det hade 
statsråd både i den borgerliga reger-
ingen och i den dåvarande socialdemo-
kratiska använt korten. Carl Bildt gick 
till angrepp mot Mona i politiskt syfte, 
men när det visade sig att hans egen 
justitieminister hade gjort samma sak 
var han tyst.  

– 1995 var kontokort en ny företeelse 
i regeringskansliet. Statsråden skulle 
slippa hantera kontanter på sina resor. 
Det skulle förenkla administrationen. 
Istället blev det tvärtom. Även jag som 
var pressekreterare hade ett kort som 
jag skulle använda i samband med möten 
med pressen. Men inte ens Bengt Åke 
Nilsson, statsrådsberedningens rätts-

chef, kunde svara på vad jag skulle göra 
med pengar som blev över i samband 
med kontantuttag. Jag klippte då sönder 
mitt kort, gjorde utlägg i tjänsten med 
egna pengar och skrev räkningar. Allt 
var nytt och det var ingen ordning på 
rutinerna.

Mikael Romeros bok är stark och 
informativ läsning. Man får veta hur 
han som ung pressekreterare till en 
av landets främsta politiker upplevde 
framgången för Mona Sahlin och den 
otroliga turbulensen när hon beslutade 
att kandidera till partiledare och därmed 
statsminister:

– Tänk om någon av alla dessa hundra 
journalister, som var med i kampanjen 
mot Mona, istället hade bevakat drevet 
mot henne. Då hade vi kanske fått veta 
hur mekanismerna i ett drev fungerar. 
Nu jagade de henne inte bara med kame-
ror och i hemmet utan också med bilar. 
Jag tänkte många gånger: Bara de inte 
kör ihjäl henne. 

För att ge en bild av hur hemskt det 
kunde bli för de jagade har Morgonbris 
valt ut ett avsnitt ur boken, som vi pu-
blicerar på de efterföljande två sidorna. 
Texten är omskakande och efter att ha 
läst den är det lätt att förstå varför det 
numera inte är så många som vill utsätta 
sig för de risker som det innebär att 
kandidera till partiledare. 

Mona Sahlin hade inget stöd av de 
höga statliga tjänstemän som höll i 
regler och policys. Hon drabbades av 
tvärsäkra och felaktiga uttalanden som 
resulterade i löpsedlar och braskande 
rubriker, MONA LJÖG. Toblerone-
kvittot var fyra år gammalt när det blev 
känt och under hela den tiden hade det 
legat på arbetsmarknadsdepartemen-

»Hon tog strider utan att tveka. Hon brann av lust 
att förändra. Några såg henne som kontroversiell.«
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tet utan att någon där hade bett Mona 
Sahlin om betalning för den privata 
kostnaden. 

Något liknande drabbade Håkan 
Juholt. Tjänstemännen uttalade sig och 
fördömde hans missar med hyran, men 
reglementet var oklart och innehöll mot-
stridiga uppgifter. Och ingen hade krävt 
honom på återbetalning. Men när det 
gällde pressens agerande fanns det en 
stor skillnad enligt Mikael Romero:

– Journalisterna var mer aggressiva 
mot Mona. Hon är kvinna och mamma 
och fick finna sig i att bli fotograferad 
med matkassar och på väg till dagis, 
hon fick kritik för sina kläder och man 
frågade ut hennes barn. 

Förde dagbok
– Varken jag eller partistyrelsens press-
tjänst var beredda på detta. Det fanns 
ingen beredskap och ingen kunskap om 
hur man under sex månaders tid tar hand 
om alla frågor och fällor. Vi skulle försöka 
få en ung kvinna att bli statsminister i 
Sverige, en kvinna som är kontroversiell 
och som stöttar homosexuella. Det var 
naivt att tro att vi skulle klara att vandra 
genom detta. 

Mikael Romero förde dagbok under 
sina år i statsrådsberedningen. Han fort-
satte med det under de tunga månader 
när Mona Sahlin jagades som värst:

– Jobbet som pressekreterare är 
arbete dygnet runt, även vanliga dagar. 
Med dagboken varvade jag ner och fick 
distans till jobbet. När drevet började 
blev det ett sätt att samla tankarna, för-
söka förstå vad det är som händer. Varje 
kväll hade jag känslan av att vi hade kla-
rat det, nu kunde det inte bli värre och »i 
morgon blir det kanske inte så djävligt«. 

Mona Sahlin har inte 
läst boken i förväg. 
Mikael Romero är 
spänd på vad hon 

ska säga. Han räknar 
med att de ska tala 

om saken på sin nästa 
fotbollsresa. Den går 

i höst till Paris och 
Zlatan.
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»Runt tolvtiden och samtidigt som Mona 
sitter i riksdagen ger Ingvar Carlsson 
i ett kortfattat pressmeddelande Mona 
sitt stöd. I pressmeddelandet säger han 
att »Mona har reglerat sina privata uttag 
och betalat ränta på pengarna och vidare 
begärt att få bli förmånsbeskattad«.

Det dröjer inte länge förrän fler ger sig 
in i debatten. 

Först ut är revisionschefen i regerings-
kansliet, Folke Palmgren. Han konstate-
rar tvärsäkert att »tjänstekort inte får 
användas för privat bruk«. Han säger 
visserligen att detta förekommit i »andra 
regeringar«. Den fullständigt självklara 
frågan om varför de då inte har agerat, 
behöver han inte svara på. Varför har han 
hållit tyst i alla år? Hans påstående skulle 
dessutom visa sig vara juridiskt fel. Inget 
brott skulle senare kunna påvisas. 

Också moderatledaren Carl Bildt ger 
sig in i debatten. Han fäller sin första 
moraliserande kommentar. Tack gode Gud 
för Bildt, tänker jag.

Det är som att få straffspark i ett käns-
ligt läge. Jag går in till Mona i kammaren 

för att överlämna Bildts TT-meddelande. 
Bildt gör partipolitik av frågan. Han 
skriver bland annat: »Jag kan inte undgå 
att uppröras något över Mona Sahlins sätt 
att använda ett kreditkort på statsråds-
beredningen för att fylla på sin privata 
kassa.« Man kan riktigt höra hans dryga 
och arroganta röst. Han påminner om att 
statsrådet Sten Heckscher lät staten köpa 
en frack åt sig.

Carl Bildt har hela dagen kommente-
rat händelsen på det överlägsna vis som 
blivit hans signum och på något sätt hans 
räddning undan kritik. Han får frågan om 
han inte tror att något borgerligt statsråd 
gjort något liknande. »Jag hoppas inte 
det. Hade det förekommit hade jag med 
betydande styrka ingripit mot det.«

Det är gnälligt, vilket är bra för oss. All 
erfarenhet säger att man aldrig ska gå in 
i sådana här skeden och partipolitisera 
en fråga. Låt media göra jobbet. Men han 
kan uppenbarligen inte hålla sig.

