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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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bilda Förlag

Svante Pedersson  
Lasse Pedersson

Föreningsboken
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  4.     Ledare:  »Kortare arbetsdag är möjlig«

   5.    Spaning:  Trender, siffror, debatt.

   7.    Debatt:  »Nej till JAS och NATO«

   8.     Debatt: »Ge inte upp! Det finns mycket  

kvar att göra.«

   9.     Debatt: »Fräls oss från den ojämställda  

politiken!«

10.    Förbundsmöte:  Samhället går att förändra. 

»En jämställd värld är möjlig!«

11.    Intervju: Carina Ohlsson: »Lönegapet ska bort. 

Kvinnors pensioner höjas.«

18.    Intervju:  Lena Sommestad: »Varför hör inte 

ledningen den vrede som uppstår när välfärden 

rämnar?«

21.    Reportage:  Örebro: Arbete enda vägen  

bort från barnfattigdom.

24.    Kultur: Recensioner: »Det framgångsrika  

biståndet«, »Innan floden tar oss«, »NW« och 

»Karin! Karin! Karin! Min engel!«

28.    Internationellt: Anna Lindhs förskola  

i Kenya

30.    Krönika: Nivin Yosef: »Ge humanitär asyl  

till syriska flyktingar«

31.    Kvinnokryss

32.    Förbundet informerar

Förbundsmöte: En ordförande välkomnar en annan, 
Stefan Löfven och Carina Ohlsson.

Befria Västsahara, en av 
S-kvinnors hjärtefrågor.

Örebro: Lena Baastad, kommunalråd, prioriterar 
barnfattigdomen. 

Morgonbris,  
Box 70458,  
107 26 Stockholm
www.s-kvinnor.se
Telefon: 
08-700 26 00
morgonbris@s- 
kvinnor.se
Ansvarig utgivare: 
Susanne Andersson
Redaktör: Lena Näslund
Redaktionsråd:  
Susanne Andersson, 
Irmeli Krans, Marja  
Koivisto och Kajsa  
Jansson.
Produktion: Bilda Idé
Grafisk Form: 
Ulrika Lönnberg 
Tryck: Sjuhärads 
Tryckeri 
Övriga medarbetare:  
Ellinor Collin, Irma Pelo 
Hallqvist, Suzanne Lazar, 
Carin Palmcrantz,  
Yvonne Carlén, Anita 
Tärneborg, Ingrid  
Lindahl, Evin Cetin, 
Christina Wahrolin, 
Bengt Wahrolin, Alinda 
Zimmander, Ulrika  
Thulin, Maj-Inger  
Klingvall, Yvonne  
Gröning, Mat Gröning, 
Carl Larsson, Anne- 
Marie Wohlin, Nivin 
Yosef, Viola Furubjelke 
och Åsa Håkanson.
Morgonbris nr 4/2013
kommer ut den  
6 december  2013.

21 10
6

december kommer nästa 
tidning. Då kan ni läsa 
om hur man i Avesta 

framgångsrikt arbetar 
med att förvandla  

deltider till heltider.

18Lena Sommestad, Inger Segelström, Maj-Lis 
Lööw, alla numera före detta ordförande, alla 
på S-kvinnors förbundsmöte.

20

omslagsfoto: 
Ellinor Collin

10.  FÖRBUNDSMÖTE: 100 ombud. 106 motioner. Ny ordförande och  
förbundsstyrelse. Ny politisk plattform.

18.  INTERVJU: Lena Sommestad – glad och ursinnig. Summerar arbetet efter  
två år som S-kvinnors ordförande. 
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Sextimmarsdagen. Än en gång! Förbundsmötet antog programmet »En jämställd 

värld är möjlig«. Den kortare arbetstiden har egen rubrik och anvisar en ekonomisk 

möjlighet. Ökad produktivitet och växande konsumtionsutrymme bör kunna tas ut  

i form av kortare daglig arbetstid.

Färre prylar. Ökad livskvalitet.

Kortare arbetsdag är möjlig
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Bakom formuleringen finns förstås 
oron för miljön och klimatet. Vi kan inte 
fortsätta konsumera prylar i nuvarande 
takt. Pengarna måste satsas på annat, 
som ökad livskvalitet.

Här har Socialdemokraterna en stark 
tradition. Tänk på det i budgettider när 
sänkta arbetsgivaravgifter står högt 
på dagordningen. Arbetsgivaravgif-
terna har ju använts för att hålla nere 
inflationen, minska efterfrågan. Det 

var löntagarna som avstod 
lönehöjningar till förmån 

för utbyggnaden av 
barnomsorgen. Mer 

om detta senare.
Sextimmars-

dagen var inte S-
kvinnors »påhitt«. 
LO och TCO låg 
aningen före. Men 
det var S-kvinnors 

totala syn på famil-
jepolitiken i 1972 års 

»Familjen i framtiden – 
en socialistisk familje-

politik«, som gav 
eko. 

Frågan var 
uppe på 

partikon-
gressen 
1975. 
Den 
behand-
lades 
med 

respekt av Olof Palme och den familje-
politiska utredning som då tillsattes. 
Sextimmarsdagen och det nya ordet 
jämställdhet skrevs för första gången in  
i partiprogrammet. 

Annorlunda var det på årets partikon-
gress. Partistyrelsen tog avstånd från 
alla typer av lagstadgad arbetstidsför-
kortning. Man avvisade även S-kvinnors 
modesta förslag om att utreda de sam-
hällsekonomiska konsekvenserna av en 
förkortad arbetstid till i första hand 35 
timmar per vecka.

I S-kvinnors program 1972 gjordes ett 
historiskt lappkast. Förbundet gick från 
att stötta hemmafruarna till att kräva 
arbete även för kvinnor. I paketet – den 
socialistiska familjepolitiken – ingick 
trygghet för barnen och sex timmars 
arbetsdag för alla. S-kvinnorna såg 
samhällsplaneringen, förnyelsen av ar-
betslivet, formerna för det politiska och 
fackliga arbetet och framtidspolitiken i 
ett enda sammanhang. Det skulle finnas 
tid för livet, inte bara för arbetet.

Den här politiska debatten ledde fram 
till föräldraförsäkringen. 1975 fick man 
ut sju månader. Olof Palme resonerade i 
sitt tal på kongressen om en förlängning, 
och att göra det möjligt för småbarns-
föräldrarna att via försäkringen få 
kortare daglig arbetstid. 

På samma kongress togs det stora 
beslutet om barnomsorg för alla barn. 
Där fanns inga undantag för studenter 
eller arbetslösa. Ingen 15-timmars regel. 

Finansieringen var avklarad. Lönta-
garna betalade med en del av de pengar 
som de hade avstått i löneförhandlingar. 
Pengar var öronmärkta för utbyggnaden 
av barnomsorgen. Så sent som 1991 (för 
att nämna ett exempel) var 2,2 procent 
av arbetsgivaravgiften avsedd för barn-
omsorgen. 

S-kvinnor har en långsiktig vision för 
ett mänskligare samhälle. Men idéerna 
tas numera inte väl emot i partiet, eller 
möjligen i partiets ledning. Eller för att 
citera förbundsstyrelsens utlåtande över 
årets motioner:

»Mot bakgrund av det socialdemokra-
tiska partiets uttalade ovilja att disku-
tera lagstadgad arbetstidsförkortning, 
och i ljuset av dagens djupt ojämlika och 
ojämställda arbetsmarknad, ser för-
bundsstyrelsen små möjligheter att i det 
korta tidsperspektivet framgångsrikt 
driva igenom kravet att sex timmars ar-
betsdag ska införas som normalarbetstid 
på hela arbetsmarknaden.«

När Olof Palme 1975 talade om samma 
sak såg han framför sig: »Ett samhälle 
med ömhet och livskänsla, värme och 
spontanitet, samvaro och gemenskap.«

Vi är några stycken, kanske flera, som 
vill ha Palmes samhälle – inte det som 
präglas av kortsiktig taktik där skat-
tesänkningar tycks vara enda vägen till 
framgång för ett politiskt parti. ✿

Lena Näslund, 
redaktör Morgonbris
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Camilla Odhnoff är död. Hon var familjeminis-

ter 1967–73. Hon kämpade för daghem åt alla 

barn och sänkt arbetstid för småbarnsföräldrar, 

frågor som fortfarande debatteras, bland annat 

på S-kvinnors förbundsmöte.

Som familjeminister föreslog Camilla Odhnoff sänkt 
arbetstid för småbarnsföräldrar som ett första steg 
för att minska arbetstiden. Både LO och S-kvinnor sa 
nej, men av olika skäl. 

LO för att »det inte fanns pengar«. S-kvinnor för 
att det var orättvist. Alla borde få sänkt arbetstid, 
steg för steg enligt det nyss antagna programmet 
»Familjen i Framtiden«. Det var också den kortare 
arbetstiden för alla som skulle bidra till ett mänskli-
gare samhälle. 