Mona har fullt fokus på debatten. Jag 
informerar henne om det medieuppbåd 
som väntar utanför, och om fotograferna 

DREVET 
DRAR 
IGÅNG
Detta är ett avsnitt ur kapitlet som handlar om torsdagen  

den 12 oktober 1995. 

Den här dagen domineras Expressens löpsedel av orden 

MONA LJÖG. 

Löpsedeln vinklade på uttalanden av tjänstemän i den stat-

liga förvaltningen. Uttalanden som senare visade sig bygga 

på otydliga, ibland obefintliga, reglementen och policys på 

departementen och i regeringskansliet. 

avsnitt 
ur boken

Samtidigt som det här hände började 
TV med sina morgonsoffor. Dessförinnan 
var morgnarna lugna, tid för samling. 
Morgonsofforna var hemska.

Mikael Romero säger att han har varit 
trogen de anteckningar han gjorde. Han 
hade dem sparade på diskett och tog fram 
dem när Mona Sahlin beslutade avgå som 
partiordförande efter valförlusten 2010:

– Man kan säga att boken har tagit 
sexton år att skriva även om jag i själva 
verkat bara har skrivit i ett år. Allt har 
mognat och jag är glad att jag under de 
här åren har tackat nej till intervjuer och 
uppdrag för PR-byråer. 

– Man kan inte förutsäga vad som ska 
hända när man kommer in i ett medi-
adrev. Ingen kan göra det. De som sitter i 
TV-sofforna och påstår att »det skulle ha 
blivit bättre om hon eller han hade gjort 
så här istället« vet ingenting. Vi försökte 
ta reda på vad som var rätt och fel när det 
gällde kontokorten, men när vi redovi-
sade vår kunskap till medierna struntade 
de i oss. Att hindra en sådan här kaskad 
av förtal var omöjligt.

Gjort en klassresa
Mikael Romero har nu en egen liten 
PR-firma. Uppdragsgivarna består av 
hans nätverk inom LO. Det ger mat på 
bordet, och det är bra nog. Han skulle 
aldrig kunna tänka sig att ta uppdrag för 
en borgerlig PR-byrå vars enda syfte är 
att mjölka medarbetarna på kunskap om 
arbetarrörelsen:

– Jag har alltför mycket att tacka rörel-
sen för. Jag har gjort en klassresa och det 
hade inte gått utan stöd från SSU, LO 
och partiet. Jag var en främmande fågel 
i regeringskansliet. Mona visste att min 
uppväxtmiljö präglades av droger och 
alkohol.

– Jag har dedicerat min bok till mina 
två döttrar som ska växa upp i en värld 
som domineras av män. Och jag har skri-
vit den för min syster som står i charken 
på ICA i Gävle. Jag vill försöka få henne 
och andra att omvärdera den ytliga bilden 
av vad som hände. Allt är inte svart eller 
vitt, och jag hoppas att läsarna ska förstå 
det. ✿✿



som står med objektiven riktade mot 
draperiet in till kammarsalen. De kommer 
att smälla av sina bilder så fort vi bara 
gläntar på draperiet. Jag hoppas att hon 
kommer att orka se glad ut, inte som en 
förlorare eller som ett jagat byte. Trots 
att det är just en tolvtaggarjakt som ska 
inledas. Jag hoppas att hon ska klara det 
lika galant som hon gjort på morgonen 
utanför radhuset.

När debatten är avslutad och vi drar 
isär draperiet blixtrar kamerorna. Mona 
ursäktar sig först, innan journalisterna 
hunnit med att köra fram mikrofonerna, 
och säger att hon behöver uppsöka 
damrummet. Så går vi några korta meter 
åt sidan. Men såväl Mona som jag trycks 
upp mot väggen. Vi har inte en chans att 
röra oss. Vi får mikrofoner i huvudet och 
knuffas hit och dit. Jag är nära panik. Och 
jag behöver inte svara på några frågor 
och samtidigt se obesvärad ut som Mona 
behöver göra.

Det blir en kanonad av frågor. Journa-
listerna skriker 
i munnen på 
varandra. Mona 
försöker svara 
en i taget. Men 
vi förs från 
sida till sida av trängseln. Skulle vi lyfta 
fötterna från riksdagsgolvet skulle vi 
sväva fritt i luften. Så trångt är det. Det 
är en motbjudande föreställning. Mona 
behandlas som en grovt kriminell. Var 
finns proportionerna?

Mona försöker försvara sig så som hon 
gjort tidigare på morgonen och erkänner 
att hon gjort fel:

– Jag är ingen perfekt människa, jag 
har verkligen funderat över detta och 
mina p-böter och tänkt om det är något 
som gör att jag inte ska kandidera.

Hon säger vidare att hon är upp-
rörd över att Expressen påstår att hon 
ljuger, men får omedelbart frågan om 
det handskrivna kort som hon skrivit till 

Justitiedepartementet »att det inte ska 
hända igen« och att hon trots det fortsatt 
använda kortet.

– Kallar ni det lögn, så visst, kontrar 
Mona.

Jag försöker skydda Mona med min 
kropp. De är för nära henne. Ramlar en så 
ramlar vi allihop. Och hon är minst av alla.

I ögonvrån ser jag Willy Silberstein. 
Han står utmed ena väggen och observe-
rar. Han ger sig inte in i gyttjebrottning-
en. Jag undrar vad han tänker. Jag försö-

ker flera gånger 
bryta och tacka för 
oss. Ingen hör mig 
och ingen bryr sig.

Livvakterna och Kjell står på avstånd. 
Fan, ska inte vakterna skydda oss? De 
ska självfallet inte ge sig in och styra me-
dias arbete. Men har de kontrollerat alla 

som trycker upp Mona mot väggen? Har 
de tagit leg på dem? Jag kan inte ha koll. 
De är för många.

Jag är rädd, sätter en armbåge i bröstet 
på den som står närmast. Allt vad jag kan. 
Det är en fotograf från tv, och jag lyckas 
ställa mig i vägen och ge Mona utrymme 
att andas igen.

– Nu får det räcka, skriker jag.
Sakta drar sig horden bort. Vi kan röra 

oss igen och går iväg. På väg bort ropar 
Jonas Gummesson, TV4, efter Mona:

– Mona, var detta inte ovanligt korkat 
gjort?

– Kalla det vad du vill, svarar Mona. 
Vilken otäck upplevelse! Tuff journa-

listik hade vi båda mött. Men det här. 
Händerna skakar. Mona är blek. Men hon 
har stått pall. Hon har gett svar efter svar 
i en helt omöjlig situation. Jag förstår inte 
hur hon orkat ta sig igenom det. Vi drar 
oss nerför trappan med livvakterna i släp-
tåg. In i riksdagens caférum för rökare, 
»gaskammaren« som den kallas. Det är 
Mona, Kjell och jag.

Mona tänder en cigarett och drar ett 
djupt bloss.

– Hur gick det? undrar Mona lite för-
siktigt.