I en debatt 1969 om daghemmens utbyggnad häv-
dade Folkpartiet att det är billigare för samhället om 
kvinnorna stannar kvar i hemmet. Ett argument som 
fick den blida familjeministern att ryta till: 

– När ställdes det krav på att mannens produktion 
skulle vara lönsam i förhållande till samhällets utlägg? 
Det gäller tydligen bara kvinnan. Det är inte alltid en 
mans arbetsinsats på ett år betalar hans konsumtion 
av gator, vatten, sjukvård, elektricitet och skolor.

Camilla Odhnoff
en föregångare
i familjepolitiken

Zakia Mirza, ordförande för S-kvinnor i Nacka, fick 

efter rösträkning en plats i nya valberedningen.

Förbundsmötet valde enhälligt ny ordförande och ordina-
rie ledamöter. Rösträkning blev det till ersättarplatserna 
och valberedningen.

Evin Cetin, Södertälje, kämpade för att få in Nina Unesi 
från Stockholms län som ersättare i styrelsen. Målet var 
bättre mångfald.

Samma kamp drev hon på förbundsmötet i Luleå för två 
år sedan. Hennes motiv: Dels att Stockholms län borde få 
ytterligare en i förbundsstyrelsen, dels att länets kandidat 
skulle öka mångfalden. Evin Cetin till Morgonbris:

– Mångfald behövs verkligen i förbundsstyrelsen. Mång-
fald ska vara en prioriterad fråga för valberedningen, men 
så var det inte 2011 och inte i år.

– Förra gången misslyckades vi eftersom valberedning-
en sa att det inte fanns mångfald i nomineringarna. Nu 
hade vi i Stockholms län lärt vår läxa och nominerade Nina 
Unesi. Men vi var ensamma bland kvinnodistrikten om att 
tänka mångfald. 

– Vi fick inte in vår kandidat i förbundsstyrelsen, men 
det gick bättre i valberedningen. Alla vet att det är ett 
viktigt uppdrag där man kan påverka. Vi är därför glada 
över att förbundsmötet valde Zakia Mirza. 

Evin Cetin:

MångfaldEn 
värd att  
käMpa för

Zakia Mirza, en viktig kugge i S-kvinnors nya valberedning och i 
Stockholms läns strävan att öka mångfalden i kvinnoförbundets led-
ning. Länet hade sex ombud på förbundsmötet. Fyra av dem har sina 
rötter utanför Norden. 

Camilla  
Odhnoff  
blev 85 år. 
Hon skrev  
i Morgonbris 
så sent som 
2011.  
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spaning
S-kvinnor  
i Göteborg
aktiva mot 
trafficking

Trafficking är ett 

av de allvarligaste 

sociala problemen 

i Europa. Av den 

anledningen har  

S-kvinnor i Göte-

borg fått 30 000 

kronor i bidrag från 

EU-parlamentet. 

Pengarna ska  

användas till ett pro-

jekt i Rumänien.  

Ytterligare bidrag 

ska sökas från Pal-

mecentret. 

Strax efter förbunds-

mötet åkte en grupp 

S-kvinnor från Göte-

borg, under ledning 

av den internatio-

nellt ansvariga  

Madelene Ulfström, 

till Timisoara i Rumä-

nien. Där träffade de 

medlemmar av en 

lokal kvinnoorgani-

sation. Tillsammans 

ska man arbeta mot 

trafficking. 

»Män stödjer män, och kvinnor stödjer tyvärr 
också män. Därför är det viktigare än någonsin 
att vi håller ihop och vågar vara obekväma.«
Susanne Eberstein, riksdagens vice talman

»Även om man inte håller med varandra kan 
man stötta varandra.«
Kajsa Karro, SSU, om praktisk feminism

»Vår strävan mot ett jämställt samhälle ska 
prägla alla våra förslag.«
Stefan Löfven på S-kvinnors förbundsmöte

»När det gäller den individualiserade föräldra-
försäkringen är vi i SSU verkligen redan där.«
Kajsa Karro, SSU

»Det är god ordning i förbundet trots färre 
anställda och mindre pengar. Jag vill ge en 
särskild eloge till förbundssekreterare Susanne 
Andersson som har ordning och reda på allt.«
Marianne Carlström, revisor i S-kvinnor

»Värva fler medlemmar. Det försvinner cirka 
100 per år. Det har vi inte råd med i längden.«
Marianne Carlström, revisor i S-kvinnor

»Ta livspusslet och gör politik av det.«
Ylva Johansson, som invigningstalade  
om arbetsmarknaden

»Vi vill ha ett mer formellt samarbete med  
S-kvinnor. Jämställdhetsfrågan förenar oss.  
Vi vill ha ett samhälle där alla räknas lika oav-
sett kön, sexuell läggning eller könsidentitet.«
Sören Juvas, ordförande HBT-S

Läsvärda citat
Hämtade från förbundsmötet

LO viLL samarbeta
med s-kvinnOr
– Vi tar kampen för jämställdhet på 
allvar. Det sade LOs vice ordförande 
Tobias Baudin när han talade till  
S-kvinnorna, och han slog fast att LO 
är en feministisk organisation. 

LO vill bland annat sätta stopp för 
vårdnadsbidragen, införa allas rätt 
till heltid, dela föräldraförsäkringen 
samt via lagstiftning få kommunerna 
att satsa på barnomsorg på obekväm 
arbetstid.

Tobias Baudin inbjöd S-kvinnor till 
samarbete i valrörelsen på lokal och 
nationell nivå. Han lovade att LOs 
funktionärer och förtroendevalda ska 
in i valrörelsen med målet att Socialde-
mokraterna ska vinna tillbaka rege-
ringsmakten.

Tobias Baudin säger 
att LOs mål är att 60 
procent av LOs med-
lemmar ska rösta på 
Socialdemokraterna.
foto: los arkiv
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S-kvinnor i Dalarna: 

Försvaret ska vara folkligt förankrat
NEJ TILL JAS OCH NATO
Vapen tillverkade i Sverige dödar människor i stora och små konflikter 

och vid våldsbrott runt om i världen.

S-kvinnor från 
Dalarna: Irma Pelo 
Hallqvist, Suzanne 
Lazar, Carin Palm-
crantz, Yvonne Karlén 
och Anita Tärneborg 
menar att Sverige 
behöver ett intel-
ligentare och bättre 
anpassat folkförsvar. 
Det gör även Ingrid 
Lindahl, som saknas 
på bilden

Kan svenska försvarets behov av vapen motivera att krigsma-
terielexport från Sverige mer än tredubblats under 2000-talet? 
Vi låg redan 1999 mycket högt. Räknat per capita leder vi 
vapenexportligan, och totalt sett ligger Sverige, enligt SIPRI, 
på någonstans mellan 7e och 11e plats bland världens vapenex-
porterande länder. Trots detta kan Sverige ändå bara stå emot 
ett anfall högst en vecka!

Vi tycker att detta är synnerligen problematiskt och plåg-
samt för fredsälskande demokratiska socialister.

Riksdagen har sagt ja till beställning av nya så kallad Super-
JAS, som man också hoppas ska kunna säljas till Schweiz. 
Kostnaderna för att ta fram de nya flygplanen beräknas 
till cirka 90 miljarder, vilket vi befarar kommer att äta upp 
försvarsbudgeten. Är det med JAS-plan som vi bäst möter 
morgondagens hot?

Vi menar att Sverige behöver ett intelligentare och bättre 
anpassat folkförsvar. Vi skulle gärna se att en ny typ av 
värnplikt för kvinnor och män kunde införas, och att den 
svenska säkerhetspolitiken skulle grundas på alliansfrihet, som 
definitivt avvisar NATO-medlemskap. Man måste ha klart för 
sig att alliansfrihet syftande till neutralitet i krig inte innebär 

ett fegt avståndstagande från att ta ställning mot förtryck och 
övergrepp. Tvärtom ger det möjlighet att som oberoende ställa 
upp och mäkla och hjälpa till med konfliktlösning. Gränsöver-
skridande samarbete av alla de slag med nordiska grannar och 
likasinnade länder är önskvärt. Alla former av fredsbyggande 
och konfliktförebyggande är positivt.  

Vi är även aktiva i Svenska FN-förbundet och anser att det är 
särskilt allvarligt att Sverige på senare år ägnat sina krafter åt 
NATO-operationer i stället för fredsbevarande FN-uppdrag. 
Tidigare anordnade S-kvinnor utbildningar i samarbete med 
Folk och Försvar. Det bör vi göra också i fortsättningen. 

Framförallt finns anledning att fortsätta satsningen på 
S-kvinnors Alva Myrdalakademi som 2012 startade på Marie-
borgs folkhögskola och där bland annat Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen medverkade. 