Bara det att hon frågar. Det brukar hon 
sällan göra. Vi har aldrig tidigare mött 
en sådan här hätsk stämning. Såväl Kjell 
som jag skruvar lite på oss. Ingen av 
oss kan eller orkar göra en kvalificerad 
bedömning. Det blir tyst. Monas fråga 
hänger kvar i luften.

– Det gick bra med hänsyn till situatio-
nen, mumlar jag till slut.

Jag vågar knappt möta hennes blick. 
Det är fortsatt tyst. Vi sitter mest där 
med tusen tankar och känslor i krop-
pen. Paralyserade. Skräckslagna. Den 
oerhörda kraft vi mötte har fullständigt 
sugit musten ur oss. Snart ska tiden att 
vara konstruktiv rinna ut för oss. Orken, 
viljan, lusten. Allt kommer att rinna oss 
ur händerna.« ✿✿

Mikael Romeros bok 
om Mona Sahlin kom-
mer i dagarna ut på 
Norstedts förlag.

Mona Sahlins egen 
bok »Med mina egna 
ord« kom ut 1996 på 
Rabén Prisma.
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Barnfattigdomsproblemet diskuteras  
i medierna och tonläget är högt. Men de 
fattiga själva får sällan komma till tals. 
Det får de nu göra i Elisabet Näsmans 
bok. Boken bygger på ett forskningspro
jekt med en forskargrupp bestående av 
Elisabet Näsman, Christina Ponton von 
Gerber och Stina Fernqvist, men också 
annan aktuell forskning. I projektet har 
17 ekonomiskt utsatta barn intervjuats 
och i sju av familjerna deras föräldrar. 
Familjerna som intervjuas har valts ut 
utifrån länsrättsdomar i fall där föräld
rar överklagat socialtjänstens beslut om 
ekonomiskt bistånd. Kompletterande 
intervjuer har gjorts med personal inom 
grundskolor, grupper av elever, per
sonal inom socialtjänsten, domare och 
kronofogdar. 

Tidigare forskning om barnfattigdom 
har mest varit kvantitativ 
och diskuterat omfattning, 
fördelning och de långsiktiga 
effekterna av barns ekono
miska utsatthet. Kunskapen 
om fattiga barns vardag och 
deras upplevelse av att leva 
i ekonomisk knapphet är 
begränsad. Här fyller boken 
»Barnfattigdom« en viktig 
lucka. Fokus i boken är bar
nens egna perspektiv på sin 
ekonomiska utsatthet och 
vilka strategier de använder, 
men också hur de bemöts av 
andra barn och vuxna, som 
föräldrar och professionella 
från olika myndigheter. 

Genomgående i intervjuer och atti
tyder är att skammen är ständigt 
närvarande. Den förhärskande strate
gin hos barnen är att dölja den utsatta 
ekonomiska situationen som familjen 
lever i. Hemlighållandet tynger barnen 
och gör att de ofta missförstås av sko
lans personal och sociala myndigheter, 
vilket också hindrar dem från att få 
berättigat och välbehövligt stöd. Skam
men påverkar barnens självkänsla och 
hindrar en sund utveckling av den egna 
identiteten. 

Ett exempel visar hur långt ett barn 
kan gå: Flickan pendlar till en skola 
i ett »finare område« eftersom mam
man vill att hon ska försvenskas. Hon 
väljer att bli punkare med kraftigt 
avvikande klädstil för att slippa leva 
upp till omgivningens förväntningar och 

klädkoder. Att flickan blir 
punkare handlar alltså inte 
om ett intresse för en alter
nativ musikstil utan om att 
dölja familjens fattigdom i 
skolmiljön och slippa skam
känslor.

Vilka grundläggande 
mänskliga behov ska 
tillgodoses i ett välfärds
samhälle? På vilken nivå 
ska samhällets ekonomiska 
stöd till fattiga familjer 
ligga? Intervjuerna i boken 
visar tydligt hur svårt 
det är för de ekonomiskt 
utsatta familjerna att klara 
av att lösa sina grundläg

gande behov med de pengar som utgår 
inom den satta normen för försörjnings
stöd. Familjerna har nekats stöd till 
tandvård, allergimediciner, glasögon, 
avlusningsmedel, fritidsartiklar till bar
nen som krävs av skolan för att fullfölja 
undervisningen, dator och datorupp
koppling med mera. Vilka barnbehov 
ska försörjningsstödet tillgodose? 

Samhällsdebatten har ofta fastnat i 
frågan om vad som egentligen menas 
med fattigdom. Hur kan de fattiga i 
Sverige jämföras med fattiga i länder 
där de som ses som fattiga inte har 
pengar till grundläggande behov som 
mat, vatten och tak över huvudet, där 
fattigdom handlar om risken att inte 
överleva dagen. Men bokens studier 
visar hur relativ fattigdom oundvikligen 
stöter ut barn i utanförskap oavsett vil
ken konkret materiell nivå den innebär. 

Boken »Barnfattigdom« ger ny 
kunskap. Den ställer många intressanta 
frågor, fördjupar och problematiserar 
och ger även förslag till hur myndighe
ter, till exempel socialtjänst och skola, 
kan utveckla sitt arbete enligt FNs 
Barnkonvention med ett barnperspektiv 
i centrum. 

Under 2009 levde 248 000 barn i fat
tigdom i Sverige enligt Rädda Barnens 
senaste rapport. I valrörelsen 2010 lyfte 
Skvinnor upp frågan på dagordningen 
och när Håkan Juholt valdes till parti
ordförande gjorde han barnfattigdomen 
till en central politisk fråga, och en ar
betsgrupp tillsattes som ska rapportera 
till kongressen 2013. ✿
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kultur
recensioner

»Barnfattigdom – om  
bemötande och metoder  

ur ett barnperspektiv«

Av Elisabet Näsman (red),

Gothia Förlag

Marja Koivisto
är ledamot i Morgon-
bris redaktionsråd. 
Tidigare har hon 
jobbat som chefre-
daktör på LO i 25 
år och kommunika-
tionsstrateg på Bilda 
Förlag & Idé.

Skammen ständigt 
närvarande 
i boken där barnen berättar  
om barnfattigdom

"
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Boken bygger på Bengt Ohlssons 
samtal och resor med Margot Wallström. 
Han har följt hennes arbete för FN i 
New York. Han har rest med henne till 
hembygden i Västerbotten. Insprängt i 
texten finns en annan berättelse. Det är 
en beskrivning av den blodiga händelsen 
den 28 september 2009 på Stadion i Co-
nakry, Guinea då polis och militär brutalt 
slog ner en demonstration. Jag uppfattar 
den som en klangbotten till Margot Wall-
ströms FN-uppdrag som generalsekre-
terarens särskilda representant för att 
förhindra konfliktrelaterat sexuellt våld. 

Vår mest populära politiker porträtt-
teras i boken, men man får leta för att 
hitta något om hennes politiska gärning. 
Fokus är istället på personen Margot, 
hennes familj, vänner och kollegor. 
Ömsom talar Margot direkt till läsaren 
genom citat från intervjuerna, ömsom 
är det författaren som beskriver Margot 
och hennes roll i olika situationer och 
historiska skeenden. 

Genom besöket i Kåge berättas 
historien om hennes uppväxt med tre 
storebröder och en lillasyster. Margot 
kliver in i sitt barndoms hus och i sitt 
gamla rum, där kompisarna en gång satt 
och hängde. De blev kvar. Hon reste och 
inser att det finns ingen väg tillbaka. 
Hon har gjort klassresan. Den började 
med SSU i Kåge och möjligheten att få 
en lokal att träffas i.

I Karlstad tittar man i familjealbumen 
och åker till dansbanan där Margot träf-
fade sin man Håkan. Man förstår att hon 
under många år brottades med att  

få karriär och familj att fungera.  
I New York avlöser mötena varandra; 

Colombias FN-ambassadör, Tysklands 
justitieminister, chefen för  UN Women 
Michelle Bachelet och en grupp från 
Sveriges Riksdag. Bengt Ohlsson sitter 
på kanten och noterar det artiga och 
diplomatiska språkbruket. Margot arbe-
tar med att ta fram en rapport till FNs 
generalsekreterare om konfliktrelaterat 
sexuellt våld.  

Uppkrupen i soffan i sin lägenhet i 
New York berättar Margot Wallström 
öppet och naket om viktiga personliga 
händelser, som starkt påverkat henne. 
Första pojkvännen som hotade henne 
med kniv. Telefonsamtalet med mamma 
Lydia en halvtimme innan hon dog. 
Sonen Jonas som dog tre dagar gammal. 
Mordet på Anna Lindh. 

Den ständiga frågan om oviljan att bli 
partiordförande besvarar 
hon med att det ligger 
bakom henne. Hon har gått 
vidare. Konflikten mellan 
Margot Wallström och Gö-
ran Persson berörs genom 
några konkreta händelser. 

Boken är Margots 
mycket personliga be-
rättelse genom Bengt 
Ohlssons penna, och den är 
levande och varm. Hennes 
närvaro känns på varenda 
sida. Men det är mycket 
jag saknar. 

Vad hände under tiden i 
riksdagen och när hon var 

civilminister, kulturminister och soci-
alminister? Vilka frågor brann Margot 
för? Vilken politik ville hon driva? Vilka 
utmaningar mötte hon? 

Hur var det sedan i EU-kommissio-
nen? Den första mandatperioden som 
framgångsrik miljökommissionär med 
arbetet för Kyotoprotokollet. Slutför-
handlingarna sammanföll med mordet på 
Anna Lindh. Vad betydde det för resul-
tatet? Vad drev henne att vilja sitta kvar 
en andra period med annan portfölj? 
Hur väcktes intresset för kvinnors roll 
i krig och specifikt det grymma våldet 
mot kvinnor som ledde fram till FN-upp-
draget? Hur tog hon sig an detta? Resor 
till »värstingländerna« finns beskrivna 
i media liksom den särskilda resolution 
som hon drev igenom i FNs säkerhets-
råd, men inget om detta i boken. 

Mycket mer, om framförallt arbetet 
i kommissionen, finns att 
hämta i journalisten Emily 
von Sydows bok »Margot 
Wallström, den svenska mo-
dellen« (2009), skriven utan 
Margots medverkan. Hon 
gillade inte boken och menade 
att kvinnor bedöms efter en 
annan måttstock än män. Det 
var viktigare att skriva om 
hur hon var klädd än vad hon 
gjort. 

Desto svårare att förstå att 
den biografi som nu kommer 
ut i så hög grad saknar hennes 
politiska insatser. Varför? Den 
boken är kvar att skriva. ✿ 

Hur skriver man bäst historien om sig själv? Margot Wallströms kontaktade 

författaren Bengt Ohlsson och bad honom skriva. Boken med titeln »Mar-

got« kommer ut den 18 september. Jag har läst färdigt manus. 

»Margot«

Av Bengt Ohlsson,

Brombergs förlag
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Maj-Inger Klingvall
har varit social- och  
biståndsminister 
samt ambassadör 
i Mocambique.  
Nu är hon skribent
i Morgonbris. 

Snäll läsning om 
Margot Wallström
Men vem skriver boken om hennes 
politiska gärning?
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Yvonne Gröning, 
författare och skri-
bent i Morgonbris.

Det är som en uppslagsbok, eller som 
att läsa en kurs i idéhistoria. Ronny 
Ambjörnsson säjer att han har levt med 
Ellen Key i stort sett hela sitt liv. Redan 
1974 doktorerade han på henne. Trots 
att boken är tjock som en tegelsten är 
den lättläst, språket är enkelt, han är ju 
pedagog. 

Den behandlar hennes intellektuella 
miljö inte bara i Sverige utan belyser 
även hennes samtida, 
Nietzsche, Rilke, med 
flera ute i Europa. Ronny 
Ambjörnsson varvar fakta 
med sina personliga tankar 
och det gör boken vid och 
spännande.

80-talisterna var de som 
bröt den nya tiden. Ellen 
Key var en stor beundrare 
av Björnson och Ibsen. 

Strindberg var hon mera 
avvaktande till. August 
Strindberg och Ellen Key 
var inte på samma våg-
längd. I»Svarta Fanor« 
kallar han henne hånfullt 
för Hanna Paj. Han såg 
henne som en liten tant, 

rultig och rund och full av »tokiga« idéer. 
Deras åsikter om kvinnan gick vida isär.

Ellen Key hade intressanta tankar 
om särartsfeminismen. Hon skrev en 
skrift som blev mycket omdiskuterad, 
»Missbrukad kvinnokraft«. Hon menade 
att kvinnan har moderliga egenskaper 
som inte mannen har. Därför är hon mera 
lämpad att ta hand om barn och arbeta 
inom vård och omsorg. Hon påstod att 

det var förspilld kraft när 
kvinnor arbetade på kontor 
eller i fabrik.

Men hon var för jämlikhet 
– kvinnan skulle ha lika rätt 
till utbildning och kunska-
per. Hon trodde på kärleken 
och äktenskapet, hon var 
även för den fria kärleken.

Ambjörnsson visar lite i 
förbigående på ett kärleks-
förhållande som hon tycks 
ha haft med en gift man, 
Urban von Feilitzen. Hon 
var nog den som älskade 
mest och förhållandet blev 
aldrig fullbordat. Och det 
var där som hon blev mest 
påhoppad och kritiserad. 

Hon som själv aldrig fått barn eller varit 
gift – vad hade hon att säja? Fördomar 
givetvis, men påhopp som kunde vara 
hårda och rentav illvilliga mot henne.