S-kvinnor i Dalarna kommer att fortsätta arbetet för mins-
kad krigsmaterielexport och ett bättre folkförsvar. ✿

Irma Pelo Hallqvist, Suzanne Lazar, Carin Palmcrantz,  

Yvonne Karlén, Anita Tärneborg och Ingrid Lindahl.

Hämtade från förbundsmötet
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Ge inte upp!
Det finns mycket kvar att göra
Christina Wahrolin har lång erfarenhet av arbete på alla nivåer inom 

S-kvinnor. Hon skriver om reformer som numera anses vara självklar-

heter, och som alla har sitt ursprung hos S-kvinnor.

Ibland träffar jag på människor som inte ser och inte förstår 
att politik gör skillnad, som inte förstår att det är genom 
politiska beslut vi är med och formar samhället. Jag är orolig 
för att vi tappar bort historien om hur välfärdssamhället växte 
fram, hur den generella välfärden är grunden för ett jämlikt 
samhälle, om kvinnornas kamp för ett jämställt samhälle. Här 
kommer några exempel från denna kamp:

Barnens behov är viktiga. Det är därför vi har rätt till barn-
omsorg för alla barn och föräldraförsäkring för alla föräldrar. 

Idag lämnar familjer barnen på dagis/föris innan de går till job-
bet/studierna, och är de föräldralediga kan barnen ändå vara där. 

Men så har det inte alltid varit. Alva Myrdals idéer om kol-
lektiv barnomsorg inspirerade. Redan på 1940-talet drev kvin-
noklubbarna frågan om barnträdgårdar. »Familjen i framtiden« 
var den politiska visionen från 1972 och framåt. Barnomsorg var 
inte en självklar fråga för partiet. S-kvinnor och LO låg före. 

Även föräldraförsäkringen är idag en självklarhet för de allra 
flesta – men har det alltid sett ut på det viset? Givetvis inte! 
Föräldraförsäkringen var även det en politisk fråga som kvinno-
förbundet drev. Men här har vi mer att göra om fler pappor ska 
ta ut sina dagar och föräldraförsäkringen bli individualiserad.

Kvinnomisshandel, som frågan kallades under 1980-talet, var 
och är en fråga för S-kvinnor. Alltför många kvinnor behöver 
ta sin tillflykt till kvinnojourer. Många S-kvinnor har varit med 
om att starta kvinnojourer/kvinnohus, och frågan om ekono-
miskt bidrag till verksamheten är ständigt på dagordningen.

Idag finns en lag mot sexuella trakasserier – också en själv-
klarhet idag. Men frågan fanns inte på den politiska dagord-
ningen innan kvinnoförbundet på sin kongress 1984 antog pro-
grammet »Befria kärleken« – där frågan om »erotiska frizoner» 
lyftes fram. Kvinnoförbundet synliggjorde frågan för första 
gången, och så mycket förlöjligande kvinnoklubbisterna utsat-
tes för då – det går inte att beskriva. Men ur alla de berättelser 
som kvinnor över hela landet berättade formulerades program-
met »Befria kärleken«. Kärleken blev en politisk fråga!

Kampen om fler kvinnor i politiken borde vara smärtsam 
för hela samhället. Hur kunde man avstå från den erfarenhet 

och kunskap som kvinnorna stod för? Vilket demokratiunder-
skott under lång tid! Men den långa kampen, som kvinnorna 
utkämpade gav till slut resultat – varannan damernas. Begrep-
pet varannan damernas är idag väl inarbetat i hela samhället 
och på valsedlarna. Ibland känns det som om en del tror att så 
har det alltid varit. Men utan kvinnoförbundets envetna kamp 
hade detta inte varit möjligt. Och det finns fler exempel som av 
många tas för givet – barnbidraget, skolmåltiderna är några.

Allt detta är frukten av hårt politiskt arbete, oftast med 
ursprung i en idé från någon kvinna. Hon såg orättvisorna och 
tog med funderingarna till kvinnoklubben. Där hjälptes man åt 
att formulera en motion till kommunfullmäktige, landstingsfull-
mäktige eller partikongress för att sedan gå vidare till riksda-
gen. Där blev det några år senare beslut och verklighet.

Jag uppmanar nu alla i kvinnoförbundet att ta ansvar för 
att berätta och diskutera om kampen som har förts, och som 
måste föras framöver. Starta studiecirklar om arbetarrörelsens 
historia, om kvinnohistoria, anlita alla duktiga kvinnor som 
finns i vår rörelse: De kan berätta om vår kamp, men också om 
det roliga politiska arbete som man faktiskt får vara med om i 
S-kvinnor. 

Kampen är inte över, och man kan både ha roligt och vara 
med om att utforma samhället tillsammans med andra – det är 
den bästa skola som finns. ✿

Christina Wahrolin, Karlstad

Christina Wahrolin är med i S-kvinnor  
sedan början av 1970-talet. Ledamot  

i förbundsstyrelsen under Lisa Mattssons  
och Maj-Lis Lööws tid samt under många år 
ordförande i Västra kvinnoklubben i Västerås 

och i kvinnodistriktet i Västmanland. Nu är hon 
ordförande för S-kvinnor i Karlstad. 
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»Fräls oss ifrån kärleken«, skrev den danska författaren 
Suzanne Brøgger på 70-talet.

Idag vet vi att det personliga i allra högsta grad är poli-
tiskt, oavsett om du är kvinna eller man. Genusvetenskapens 
framväxt har bekräftat att synen på mannen som norm och 
kvinnan som »det andra könet« 
konserverar ett ojämställt sam-
hälle.

Många års okuvlig feministisk 
kamp för ett jämställt samhälle, 
med den nakna medvetenhet 
denna kamp blottat, gör att vi 
inte längre kan förneka den 
sakliga förnedringen av kvinnor 
som icke likvärdiga männen som 
människor. 

Vi vet det, vi ser det och många av oss förfasar sig, men 
hos många framför allt kvinnor väcker denna nakna sanning 
istället sorg och förlamande vanmakt. För att väcka dessa 
samhällsmedborgare ur deras slummer ska vi istället för 
Suzanne Brøggers ord ställa oss upp och vråla: Fräls oss från 
den ojämställda politiken!

Barnen vi föder måste vara allas våra barn, som vi både 
man, kvinna och samhälle ska sörja för så att de får bästa 
möjliga uppväxt, inget annat är gott nog åt våra barn!

Våra gamla föräldrar som hjälpt och stöttat oss på vår väg 
genom livet, och samtidigt byggt vårt land starkt genom sitt 
arbete, måste få den bästa möjliga omsorg på sin ålders höst 
när de inte längre är kapabla att sköta sej själva. Det är allas 
vårt ansvar att se till att de får det, inget annat är gott nog åt 
våra äldre!

Vi socialdemokrater kan och vill bygga ett land på jämlika 
grundfundament för våra medborgare, oavsett om du är 
kvinna eller man, fattig eller rik. Men det kräver en familje-
politik och arbetsmarknadspolitik som ser de könsspecifika 

orättvisorna och vågar ifrågasätta dem och förändra. 
Vi är inte där än, vi har tagit några steg i rätt riktning 

genom beslut om till exempel rätt till barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger, och att vi på senaste partikongressen dis-
kuterade bemannings- och kvalitetskrav inom äldreomsorgen, 

men kamrater, vi är inte där än.
Kamrater det är dags för oss att 

ta strid för våra mödrar, systrar, 
döttrar, fruar och väninnor! Kam-
rater det är dags att frälsa oss från 
den ojämställda politiken!

Kamrater, vi kvinnor är inte box-
kuddar man slår på när välfärden 
krackelerar. Vi måste sluta vara ett 
plåster på ett ojämställt samhälle!

Det är dags att ta striden om:
•  Lag om kvotering av kvinnor på ledande positioner.
•  Lag om 6 timmars normalarbetstid/dag.
•  Lag om bemannings- och kvalitetskrav inom vård och om-

sorg.
•  Krav på bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö på kvinnodomi-

nerade arbetsplatser.
• Avskaffa »kvinnolönerna«. ✿

Alinda Zimmander
Ordförande, S-Kvinnor Landskronaf
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Fräls oss Från den  
ojämställda politiken!
Vi måste sluta vara ett plåster på ett ojämställt samhälle! Vi S-kvinnor i Landskrona 

tycker att Socialdemokraternas kvinnoförbund fokuserar på helt fel frågor.

» Kamrater, vi kvinnor är inte  
boxkuddar man slår på när  
välfärden krackelerar. Vi  
måste sluta vara ett plåster  
för ett ojämställt samhälle!«
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-kvinnor har nu formulerat 
sin feministiska reformpolitik 

för åren 2013–2015. 
Programmet »En jämställd 

värld är möjlig« är brett och 
spänner över ett stort antal 

politikområden, från ekonomisk politik 
till miljöpolitik och internationellt samar-
bete. 

För S-kvinnor handlar feminism och 
jämställdhet om kampen för kvinnors 

lika rättigheter; varje kvinnas makt att 
forma sitt eget liv. 

S-kvinnors feminism handlar också 
om att utmana och förändra hela det 
samhälle, som under sekler har styrts 
och dominerats av män. Inom varje poli-
tikområde finns det plats för feministiska 
perspektiv. 

S-kvinnor ställer klasskamp och kvin-
nokamp sida vid sida. 

Men S-kvinnor riktar också ljuset mot 

andra maktordningar och mot andra 
typer av diskriminering. I inledningen 
till »En jämställd värld är möjlig« har 
S-kvinnor därför valt att citera partipro-
grammet. S-kvinnor vill ha »ett samhälle 
utan över- och underordning, utan klass-
skillnader, utan patriarkat, rasism eller 
homo- och transfobi, ett samhälle utan 
fördomar och diskriminering.«
Läs mer om förbundsmötet på de följande  

tio sidorna. 

Samhället går att förändra

En jämStälld  
värld är möjlig

Det är S-kvinnors stridsrop inför valrörelsen.

Det är också S-kvinnors nya politiska plattform. 

Den antogs av förbundsmötet den 24-25 augusti,  

som hölls i riksdagshuset i Stockholm.

100 ombud debatterade och fattade beslut om 106 motioner. 

Många av besluten finns nu i den politiska plattformen.
text: lena näslund  foto: Ellinor Collin

S

        2013

För-
  bunds-
möte
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Carinas installationstal var kort. 

Ombuden från Norrbotten och andra 
kvinnodistrikt hade tåg och flyg som 
väntade. Carina tog det viktigaste, hon 
tackade för förtroendet, och skickade 
sedan själva talet till Morgonbris. Det 
finns också att läsa på S-kvinnors hem-
sida.

Carina skriver att grundförutsättning-
en för jämlikhet, jämställdhet och frihet 
är att alla kan försörja sig, och att det 
finns en god och väl utbyggd välfärd – en 
kombination av kollektiv och individ. 
Utbyggd välfärd ökar individens frihet.

För att alla ska kunna försörja sig 
måste arbetslivet och lönerna vara 

jämställda. Hon konstaterar att kvinnor 
tjänar 3,6 miljoner mindre än män under 
sitt arbetsliv. Just nu minskar gapet så 
långsamt att det skulle ta 68 år innan 
lönerna är jämställda. 

Carina vill därför sätta upp tydliga 
mål med tidsangivelser för när lika lön 
för lika arbete ska vara genomfört. Det-
samma gäller rätten till heltid, jämställd 
föräldraförsäkring och barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

En annan viktig fråga är kvinnors 
pensioner. Hon kallar de låga pensio-
nerna för en tidsinställd bomb och anser 
att det är konstigt att den inte redan har 
briserat: »Kvinnors pensioner är lägre 

på grund av att vi tjänar mindre, är för-
äldralediga mer, arbetar deltid i större 
utsträckning. Detta är faktorer som går 
att påverka med politiska beslut, och det 
ska vi S-kvinnor arbeta för – till skillnad 
från sittande regering.«

Carina Ohlsson har som ordförande i 

en av Sveriges organisationer för kvin-
nojourer, SKR, engagerat sig för både 
kvinnojourer och barnjourer. Barnen 
bor ofta lika länge på kvinnojourerna 
som mammorna. Våldet mot kvinnor och 
barn måste kunna förebyggas och Carina 
anser att det är dags att S-kvinnor tar 
ledningen i det arbetet. ✿

Carina Ohlsson:

»Lönegapet ska bort.
Kvinnors pensioner höjas.«
Carina Ohlsson är S-kvinnors nya ordförande. Hon säger att hon är en fram-

åtsyftande feminist, men att hon också tror på friheten. Hon citerar Bengt 

Göransson, som har sagt: »Var rädd om friheten och var lite försiktig med 

valfriheten.«

Carina Ohlsson 
är S-kvinnors nya 
ordförande.
Hon har varit vice i 
många år, och som 
de flesta vet är hon 
även riksdagsleda-
mot och engagerad 
i SKR, Sveriges 
Kvinno- och Tjejjour-
ers Riksförbund. 

        2013
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  bunds-
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Birgitta Mukkavaara var ombud på 
förbundsmötet. Hon var den enda som 
reserverade sig mot beslut, och hon 
gjorde det två gånger. Dels mot att 
S-kvinnor bara ska »verka för« att skat-
tefinansierad välfärd ska drivas utan 
vinstmotiv, dels mot att förbundsmötet 
inte antog de två motionerna om sex 
timmars arbetsdag.

Hon anser att besluten är alltför tama 
och vill att S-kvinnor ska gå före partiet, 
driva på och visa vägen. När det gäller 
vinster i välfärden pekar hon på de båda 
skolskandalerna: JB-koncernens kon-
kurs och stängningen av privatskolan 
Lundsberg:

– Himla snyftande för 200 rikemans-
barn på Lundsberg. Men ingen snyftar 
över att 10 500 elever i de privata John 
Bauerskolorna har drabbats av ompla-
ceringar och nerlagda skolor. Båda verk-

samheterna har kommunal skolpeng. 
Det är skattemedel, och skattemedel ska 
inte gå som vinst i privata fickor. 

Birgitta Mukkavaara är aktiv i Umeå 
kvinnoklubb. Hon är en av dem som 
drev på när arbetarekommunen och 
Västerbottens partidistrikt förra året 
beslutade att göra kampen för sextim-
marsdagen till sin egen. 

Hon retar sig på att förbundet inte är 
tydligare. Hon är kritisk mot partiet 
som gång efter gång har givit efter för 
LO-förbund som säger att det är för 
dyrt, eller »det går inte«. Birgitta hade 
själv skrivit en av de två motionerna till 
förbundsmötet:

– Svaret var svagt. Det hänvisade till 
partiet. Samtidigt stod det i slutkläm-
men att »ur feministisk synpunkt är 
frågan av stor betydelse.«

– Vi i Umeå anser att sextimmars-
dagen ska och går att driva parallellt 
med kraven på likalön och krav på full 
sysselsättning. Det är illa att vi inte har 
det modet. 

Debatten om de här två motionerna var 
en av de längsta. Efter försöksvotering 
vann förbundsstyrelsens förslag om 
besvarande. 

Nu undrar Birgitta vad det är som 
egentligen gäller. Beslutet med anknyt-
ning till motionerna eller ett annat 
beslut som fattades i anslutning till  
det politiska programmet »En jämställd 
värld är möjlig«. Där finns rubriken  
»En framtid med kortare arbetstid« och 
texten »S-kvinnor menar att det växande 
framtida konsumtionsutrymme, som föl-
jer av ökad produktivitet, bör kunna tas 
ut i form av kortare daglig arbetstid.« ✿

Umeå S-kvinnor vill gå längre

Kräver lag mot vinster 
i välfärden
– Vinster i välfärden är ett otyg. S-kvinnor i Umeå vill gå längre än både partiet 

och S-kvinnor. Förbundsmötet slirade i sitt beslut. Nu krävs lagstiftning.

Birgitta Mukkavaara, 
Umeå S-kvinnor. Aktiv 
i debatten. Hon är 
nöjd med beslutet 
att förskolan ska vara 
gratis, inte lika glad 
över att S-kvinnor och 
partiet tycks stå på 
samma fläck när det 
gäller samma fläck 
när det gäller vinster  
i välfärden. 



Starkt engagemang för 
Palestina,
Västsahara
och syrien
– Inte en enda Jaffaapelsin borde 

komma över våra läppar.

Det sa Anne Ludvigsson under Pale

stinadebatten. Hon var förbundssty

relsens föredragande, och det som 

diskuterades var bojkott av varor 

från Israel.

Förbundsstyrelsen ansåg att motion 2:2 
från Bora Jukovic i Sollentuna »Erkänn 
Palestina« skulle bifallas. Förbundsmö-
tet sa ja, men krävde också ett särskilt 
Palestina-uttalande. Det skulle fördöma 
ockupationen och stötta initiativet »Märk 
ockupationen«, som agerar för att kon-
sumenterna ska få veta var israeliska 
produkter är odlade eller tillverkade. Så 
blev det. 

S-kvinnor ska också verka för att 
Sverige och EU avbryter det militära 
samarbetet med Israel.

Ann Ludvigsson konstaterade att 
åtskilliga dialoger mellan Israel och Pale-
stina har runnit ut i sanden. Det senaste 
är att när man nu fått till stånd nya sam-
tal under USAs ledning beslutar Israel 
att utöka sina bosättningar på palestinskt 
land:

– Man känner bara stor förtvivlan, stor 
ilska mot FN, världssamfundet och USA, 
som inte kan få slut på ockupationen. 