Hon skrev också skriften »Barnens år-
hundrade« en skrift som påverkar skola 
och barns uppfostran än i dag. Skolan 
skulle vara till för alla på lika villkor, den 
skulle vara en fortsättning på hemmets 
fria fostran. Den skulle stimulera till 
eget kunskapssökande och bildning var 
inte bara intellektuell och kunskapsmäs-
sig utan även emotionell. Målet med 
skolan skulle vara medborgarskap och 
det skulle omfatta alla oberoende av kön 
och samhällsklass. Tankar som folkhem-
mets entreprenörer byggde skolan efter, 
och som Göran Persson började montera 
ner i och med kommunaliseringen, och 
som nu skolminister Björklund raserar 
ännu mer.    

Det är en synnerligen intressant och 
upplysande bok som Ronny Ambjörns-
son skrivit. 

»Böcker ska läsas med eftertanke« 
skrev Ellen Key, och just så ska man läsa 
den här boken. Den kommer att bli vik-
tig för alla som är engagerade i dagens 
kvinnorörelse och i könsrollsdebatten. ✿

kultur
recensioner

»Ellen Key, en europeisk 

intellektuell«

Av Ronny Ambjörnsson,

Albert Bonniers förlag

Boken om Ellen Key:

»Som en lättläst kurs  
i idéhistoria«
»Ellen Key, en europeisk intellektuell«, heter den digra biografi som profes-

sorn i idéhistoria, Ronny Ambjörnsson har skrivit. Han sätter in Ellen Keys 

tankar och reformidéer i ett idéhistoriskt perspektiv, och det gör biografin 

till så mycket mer än en vanlig personbiografi.



morgonbris 27

Skicka in din lösning senast den 20 oktober 2012 till: S-kvinnor, Box 70458, 107 26 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 Karin Blomqvist, 

Norrahammar

Nelly Thüring
1875 -1972. Nelly Thüring var 

fotograf och socialdemokra-

tisk politiker. Hon var en av 

de fem första invalda kvin-

norna i Sveriges riksdag och 

ledamot av andra kammaren, 

1922-1928. Nelly Thüring 

var ledamot av styrelsen för 

Sveriges Socialdemokratiska 

Kvinnoförbund 1924-1928 

och ordförande i Enskede 

socialdemokratiska kvinno-

klubb, 1926-1928.
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ilmen »Palme« är en berättelse 
om en människa, en politiker och 

hans tid. Om en man som förändrade 
världen och historien. Den bygger på 
arkivbilder från Palmes politiska liv och 
intervjuer med vänner, kolleger och in-
ternationella statsmän. Den varvas med 
intervjuer med familjen, Lisbet Palme 
och sönerna, och unika bilder i form av 
privata super 8-filmer. Filmen berättas  

i stort sett kronologiskt och samtids-
skildringen, årtionde för årtionde, löper 
som en röd tråd genom den.

Den inleds med en beskrivning av Olof 
Palmes uppväxt. Han föds 1927, som 
yngst i syskonskaran, in i en överklass-
familj på Östermalm i Stockholm. Han är 
intelligent och lär sig läsa på egen hand 
bara fyra år gammal. När hans pappa 
dör är han sju år och vid tio års ålder 

»En bild säger mer än tusen ord«, men ordet – eller rättare sagt namnet – 

Palme väcker nog fler känslor än så. De flesta har en åsikt om Palme, han 

var älskad eller hatad.

Själv var jag bara tio år när Olof Palme mördades. Jag visste vem han var, 

men det mesta jag känner till om honom har jag lärt mig efter hans död. 

Mordet på honom har länge överskuggat bilden av personen.
text: Kajsa Jansson

Ny film om Palme
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Bilden av den private Olof Palme är spännande att ta del av. Han är en ny typ av politiker – modern – och jämförs med  

John F Kennedy. År 1956 gifter han sig med Lisbet och flyttar till ett radhus i Vällingby

kultur
ny f ilm om olof palme
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skrivs han in på Sigtuna Humanistiska 
Läroverk. Han kommer på kant med 
alla och har en svår period ända fram till 
studenten.

Efter studenten reser han till USA 
för att läsa på Kenyon College i Ohio. 
Upplevelsen står i stor kontrast till tiden 
i Sigtuna. På skolan blandas elever, rika 
och fattiga, svarta och vita, och tiden i 
USA är en av de perioder som starkast 
kom att forma Palme i hans socialistiska 
övertygelse. Det är även här han utveck
lar sin retoriska konst.

På skolan ser de hans begåvning och 
vill ge honom stipendium för studier på 
Harvard, men familjen vill att han ska 
komma hem till Sverige. Innan han gör 
det liftar han runt i USA i tre månader. 
Det han upplever av fattigdom och klass
klyftor förändrar honom och han kommer 
hem som en ny person.

Efter juridikstudier i Sverige gör han 
snabbt karriär inom Socialdemokraterna. 
Han anställs av Tage Erlander, som an
ser att han är en unik politisk begåvning 
och 1963 blir han statsråd. Vid partikon
gressen 1969 väljs han till partiledare och 
blir statsminister.

Filmen tar upp flera viktiga historiska 
händelser och Palmes roll i förhållande 
till dessa, till exempel kårhusockupa
tionen på Stockholms Universitet, 
Norrmalmstorgsdramat, IBaffären, 
militärkuppen i Chile, Vietnamkriget och 
apartheid i Sydafrika.

Den skildrar också hur Socialdemo

kraterna under sitt långa regeringsin
nehav bygger ut välfärden i en otrolig 
reformtakt, till exempel med allmän 
föräldraförsäkring, pension och barnom
sorg. Tillsammans med reformer som fri 
abort och slopad sambeskattning gör det 
Sverige till ett föregångsland när det gäl
ler jämställdhet.

Hatet mot Palme har en framträdande 
roll i filmen. Hans hårda och ibland ag
gressiva debattstil i kombination med 
att han säger vad han tycker ger honom 
många fiender, både i Sverige och utom
lands. Inte minst hans kritik mot Viet
namkriget leder till starka reaktioner. 
USA låter sin ambassadörspost i Sverige 
stå tom med anledning av detta och i 
Sverige menar kritiker att det hotar vår 
neutralitet.

Stor personlig seger
Kritik, satir och ren ryktesspridning, 
som att han är sinnessjuk, fortsätter 
att följa honom. I slutet av 70talet och 
början av 80talet är det inrikespolitisk 
uppförsbacke. Palme kommer på kant 
med kultureliten, bland annat på grund av 
kärnkraftsfrågan, och förlorar valen 1976 
och 1979. När han återfår makten 1982 är 
det en stor personlig seger.

Bilden av den private Olof Palme är 
spännande att få ta del av. Han är en ny 
typ av politiker – modern – och jämförs 
med John F Kennedy. År 1956 gifter han 
sig med Lisbet och flyttar till ett radhus 
i Vällingby, den första ABCstaden. De 

får tre söner, Joakim, Mårten och Mattias. 
Lisbet kräver att han ska vara ledig minst 
fyra veckor varje sommar för att umgås 
med familjen. Semestern tillbringas ofta i 
ett enkelt boende på Fårö på Gotland.

Sönerna ger sin bild av att växa upp 
med Olof Palme som pappa. Motvilja mot 
att leva med uppmärksamheten, hur hatet 
drabbar även dem och rädslan för att 
något ska hända honom.

När Olof Palme beskriver sig själv an
vänder han orden »demokratisk socialist«, 
som han är stolt över att vara. Han säger 
att frihet är ett privilegium. Han har sett 
fattigdomen och klassklyftorna i kapita
lismens USA och förtrycket i kommunist
stater. Demokrati och jämlikhet var hans 
politiska ledstjärnor.

Det är självklart svårt att täcka in hela 
Olof Palmes händelserika liv i en film på 
cirka 90 minuter. Förmodligen är det inte 
heller filmskaparnas avsikt. Även om det 
ibland blir snabba kast mellan viktiga 
händelser ger filmen en intressant bild av 
Palme och hans samtid.

En gång träffade jag Olof Palme. Det 
var efter ett tal på Gröna Lund, jag var 
nog 8–9 år, och mina föräldrar såg till att 
jag fick hans autograf efteråt. Då vis
ste jag inte mycket om vare sig politik 
eller Palme. När jag blev äldre lärde jag 
mig mer om hans särställning inom både 
svensk och internationell politik. Filmen 
har fördjupat min bild av honom – av hans 
politiska gärning, men framför allt av 
honom som person. ✿

»Palme«

Biopremiär:  

14 september 2012 

Regi:  

Kristina Lindström 

och Maud Nycander
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När Olof Palme 
beskriver sig själv 

använder han orden 
»demokratisk socia-

list«, som han är stolt 
över att vara. Han 

säger att frihet är ett 
privilegium.



30 morgonbris

tatistik visar att männen drar ifrån i löneutveckling 
under de år som barnen är små. Kvinnor i åldrarna 30–45 
tar ut mest föräldraledigt och flest vabbdagar. Och sedan 

är mönstret etablerat. Karl-Petter Thorvaldsson: 
– Av alla siffror jag har lärt mig genom åren så är nog den 

största orättvisan i Sverige vilken faktisk inkomst kvinnor får  
i förhållande till män. Det är till och med så att vi mörkar siffran 
i statistiken, jag tror att vi skäms lite för att det ser så mörkt ut 
som det faktiskt gör. 

– Kvinnor i Sverige får 73 procent i förhållande till vad män 
får i plånboken.  De andra siffror man hör, att kvinnor får 

86 procent, eller 94 procent, då har man räknat om kvinnors 
deltidsjobb och kvinnors utanförskap till heltider. Problemet är 

LOs nye ordförande:
Arbetsmarknaden 

mer jämställd  
med delad  

föräldraförsäkring

LO och S-kvinnor arrangerade ett gemen-

samt seminarium om föräldraförsäkring 

under Almedalsveckan. LOs ordförande 

Karl-Petter Thorwaldsson var där och gav 

tydliga besked om att LO-ledningen ser 

föräldraförsäkringens betydelse för en  

jämställd arbetsmarknad, och kvinnors 

ekonomiska självständighet.
text: Sara Gunnerud

foto: lo
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oändligt mycket större än vad vi gör det till.
– Den allra viktigaste åtgärden för att förändra detta på sikt 

är att få mäns risk för frånvaro på arbetsplatsen att öka, sa 
Thorwaldsson, och menade att en mer jämställd föräldraledighet 
är en nyckel till detta. 

Det är tydligt att LOs nye ordförande både ser hur viktig 
föräldraförsäkringen är och kan frågan grundligt. Det är kanske 
inte så konstigt, Karl-Petter Thorwaldsson ledde den senaste 
utredningen om föräldraförsäkringen under S-regeringen 
2002–2006. LO har nu också ett kongressbeslut att kräva ytter-
ligare vikta månader i föräldraförsäkringen och att dessa ska 
genomföras senast 2013, så Thorwaldsson har ett starkt mandat.

Nyckeln till ett jämställt arbetsliv
Ulrika Hagström, TCOs jämställdhetspolitiska utredare, 
berättade att TCO gör samma analys som LO, att arbetsgivare 
värdesätter den som är närvarande på jobbet. TCO ser därför 
delad föräldraförsäkring som en nyckel till ett jämställt arbets-
liv och driver också förslaget att vika ytterligare två månader 
åt vardera föräldern i föräldraförsäkringen. 

TCO ser ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen som 
ett sätt att minska skillnaderna i deltidsarbete mellan kvinnor 
och män i TCO-yrken. Enligt Ulrika Hagström arbetar hälften 
av alla kvinnor i Sverige med barn under åtta år deltid. Många 
LO-kvinnor jobbar deltid redan innan barnen kommer. För 
TCO- och Saco-kvinnor ser det annorlunda ut.  I dessa yrken 
har kvinnor heltid i samma utsträckning som män fram till att 
barnen kommer. Då går många TCO- och Saco-kvinnor ner 
till deltid, och deltiderna hamnar på samma nivå som för LO-
kvinnorna. 

Ulrika Hagström lyfte också fram hur viktigt det är att 
ändra attityder för att få positiva förändringar: 
– När politiken flyttar fram positioner kommer förändringarna 
efter, menade hon, och efterlyste också att Försäkringskas-
san måste få tillbaka sitt tidigare uppdrag att verka för ett 
jämställt uttag. 

Försäkringskassans Niklas Löfgren berättade att Försäk-
ringskassan nu kan konstatera att den informationsstrategi 
de har arbetat efter i många år inte haft någon tydlig effekt 
på fördelningen av uttaget av föräldraledigheten, och om det 
politiska målet är ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är 
den mest effektiva metoden (av dem som har testats) att vika 
dagar åt respektive förälder. 

Det var alltså en enig panel som diskuterade varför föräld-
raförsäkringen behöver reformeras och hur detta ska gå till. 
S-kvinnors Lena Sommestad betonande vikten av att komma 
ur den ibland låsta diskussionen om reformer av föräldraförsäk-
ringen genom att ändra debatten, från »Ska inte föräldrar få 
välja själva?« till »Vad ska vi göra åt problemet att kvinnor har 
så mycket lägre inkomster än män?« och »Hur viktigt tycker vi 
att det är att ändra det ojämställda arbetslivet? Ska vi använda 
de verktyg som vi vet fungerar?«.  

Seminariet gav känslan av att det finns goda möjligheter att 
komma framåt i frågan om föräldraförsäkringen. Flera borger-
liga kvinnoförbund driver nu öppet på sina partiledningar att 
våga vika fler månader i föräldraförsäkringen, och seminariet 
visade att både facket och Försäkringskassan står bakom 
förslaget. 