Förbundsmötet antog ytterligare två 
uttalanden på det internationella områ-
det: »Västsahara ska erkännas som själv-
ständig stat« och »Våldet ska upphöra i 
Syrien«.

I förbundets nya program »En jämställd 
värld är möjlig« finns ett avsnitt om fred 
och solidaritet. Det innehåller bland annat 
krav på skärpt freds- och nedrustningspoli-
tik, ett krav på att Sverige under FN-flagg 
i första hand ska delta i fredsfrämjande 
och fredsbevarande insatser, samt stöd åt 
kvinnor i fredsprocesser. FNs resolutioner 
1325, 1820 och 1960 ska förverkligas. 1960 
är den resolution som Margot Wallström 
arbetade fram, och som handlar om att 
stoppa sexuellt våld i krig. ✿

Mi Bringsaas är ordförande i Vaplans 
kvinnoklubb i Krokom, Jämtland. 
Klubben ägnade två klubbmöten åt 
motionsbehandling. Man diskuterade 
varenda en av de 106 motionerna och 
skickade sedan iväg ordföranden för 
att hon skulle föra fram medlemmarnas 
synpunkter. Hon fick mest applåder för 
sitt krav på regionalpolitiskt program, 
ett arbete inom S-kvinnor som ska vara 
klart i god tid före valrörelsen.

Mi tycker att det som vanligt var allt-
för korta talartider och hon hade gärna 
sett att det funnits mer tid att före 
öppnandet av förbundsmötet diskutera 
fram lösningar med de föredragande.

– Mina viktigaste frågor var debat-
terna om sex timmars arbetsdag och 

vapenexporten. På båda områdena 
tyckte jag mig märka skillnader i åsik-
ter mellan generationerna. De unga 
ombuden var till exempel motståndare 
till kortare arbetsdag. Här har vi ett 
ansvar att informera dem och tala om 
varför den här frågan är så viktig. Flera 
hänvisade dessutom till partiets beslut. 
Men vi S-kvinnor, och SSU, ska ju vara 
en blåslampa. Man är farligt ute om man 
tror att partiet har rätt i allt. 

– Jag tycker också att förbundet 
borde ha en utbildning i hur man skri-
ver motioner. Många av motionerna var 
jättebra, men sedan kunde man ju inte 
ställa sig bakom de dåligt formulerade 
att-satserna. Och det är ju att-satserna 
som man beslutar om. ✿

s-kvinnor ska vara
blåslampa
Mi Bringsaas var nog det mest aktiva ombudet i talarstolen på förbunds

mötet.

– En del tyckte att jag kunde hålla tyst, och om alla hade varit lika en

gagerade hade »vi aldrig kunnat åka hem«. Jag tycker att det är synd att 

inte fler säger sin mening. Man är ju på ett förbundsmöte för att påverka.

Mi Bringsaas, Vaplans kvinnoklubb, Jämtland. Hennes mest applåderade anförande gällde regio-
nalpolitiskt program: »Jätteviktigt. Vi vill ha program för hela Sverige. Centern slår sig för bröstet 
och säger att de vill ha landsbygdsutveckling. Bifall till motionen! Ner med Centern!«
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Det är resultatet av fem av de intensiva 
inrikespolitiska debatterna. De är också 
exempel på att ombuden, som deltog i 
debatterna, fick igenom förslag trots att 
förbundsstyrelsen ursprungligen sagt nej 
eller besvarat förslagen.

Skattefinansierad välfärd ska  
bedrivas utan vinstmotiv. 
Förbundsmötet 2011 beslutade att lagstift-
ningen bör ses över för att garantera »att 
alla offentliga medel som anslås till privat 
driven välfärd kommer brukarna till godo.«

På partikongressen i våras togs beslutet 
att vinstintresset inte ska vara styrande i 
välfärden. Det vill säga ingen lagstiftning, 
bara en allmän hållning.

Motionen till förbundsmötet kom från 
Ystad och Ingalill Bjartén. Ingalill krävde 
att Socialdemokraterna ska säga nej till 
vinster i välfärden. Om den att-satsen blev 
det votering, främst därför att den inte 
var riktad till S-kvinnor. Motionen ansågs 
besvarad. Men det fanns även ett tillägg 
att ta ställning till. Det bifölls. Det kom 
från Sara Gunnerud, Rebella. Det nämner 
inte heller lagstiftning, men S-kvinnor ska 
verka för att skattefinansierad välfärd ska 
bedrivas utan vinstmotiv. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid  
ska vara en del av förskolan.
Barnomsorg på obekväm arbetstid ska 
vara en del av förskolan. Detta är sedan 
länge ett krav från S-kvinnor. En motion 
från Hillevi Larsson, Malmö, behandlades 
och antogs. Beslutet är radikalare än det 

som fattades av partikongressen. Barnom-
sorg på obekväm arbetstid ska vara lag-
stiftad och kommunerna ha rätt till statliga 
bidrag. I debatten konstaterades att barn-
omsorgen inte är en förvaringsplats och att 
barnomsorg på obekväm arbetstid därför 
ska använda sig av samma pedagogik som 
förskolan. Så blev också beslutet.

Barnomsorgen ska vara avgiftsfri.

Alla barn ska ha rätt till förskola oavsett 
vad föräldrarna sysslar med. 15-timmars 
regeln ska bort. Barnomsorgen ska dess-
utom vara avgiftsfri. Förslaget kom från 
Birgitta Mukkavaara, Umeå, och skrevs 
direkt in i det nya politiska handlingspro-
grammet »En jämställd värld är möjlig«.

Kvinnojourerna ska ha långsiktigt 
stöd.
S-kvinnor kräver också att varje kommun 
ska ta fram handlingsprogram för hur våld 
mot kvinnor och barn kan förebyggas. 
Kommunernas stöd till kvinnojourerna 
ska vara lika. Nina Unesi, Stockholms län, 
krävde att S-kvinnor ska lägga förslag i 
riksdagen om långsiktigt stöd till kvinno-
jourerna. Det bifölls. Idag lägger kvinno-
jourerna många timmar på att söka pengar 
till verksamheten, arbete som skulle kunna 
användas för att hjälpa utsatta kvinnor och 
barn.

S-kvinnor ska även verka för att kvinnor 
från utlandet, som gifter sig med svenska 
män, ska underrättas om sina juridiska 
rättigheter. Alla former av våld mot kvin-
nor, som kommit till Sverige, ska betraktas 

lika som våld mot kvinnor som är svenska 
medborgare.Vissa män importerar »fruar« 
och misshandlar dem. När kvinnorna flyr 
för att rädda sig riskerar de utvisning om 
de inte har varit bosatta i Sverige i två år. 

Likalydande motioner var uppe på 
förbundsmötet 2011.  De resulterade i 
motioner till riksdagen om att misshand-
lade kvinnor, gifta med svenska män, ska 
få stanna, men motionerna har röstats ner.
Förbundet har startat en cirkelledarutbild-
ning med målet att varje kvinnodistrikt 
ska få igång studier i ämnet Kvinnofrid/
Barnfrid. 

ROT-avdrag ska gälla även  
hyresrätter.
S-kvinnor vill avskaffa ROT-avdraget i 
dess nuvarande form och sätta en tidsgräns 
för dess användning. Här fick, Natalie Sial, 
ordförande i Stockholms län, gehör för att 
ROT-avdraget ska gälla även hyresrätter. 

Bora och Emina Jukovic, Sollentuna, 
samt Barbro Kjellberg, Umeå, krävde 
i sina motioner att RUT-avdraget ska 
avskaffas och pengarna användas till sam-
hällets olika insatser inom vård, skola och 
omsorg. Så blev också beslutet.

I S-kvinnors nya politiska program »En 
jämställd värld är möjlig« sammanfattas 
angelägna frågor för de kommande två 
åren. Programmet ska användas i valrö-
relsen. Här är ytterligare några viktiga 
beslut: Jämställd föräldraförsäkring, rätt 
till heltid, bättre ekonomisk trygghet för 
äldre kvinnor, gratis mammografi i hela 
landet och avveckling av kärnkraften. ✿

Förbundsmöte i två dagar

Över hundra politiska beslut
•  Skattefinansierad välfärd ska bedrivas utan vinstmotiv. •  Barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara en del av förskolan.

• Barnomsorgen ska vara avgiftsfri.•  Kvinnojourerna ska ha långsiktigt stöd.•  ROT-avdrag ska gälla även hyresrätter.
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– Det är hedrande och kul att komma 
in i S-kvinnors förbundsstyrelse. Jag 
känner att jag kan göra nytta. Dels som 
profilerad EU-politiker, dels som aktiv i 
jämställdhetsfrågorna. 