Seminariet webbsändes av ABF och går att se på abfplay.
se. ✿

Lena Sommestad beto-
nade vikten av att ändra 
debatten från »Ska inte 
föräldrar få välja själva?« 
till »Vad ska vi göra åt 
problemet att kvinnor har 
så mycket lägre inkom-
ster än män?«

TCO ser ett jämställt 
uttag av föräldra-
försäkringen som 
ett sätt att minska 
skillnaderna i del-
tidsarbete mellan 
kvinnor och män  
i TCO-yrken.
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✿ S-kvinnor i Almedalen  ✿ Dokumentär om kärnkraft ✿ Nya distriktsordförande  

✿ S-kvinnor på facebook ✿ Förbundets projekt i Turkiet ✿ Kurs för nya medlemmar   

✿ Nytt material 

S-kvinnor i Almedalen
Under Almedalsveckan i Visby ar-
rangerade S-kvinnor och S-kvinnor 
Gotland ett internationellt seminarium 
om vad »arabiska våren« har inneburit 
för kvinnors rättigheter i Egypten, 
Tunisien och Libyen. Anne Ludvigsson, 
S-kvinnors förbundsstyrelse, modere-
rade en kunnig panel med Lena Ag, ge-
neralsekreterare för Kvinna till kvinna. 
Viola Furubjelke, tidigare ambassadör 
i Syrien och Sepideh Nekomanesh, 
doktorand i internationella relationer. 
Seminariet var fullsatt och finns att se 
på webben på abfplay.se.

På torsdagskvällen bjöd S-kvinnor 
Gotland in alla närvarande s-kvinnor 
till grillkväll med politiska samtal 

vid Högklintsstugan utanför Visby. 
Kvällens gäst var Socialdemokrater-
nas ekonomisk-politiska talesperson 
Magdalena Andersson, som ju nyligen 
har gått med i S-kvinnor och hälsades 
välkommen till förbundet av ordföran-
den som överlämnade S-kvinnors pin. 
Efter ett samtal om ekonomisk politik 
kopplat till jämlikhet och kvinnors 
villkor serverades en trevlig grillmid-
dag, och kvällen avslutades med allsång 
ur Tidens sångbok under ledning av 
Margareta Winberg. Tack till S-kvinnor 
Gotland och Björkhagafonden för en 
glad och trivsam kväll. Vi som var där 
hoppas att det kan bli ett liknande ar-
rangemang igen nästa år! ✿

S-kvinnor på  
Facebook
Nu finns även S-kvinnors förbund på 
Facebook – www.facebook.com/skvin-
nor. Gå in och gilla oss och följ med i 
aktuella nyheter och evenemang.

Förbundet är även på gång att ta 
fram en ny pin. Det blir en modernare 
variant, med lite annan färg och form, 
av vår gamla pin. Mer information 
kommer på www.s-kvinnor.se och på 
Facebook. 

Om det finns intresse från flera di-
strikt eller klubbar att köpa banderol-
ler med S-kvinnors logotyp (i storlek 
140 x 50 cm) kan sådana även tas fram 
för 500 kr/st. Banderollerna är ett bra 
och billigare alternativ till rollups och 
kan till exempel användas vid bokbord 
och 1-majdemonstrationer.

Nya distriktsordförande
Efter vårens distriktsårsmöten hälsar vi 
fem nya distriktsordföranden välkomna!

Gotland
Charlotta Andersson (efterträder Anette 
Medbom)

Gävleborg
Åsa Lindestam (efterträder Susanne 
Östh)

Kalmar län
Anna Hedh (efterträder Ewa Klase)

Skåne
Inger Nilsson (efterträder Kerstin Engle)

Södra Älvsborg
Kjerstin Jonsson (efterträder Anne Helin)

Vi tackar de avgående ordförandena för 
deras insatser! 

Dokumentär om kärnkraft
Den kända dokumentärfilmaren Maj Wechselmann kommer i höst med en ny film 
»Bi åker till Fukushima«. Det är en slagkraftig anti-kärnkraftsfilm om de för-
ödande konsekvenserna av kärnkraftolyckan i Japan. Vad har hänt efter olyckan? 
Är krisen över eller förvärras läget?

I juni firade ABF sina 100 år med en 
jubileumsvecka i Stockholm. S-kvinnor 
deltog, tillsammans med tidning Tvärdrag, 
med seminariet »Feministiskt reform-
slam«, om kvinnoreformer både ur ett 
historiskt och framåtblickande perspektiv.

Vi hade även ett bokbord i Kungsträd-
gården, där vi tillsammans med övriga 
medlemsorganisationer visade upp vår 
verksamhet.

Se om du kan svara på S-kvinnors quiz 
som fanns vid bokbordet? (Rätt svar hittas 
annars på www.s-kvinnor.se)

1. När bildades den första socialdemo-
kratiska kvinnoklubben? 
1. 1892 
X. 1902 
2. 1912 
2. När bildades S-kvinnors förbund? 
1. 1910 
X. 1920 
2. 1930
3. Hur många ordförande har S-kvinnor 
haft genom tiderna? 
1. 9 st 
X. 12 st 
2. 15 st

Klarar du quizen?

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinnor 
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En seger för kvinnor
Åsa Lindestam, försvarspolitiker och ledamot av förbunds-
styrelsen, har valts till ordförande i kommittén för Politik och 
Säkerhet i OSSE.

– Det känns mycket hedrande och spännande, säger Åsa 
Lindestam. 

– Jag vet att Sverige har ett stort förtroende i OSSE, och jag 
kan bidra med att sätta viktiga aspekter i fokus. Till exempel 
måste vi sätta kvinnors deltagande vid konfliktlösningar i värl-
den mer tydligt på dagordningen och även själva som organisa-
tion leva upp till FNs resolutioner på området.

OSSE (Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa) 
har 56 medlemsstater från Europa, Asien och USA och Kanada. 
Vid generalförsamlingens årliga möte deltar parlamentsledamöter 

från de olika länderna. Vid ord-
förandevalet fanns tre kandida-
ter, två män och en kvinna. En 
man från USA avstod när Åsa 
Lindestam vägrade att ge upp 
sin kandidatur. Därefter vann hon 
omröstningen med 48-18.

Åsa Lindestam:
– Vi är inte så många kvinnor som deltar i OSSEs möten. Sakta 

ökar vi med en procent i taget. Vid senaste mötet i Wien var vi 
en fjärdedel av delegaterna. En hel del delegationer har inte nå-
gon kvinna alls. Frankrike är sämst i klassen med 13 delegater 
och 0 kvinnor av dessa. Så jobb finns att göra!

Åsa Lindestam ny-
vald ordförande i kommittén för 
Politik och säkerhet i OSSE

Hyr Lisas hus även under hösten!
Under sommaren har S-kvinnors semesterstuga »Lisas hus« på 

Bohus Malmön varit fullbokad. Det är glädjande att stugan är så 

uppskattad och kommer till användning. Glöm inte att ni kan hyra 

Lisas hus året runt. Från mitten av september finns lediga veckor 

och helger. För mer information eller bokning kontakta Kajsa 

Jansson på kajsa.jansson@s-kvinnor.se eller telefon 08-700 27 46.

ÄR DU DEN VI SÖKER?
Politisk sekreterare/pressekreterare hos S-kvinnor 

Kontakt- och 

ansökningsinformation: 

Sveriges 
Socialdemokratiska 
Kvinnoförbund
Att: Susanne Andersson
Box 70458
107 26 Stockholm

Adress: Sveavägen 68, 
Stockholm

susanne.andersson@
s-kvinnor.se 

Tfn 08-700 27 48
Mobil 070-233 12 30

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som 
vill påverka samhällsdebatt och politiska beslut 
utifrån kvinnors perspektiv. 

Som politisk sekreterare/pressekreterare 
hos S-kvinnor kommer du att ingå i ett 
arbetslag som omfattar förbundsordförande, 
förbundssekreterare samt två anställda. 

Du kommer att utveckla S-kvinnors strategiska 
kommunikation och arbeta proaktivt som 
pressekreterare till förbundsordföranden. I 
ditt uppdrag ingår också att vid behov delta i 
kansliets övriga arbete, till exempel kring studier 
och kampanjer. 

Vi söker dig som är positiv, flexibel och van 
vid att ta ansvar och arbeta såväl självständigt 
som i grupp. Du har erfarenhet av politisk 
kommunikation, projektarbete och media. 

Du har förmåga att arbeta i en organisation 
med stort publikt intresse, under högt tempo 
och stark press. Du har goda kunskaper om 
feminism och jämställdhetsfrågor. Du delar 
våra värderingar. Erfarenhet från S-kvinnor 
eller övriga arbetarrörelsen är en merit. 

Utbildning:
Minst tre års ämnesrelevant eftergymnasial 
utbildning (exempelvis högskoleutbildning, 
folkhögskoleutbildning, facklig utbildning eller 
annan yrkesutbildning).

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 
(oreglerad arbetstid).

Ansökningstid t o m 2012-10-15. 
Tillträde efter överenskommelse.

Ange löneanspråk.    www.s-kvinnor.se                    
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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.
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Nytt material – »Det är inte dig det är fel på!«
»Det är inte dig det är fel på!« är ett studiematerial som bygger på en rapport från 
S-kvinnors framtidskommission. Det handlar om samhällets svek mot kvinnorna – 
krav på dubbelarbete och en samhällsservice som inte räcker till.
 Skriften är uppdelad i fyra delar, baserade på kvinnors situation i olika skeden av 
livet:
• Det första steget ut på arbetsmarknaden
• Familj och arbete
• Yrkeslivet efter småbarnsåren
• Äldre kvinnors villkor

 Till varje del följer personliga intervjuer samt frågeställningar att diskutera 
kring.

Materialet lämpar sig bra för en studiecirkel men kan också användas som inspi-
ration till möten eller seminarier där någon eller några av frågorna lyfts.

Broschyren kan beställas från Susanne Andersson, susanne.andersson@s-kvin-
nor.se, telefon 08-700 27 48 och kostar då 20 kr/st. Den kan även laddas ner från 
www.s-kvinnor.se. 

Lycka till i riksdagen
S-kvinnor i Jönköping gläds över 
att vår uppskattade ordförande 
Lena nu till hösten intar en plats 
i riksdagen. Vi vet genom att ha 
lyssnat till dig på möten, hört dig på 
seminarier, läst dina debattartiklar 
att du är tydlig och rak i vår politik 
för jämlikhet och rättvisa. Många 
viktiga frågor finns på dagordning-
en och handlar om kvinnors villkor 
på arbetsmarknaden, resurser till 
vård, skola och omsorg, krafttag 
mot barnfattigdom, tydligare regler 
och efterlevnad vad gäller vapen-
exporten, ekonomiska politikens 
inriktning och inte minst debatten 
kring vinster i välfärden. Vi kom-
mer att följa dig i riksdagsarbetet 
och vi vet att du kommer att göra 
en god insats för oss kvinnor och du 
ska veta att du har vårt förtroende 
och starka stöd i det arbetet. Vi öns-
kar därmed dig och oss framgångar 
i riksdagen.

Margareta Persson,  

S-kvinnor i Jönköping

Kurs för nya medlemmar
Den 26-27 oktober är det dags för årets träff för nya medlemmar, som vänder sig 
till dem som blev medlem i S-kvinnor under 2011.

Träffen är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om S-kvinnors organisation, våra 
politiska frågor och att träffa andra S-kvinnor från hela landet. Kursen hålls i 
Stockholm och inkluderar även ett besök i riksdagen och LO-borgen.

Det finns plats för 50 personer och sista anmälningsdag är den 20 september.
En kursavgift på 500 kronor tas ut och då ingår mat, boende i dubbelrum, samt 

ersättning för resekostnader upp till 1 000 kronor.
För anmälan eller frågor kontakta förbundssekreterare Susanne Andersson,  

telefon 08-700 27 48 eller susanne.andersson@s-kvinnor.se

I staden Batman samarbetar vi sedan 
2007 med kvinnoorganisationen SELIS 
som ger stöd åt kvinnor som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
SELIS arbetar med att stärka dessa 
utsatta kvinnors ställning både genom 
direkt stöd och förebyggande insatser. 
De aktiviteter som projektet arrangerat 
under åren har varit psykologstöd, indi-
viduell rådgivning i frågor som rör eko-
nomi och juridik, seminarier om kvinnors 
rättigheter samt kurser i engelska, data 
och läs- och skrivkunnighet. S-kvinnor 
bidrar med kompetens och såväl finan-
siellt som praktiskt stöd.

Som en del av årets verksamhet kommer 
S-kvinnor i samarbete med SELIS ordna 
ett seminarium i Batman om kvinnors 
rättigheter med fokus på kvinnors rätt att 
bestämma över sin egen kropp. Seminariet 
riktar sig till kvinnor i Batman, till andra 
kvinnoorganisationer i Turkiet och till par-
lamentariker. I nästa nummer av Morgon-
bris kan ni läsa om S-kvinnors delegation 
till Batman och om seminariet. Har ni något 
kort att berätta vad gäller det internatio-
nella arbetet i ert distrikt eller klubb? Skriv 
till Morgonbris på morgonbris@s-kvinnor.
se och berätta så kanske ert projekt kom-
mer med i tidningen. ✿

Internationellt: 
Förbundets projekt i Turkiet
S-kvinnor har på förbundsnivå drivit en mängd olika internationella projekt 

finansierade av Olof Palmes Internationella Center och just nu driver vi ett 

projekt i sydöstra Turkiet.

Som en del av årets verksamhet kommer 
S-kvinnor i samarbete med SELIS ordna ett 
seminarium i Batman om kvinnors rättigheter 
med fokus på kvinnors rätt att bestämma över 
sin egen kropp.

Insändare
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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.
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