Anna Hedh har varit S-kvinna länge, 
precis som mamma och farmor. Hon 
stod långt ner på valsedeln i EU-valet 
2004, men blev inkryssad tack vare sin 
EU-kritiska hållning. Hon är fortfarande 
EU-skeptiker, men har nu blivit varm i 
kläderna samt fått omfattande och nyt-
tigt nätverk: 

– Socialdemokraterna är i minoritet, 
men trots det kan man få inflytande. 
Ju större nätverk man har desto större 
chans att få viktigt lagstiftningsarbete. 
En av de största frågorna den här perio-
den hade jag ansvar för – lagstiftningen 
mot människohandel. 

Anna Hedh är med rätta stolt över 
den framgången. Hon blir därför gärna 
kvar i Europaparlamentet ytterligare 
en mandatperiod. Framgångsrikt arbete 
kräver kontinuitet:

– Man är inte så mycket värd om man 
inte suttit ett antal år. Hierarkin är 
tydlig. Man måste visa var man står för 
att bli respekterad. Där är jag nu. Jag är 
ansvarig för jämställdhetsfrågorna och 
arbetar med dem dagligen. Som ledamot 

av förbundsstyrelsen kan jag ta med 
erfarenhet och kunskap åt båda hållen.

Anna Hedh säger att det har gått 
bakåt med jämställdheten i Sverige. 
Hon hänvisar till FNs jämställdhetsin-
dex där Sverige åkt kana. Ansvaret är 
i första hand den borgerliga regering-
ens, men även det socialdemokratiska 
partiet borde ha större eget intresse för 
frågorna.  
    I vårt samtal använder hon en formu-
lering som visar att hon anser att partiet 
bara av plikt ägnar sig åt jämställdhe-
ten. 

Det ska se ut som om vi prioriterar 
jämställdhetsfrågorna, men det hand-
lade bara om viss skyldighet. Vi står och 
stampar. Man kan inte bara med en liten 
armbåge säga att vi nu ska höja föräld-
raförsäkringen. Inget händer. 

– Partiet prioriterar de hårda frå-
gorna. Därmed är det än viktigare att 
S-kvinnor finns, att vi hela tiden lyfter 
jämställdheten, att vi får fram den på 
alla nivåer. 

– Alla medlemsländer i EU har 
problem med jämställdheten, men det 
är pinsamt att Sverige inte har kommit 
längre. Jag tänker i första hand på lika 
lön för lika arbete. Det är förfärligt. Här 

måste vi i mitt parti vara självkritiska. 
Vi hade så lång tid på oss i regerings-
ställning. Bedrövligt att kvinnor ska 
ha sämre lön för lika arbete. Varför är 
en kvinna mindre värd än en man? Nu 
är det ju fler kvinnor än män på höga 
utbildningar, och ändå ska männen ha 
mer betalt! 

– Man brukar fråga mig varför jag 
fortsätter att driva på när det gäller 
kvotering i bolagsstyrelser, det finns ju 
andra viktigare frågor. Jag brukar svara 
att det där är en liten del i det hela. Om 
vi inte driver rättvisefrågorna på alla 
plan kommer vi aldrig fram till jäm-
ställdhet. ✿

Anna Hedh är EU-parlamentariker, ordförande i Mörbylånga arbetarekom-

mun och i kvinnodistriktet i Kalmar: 

– Jämställdheten måste högre upp på den politiska dagordningen. Både 

regeringen och vårt eget parti står och stampar. Pinsamt att vi inte har 

kommit längre, och då tänker jag i första hand på lika lön för lika arbete.

Birgitta, Anna och Sara har gemensam dröm

Att vara till nytta för 
S-kvinnor

Tre helt nya i förbundsstyrelsen, tre med olika 
erfarenheter och i olika åldrar:
Sara Karlsson, ledamot av riksdagen, Anna 
Hedh, EU-parlamentariker, Birgitta Ahlqvist, 
ordförande i kvinnodistriktet i Norrbotten.

        2013

För-
  bunds-
möte
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Birgitta Ahlqvist låter orolig när hon 
konstaterar att de ryssar som har varit 
styrelsemedlemmar är utbytta och de 
nya är svåra att hitta: 

– De ansvariga byts ut så ofta att vi 
inte vet vilka som ansvarar för den ryska 
kommittén. 

Nordkalottkommittén är en ideell or
ganisation som arbetar parallellt med re
geringarnas Barentssamarbete. Birgitta 
bildade ett Barentsnätverk när hon satt 
i riksdagen. Utrikesminister Anna Lindh 
blev intresserad och såg bland annat till 
att Luleå fick ett Barentssekretariat.

– Vi byggde upp kunskap och kompe
tens kring Barentsfrågorna, men efter 
Anna Lindhs död flyttades sekretariatet 
till Kirkenes i Norge. Där finns nu även 
ett internationellt forskningsinstitut. 
Sverige har därmed kommit på efter
kälken. Norge är det land som driver 
frågorna och som har det största samar
betet med Ryssland.

– Socialdemokraterna i Norrbotten 
anser att utvecklingen i Barentsregio

nen är en viktig politisk fråga. Den är 
dessutom nästan helt okänd söder
över. Genom klimatförändringen ökas 
tillgängligheten till olja och gasfyn
digheterna. På Kolahalvön finns fler 
mineraler än någon annanstans på 
jorden. Hela världen vill komma upp 
hit och utnyttja möjligheterna.

 – Tack vare Barentssamarbetet  
säkras en fredlig och stabil utveckling  
i regionen, men vi saknar sekretariatet  
i Luleå. 

Birgitta Ahlqvist är glad över sitt nya 
uppdrag som ledamot i Skvinnors 
förbundsstyrelse, och hon är stolt över 
att flera av Skvinnors främsta mål har 
förverkligats i Luleå tack vare de lokalt 
aktiva kvinnorna:

– Kommunen har tagit beslut om rätt 
till heltid för alla. Ofrivilligt delade turer 
försvinner under året. Barnomsorg på 
obekväm arbetstid är en självklarhet. 
Över 100 barn är inskrivna i Luleå, och 
i Boden och Älvsbyn är man på gång att 

genomföra omsorg dygnet runt.
– Vi har också lyckats bra i kampen 

mot barnfattigdomen. Vi har framförallt 
jobbat genom skolan. Nu kan man till 
exempel inte längre ta betalt för utflyk
ter. Det har smittat av sig även till vissa 
friskolor. Att åka skidor på Måttsunds
berget med skolan kostar inget. Föräld
rarna är jätteglada och alla barn kan följa 
med på utflykterna.

– Att kämpa för ett mer jämlikt sam

Birgitta Ahlqvist är ordförande i Sveriges Nordkalottkommitté och 

i Norrbottens S-kvinnor. I Nordkalottkommittén kämpar hon i den 

viktiga Barentsregionen för S-kvinnors traditionella frågor fred och 

säkerhet: 

– Norge, Sverige, Finland och Ryssland är med i samarbetet, men 

just nu är det svårt att få ryssarna att delta.

Olika åldrar. 
Olika erfarenheter. 
Olika kunskaper.

        2013

För-
  bunds-
möte

– De ansvariga byts ut så ofta att vi inte vet 
vilka som ansvarar för den ryska kommittén 
säger Birgitta Ahlqvist, ordförande i Sveriges 
Nordkalottkommitté.w

        2013

För-
  bunds-
möte
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Sara Karlsson är en av de tre nya i 
förbundsstyrelsen. Hon är kvinnoklubbist 
från Eskilstuna och gick med i klubben 
när hon upptäckte att det var där man 
diskuterade politik:

– Jag var inte medlem när jag blev 
inbjuden till ett möte av kommunalrådet. 
Vi hade jättefina politiska diskussioner 
på ett sätt som man inte har i partiet. I 
partiet upptas tiden mest av organisato-
riska frågor. Men på kvinnoklubben var 
det politik. Det kändes väldigt bra. Jag 
fick ett nytt politiskt hem.

Sara har sedan tidigare i uppdrag 
att tillsammans med Lena Sommestad 
arbeta med miljöfrågor för S-kvinnors 
räkning. Hon säger:

– En av motionerna till förbundsmötet 
kräver ett nytt miljöpolitiskt program, 
och eftersom den bifölls hoppas jag få 
fortsätta arbeta med de frågorna.

Sara anser att det finns all anledning 
att oroa sig för klimatet:

– Forskningsläget blir mer och mer 
allvarligt och politiskt händer ingenting. 
Av taktiska skäl är det väl inte direkt 
något av partierna som vill lyfta fram de 
här otroligt allvarliga frågorna. 

Hon konstaterar att klimatkrisen har 
blivit värre. Utvecklingen går snabbare 
än man tidigare anade. Vi i de rika län-

derna måste ta ett större ansvar, men den 
svenska klimatpolitiken har inte bidragit 
till att stoppa utvecklingen. Utsläppen 
ökar samtidigt som jordens befolkning 
nu är sju miljarder och trycket på miljön 
blivit mycket hårdare. 

Sara Karlsson ligger vaken om nätterna 
och funderar över den ekonomiska till-
växten, som nästan ingen vågar ifråga-
sätta, och hur man ska få folk att lyssna. 
Miljöpolitik är också fördelningspolitik. 
Och här finns det anledning att citera ett 
uttalande som Sara gjorde för Morgon-
bris redan i våras:

»Ekonomisk tillväxt är integrerad i vår 
självbild. Under stora delar av 1900-talet 
har Socialdemokraterna fört Sverige 
framåt i en obruten framstegsanda. Nu är 
det nödvändigt att tänka nytt, att ändra 
kurs. Den stora frågan är om partiet kla-
rar 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 kon-
sumera det extra utrymme som uppstår 
när vi investerar i så kallad 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.« ✿

Sara Karlsson är en av partiets yngsta ledamöter i riksdagen. Hon är 

starkt engagerad miljöpolitiker. I en intervju i Morgonbris tidigare i 

år konstaterade hon att »klimatfrågan håller mig vaken om nätterna.«

– Vi i Sörmland är stolta över Sara, säger 
Maj-Lis Lööw, före detta förbundsordför-
ande i S-kvinnor.

hälle har verkligen lönat sig här hos 
oss, men det finns alltid mer att göra. 
Ta bara lönerna, arbetsmiljöfrågorna 
och styrelserepresentationen. Och så 
förstås de internationella frågorna. 
S-kvinnor i Luleå har tagit ställning 
mot kärnvapen och kärnkraft. Vårt 
engagemang är en tillgång för förbun-
det, och det hoppas jag att även jag 
ska bli i min roll som ny i förbunds-
styrelsen. ✿

Miljöpolitik är också 
fördelningspolitik
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et jämlika och jäm-
ställda svenska välfärds-
samhället är på väg att 
rämna. Och partiled-
ningen saknar lyhördhet 
för det som händer. Att 

Socialdemokraterna tänker behålla 
det femte jobbskatteavdraget, om det 
går igenom i riksdagen, är bara ett av 
hennes exempel.

Det sista Lena gjorde före förbunds-
mötet var att hon tillsammans med 
tillträdande ordföranden Carina Ohlsson 
skrev en debattartikel i Aftonbladet. 
Rubriken var: 

»En S-regering bör skrota femte 
jobbskatteavdraget. S-kvinnor blåser till 
strid mot den moderata skattesänkarpo-
litiken.«

Artikeln angriper i första hand re-
geringen, men i brödtexten hittar man 
följande:

»Socialdemokraterna bör inte i 
regeringsställning acceptera ett femte 
jobbskatteavdrag.«

»Det är dags att välja sida. Det är 
dags att prioritera den majoritet av hårt 

arbetande, men lågt betalda kvinnor, 
som får betala priset för skattesänkning-
arna.«

Socialdemokraternas besked att man 
inte river upp ett femte jobbskatteav-
drag bygger på ett löfte inför valet att 
inte ändra villkoren för »vanliga lönta-
gare«. Bara de som tjänar över 60 000 
kronor i månaden ska få slopade jobb-
skatteavdrag. Lena Sommestad undrar 
vad detta signalerar om partiets syn på 
»vanliga löntagare«:

– Hur många kvinnor är ens i närhe-
ten av en lön på 60 000 kronor? Hälften 
av Sveriges kvinnor har under 25 000 
kronor i månaden. När partiet priorite-
rar löften om fortsatt låga skatter för 
löntagare, som ligger på så hög nivå som 
40 000–60 000 kronor i månaden, signa-
lerar det en brist på insikt om vad som 
faktiskt är en »vanlig lön« för svenska 
kvinnor. Men det signalerar också en 
brist på intresse för kvinnors villkor i 
offentlig sektor. Jag undrar ibland om vi 
bor på samma planet …

– Det finns en vrede bland människor, 
som jag tycker att partiet inte noterar. 

Kvinnoförbundet är viktigt därför att 
vi vågar säga saker. Här har sidoorga-
nisationerna en särskild roll. Vi och den 
fackliga rörelsen har blivit en kanal där 
man kan uttrycka en annan linje.

 Lena Sommestad har, precis som 
alla andra som har varit ordförande i 
S-kvinnor, haft en självklar plats som 
adjungerad i VU och partistyrelsen. 
Hon har sett turbulensen inifrån och hon 
konstaterar:

– Partilojaliteten är oerhört värdefull. 
Vi måste hålla ihop i striden mot borger-
ligheten, och jag vet att man inte alltid 
kan få igenom sin uppfattning, men det 
som har varit särskilt svårt de senaste 
två åren är att partiledningen i viktiga 
frågor har drivit en linje som jag uppfat-
tar har svagt stöd hos medlemmarna. 

Lena efterlyser lyhördhet för de frågor 
och värderingar som är den samhälls-
modell Socialdemokraterna ideologiskt 
står för, och som samhället ska ha råd att 
betala:

– Vi ska ha en välfärdssektor som inte 
är en marknad. En välfärdssektor som 
främjar jämlikhet, social tillit och ger alla 

Lena Sommestad såg glad ut när hon blev avtackad. 

Efter två år som S-kvinnors ordförande valde hon att avsäga sig uppdraget i förtid. 

– Beslutet att lämna känns rätt, säger hon, men var också svårt att fatta, inte minst  

i ljuset av de utmaningar som S-kvinnor står inför.

Hennes viktigaste lärdom, efter två år som ordförande, är att motståndet mot en 

radikal och kraftfull jämställdhetspolitik är stenhårt, inte bara inom borgerligheten 

utan också i det egna partiet. Det gör att hon känner en närmast ursinnig vrede.  

Så mycket står på spel.       text: Lena Näslund  foto: Ellinor Collin

D

»Varför hör inte ledningen 
den vrede som uppstår när 
välfärden rämnar?«

        2013

För-
  bunds-
möte
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lika chans. Det är fundamentalt. Det är 
väldigt viktigt att partiet förstår att man 
måste vara tydlig i de här frågorna. 

 – Ekonomiskt välstånd börjar med 
välfärdspolitiken. Det är välfärden som 
skapar den ekonomiska framgången, det 
är inte skattesänkningar. Skattepolitiken 
måste utformas till stöd för en stark, dy-
namisk och jämställd samhällsekonomi. 

 På partikongressen i våras hade  
S-kvinnor framgång med barnomsorg  
på obekväm tid:

– Det är min viktigaste konkreta seger. 
Partistyrelsen var emot, men vi agerade 
hårt och diplomatiskt på kongressen och 
lyckades.

– Det gick inte lika bra med föräldra-
försäkringen. Vår strid på kongressen 
syntes, den hördes och den skapade rabal-
der. Vi fick upp frågan högre på agendan, 
men inte tillräckligt högt. Beslutet är en 
målsättning om jämställt uttag – det är 
allt och det är inte tillräckligt bra.

Kvaliteten måste öka
– En annan av S-kvinnors absolut 
viktigaste frågor är skattefrågan kontra 
välfärden. Kvaliteten måste öka. Vi kän-
ner att vi har starkt stöd, precis som när 
det gäller vinster i välfärden, men ändå 
driver partiet inte heller den linjen på ett 
tydligt sätt.

– Carina och jag fick ett enormt stöd 
för vår artikel i Aftonbladet av ombuden 
på förbundsmötet.  Skattefrågan och väl-
färden är angelägna för våra medlemmar, 
men många känner att som partimedlem 
är det svårt att föra fram S-kvinnors 
linje utan att »bryta« med partiledning-
en. Det är väldigt tråkigt eftersom det 
handlar om ideologiska frågor som rör 
partiets medlemmar.

Lena Sommestad har under sin tid 
som ordförande även försökt väcka liv i 
arbetet för fred och nedrustning: 

– S-kvinnor ska komma tillbaka som en 
stark och tydlig röst. Stopp för vapenex-
port, avveckla planerna på ett nytt JAS-
plan. Jag önskar att vi hade gjort mer, 
men vi var väldigt tydliga i samband 

med Saudiaffären, 
och vi har tagit 
med oss det som 
förbundsmötet i 
Luleå beslutade. 
Vi utbildar med-
lemmarna för att 
kunna ta debatten 
framöver. Alva 
Myrdal-akade-
mien, som vi star-
tade förra hösten, 
är ett första steg. 
Här kan vi kana-
lisera det enorma 
engagemang som 
finns.

– Min största konflikt i riksdagen var 
när jag reserverade mig mot JAS-pro-
jektet. Det gjorde jag som ordförande för 
S-kvinnor och enligt beslut på förbunds-
mötet. 

– Vi agerade också på partikongressen. 
Vi var en del av den allians som krävde 
stopp för vapenexport till diktaturer. Re-
sultatet blev bättre skrivningar, särskilt 
när det gäller insynen i vapenexporten. 
Man kan ju fråga sig hur det kommer sig 
att det plötsligt finns svenska vapen i till 
exempel Thailand och Pakistan. Hur går 
det till?

– Men det är också talande, för hur 
svaga vi länge har varit, att det var Maj-
Britt Theorin som på kongressen drev 
på och förde vår talan. Hon är fortfa-
rande den absolut kunnigaste och mest 
drivande personen. 

Lena Sommestad är jättenöjd att hon 
åtog sig uppdraget som ordförande i 
S-kvinnor:

– Jag har funderat mycket på om det 
var rätt att gå i förtid, men nu när jag 
har landat känns det bra. Jag är också 
stolt över vad vi har gjort. 

– Det var ett väldigt positivt för-
bundsmöte, och vi har kommit en bit på 
väg när det gäller de mål som Susanne 
Andersson och jag hade när vi valdes. 
Organisationen skulle fungera, växa 
och bli mer vital i hela landet. Vi har få 

anställda och lite pengar, och vi frågade 
oss hur vi då skulle kunna vara en resurs 
för alla S-kvinnor.

Inspirerande och lärorikt
– S-kvinnor är en folkrörelse. S-kvinnors 
styrka är medlemmarna och verksamhe-
ten måste fungera överallt i landet. När 
jag kom in som ordförande var det skakigt 
på sina håll. Susanne och jag har träffat 
alla distrikt och många klubbar, och det 
har varit oerhört viktigt, inspirerande och 
lärorikt. Nya kvinnoklubbar har kommit 
igång. Samarbetet med feministerna i 
SSU och S-studenter har utvecklats. Det 
hoppas jag ska fortsätta. 

– Det var också stora ekonomiska pro-
blem för S-kvinnor. Nu klarar vi oss även 
om det är kärvt. Jag känner att jag till Ca-
rina Ohlsson kan lämna över en organisa-
tion som fungerar. Det är ett gemensamt 
jobb som Susanne och jag har gjort. 

– Jag är också glad över att vi kunde ta 
en politisk plattform på förbundsmötet. 
Att vi strategiskt sammanfattar våra 
viktiga och centrala frågor. Det är resultat 
av mångas arbete och kan bidra till att 
S-kvinnor blir en starkare röst.

– Med Carina Ohlsson får förbundet en 
ny ordförande med stor kunskap, kraft 
och erfarenhet. Vi hoppas att vi alla ska 
kunna bidra till att stötta henne i det vik-
tiga jobb som hon har framför sig. ✿

Lena Sommestad: 
Kvinnoförbundet 
är viktigt därför 
att vi vågar säga 
saker.

        2013

För-
  bunds-
möte
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S-kvinnor har drivit frågan i riksdagen 
och fick 2012 ett majoritetsbeslut att 
Sverige ska erkänna Västsahara, men 
den borgerliga regeringen vägrar att 
följa riksdagsbeslutet.

Västsahara är ockuperat sedan 40 år 
tillbaka och befolkningen åtskild med 
världens längsta mur. 160 000 människor 
finns i flyktingläger. Marocko utnyttjar 
Västsaharas vatten och odlingsmöjlig
heter. Europa, främst Spanien, fiskar 
utanför Västsaharas kust. Befolkningen 
hålls i armod. 

EU håller just på att sluta nytt fis
keavtal med Marocko. Frågan ska upp 
i ministerrådet och parlamentet. Ett 

preliminärt avtal är klart. Svenska rege
ringen har hittills motsatt sig avtalet, 
men det är ovisst hur borgerliga ledamö
ter kommer att rösta i parlamentet.

Fatma Mehdi, generalsekreterare 
i kvinnorättsorganisationen National 
Union of Sahrawi Women, tackade för 
stödet från Skvinnor. 

Kvinnor saknar formell makt i Väst
sahara och i flyktinglägren, men lägren 
har en väl fungerande organisation där 
kvinnorna är den drivande kraften.

Skvinnor i Stockholm har tillsam
mans med Palmecentret sedan länge ett 
projekt i Västsahara, Olof Palmes skola. 

Där finns ett hundratal elever, alla kvin
nor. De får vanlig skolutbildning, men 
även kunskaper i demokrati och politiska 
processer.

Ombuden på förbundsmötet samlade in 
2 584 kronor och 20 euro, som ska använ
das i verksamheten på Olof Palmes skola 
i Västsahara. ✿

– De stjäl vår fisk. Hjälp oss att stoppa dem.

Två ledande feminister från det ockuperade Västsahara, Kheira Boulahi och 

Fatma Mehdi, var gäster på förbundsmötet. Fatma Mehdi talade och krävde 

att den svenska regeringen erkänner Västsahara som stat och att den agerar 

i EU för att stoppa det kommande fiskeavtalet med Marocko.

Kvinnor från Västsahara: 

Befolkningen 
svälter

Fatma Mehdi, 
generalsekreterare 
i kvinnorättsorganisa-
tionen National Union 
of Sahrawi Women, 
och utbildningsmi-
nister, Kheira Boulahi, 
mötte en kär vän på 
S-kvinnors förbunds-
möte. Maj-Lis Lööw, 
före detta ordförande 
i S-kvinnor, fick under 
sin tid som bistånds-
minister inviga Olof 
Palmes skola i Väst-
sahara.

FYRA UTTALANDEN:

Västsahara, Palestina, Syrien 
och välfärden
S-kvinnors förbundsmöte antog 

fyra uttalanden. Av dessa handlar 

endast ett om inrikespolitik. 

Samtliga uttalanden finns på S-

kvinnors hemsida och kan laddas 

ner för att användas av klubbar 

och distrikt.

Detta är kraven i S-kvinnors ut-

talanden:

– S-kvinnor fördömer starkt 

den marockanska ockupationen 

av Västsahara och kräver att 

Sverige erkänner Västsahara som 

stat.

– S-kvinnor kräver att Sverige 

erkänner staten Palestina enligt 

1967 års gränser. S-kvinnor 

fördömer starkt ockupationen av 

Palestina och stödjer initiativet 

»Märk ockupationen«.

– S-kvinnor stödjer The Syrian 

Women Network och kräver att 

våldet i Syrien upphör.

– S-kvinnor kräver stopp för 

fler skattesänkningar och att 

välfärden prioriteras!

f
o

t
o

: e
l

l
in

o
r
 c

o
l

l
in

        2013

För-
  bunds-
möte



morgonbris 21

Örebro:

Arbete enda  
vägen bort från  
barnfattigdomen

Kampen mot barnfattigdomen dominerade Lena Baastads 

insats på partikongressen i våras. Lena är kommunalråd  

i Örebro. Hon säger till Morgonbris att det viktigaste instru-

mentet i den kampen är jobb och en riktig lön för jobbet. 

ba r nfat t igdom
örebro

Örebro är ett lysande 
exempel i kampen 
mot barnfattigdo-
men. Fler arbetar 
nu. Kostnaderna för 
försörjningsstödet har 
minskat och fler barn 
går ut grundskolan 
med behörighet till 
gymnasieskolan. Lena 
Baastad, kommu-
nalråd, berättar om 
arbetet.
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ena Baastad blev kommunstyrelsens ord
förande efter extravalet 2011. I Örebro 
kunde man inte avgöra vem som var seg
rare i ordinarie valet 2010. Kommunen 
stod i praktiken utan politisk ledning. 
Ett extraval blev lösningen.

Socialdemokraterna vann, men fick 
inte egen majoritet. Efter samtal med 
flera olika partier gjorde man upp med 
Kristdemokraterna och Centern. Det var 
inte populärt hos alla, men kompromis
sen var ett verktyg för att hålla Sverige
demokraterna borta från inflytande. 
Lena Baastad:

– Nu måste vi ge och ta hela tiden. Vi 
har till exempel accepterat att ha kvar 
vårdnadsbidraget, trots att vi inte tycker 
om det, och nästa år ska vi införa LOV 
(Lagen om valfrihet). Samtidigt kan jag 
konstatera att av de åtta vallöften som 
Socialdemokraterna i Örebro gav är alla 
genomförda eller igångsatta. 

Att halvera barnfattigdomen till 2020 
är ett av de åtta löftena. Vägen dit 
handlar om jobb till arbetslösa ungdomar 
och föräldrar vilket ska resultera i att 
behovet av socialbidrag (försörjnings
stöd) minskar: 

– Vi har redan sett resultat. Fler ar
betar nu. Kostnaderna för försörjnings
stödet har minskat med 17 miljoner. Jag 
tror till och med att vi är unika i Sverige 
med det. Och vi har inte försämrat 
normen. Vi har bättre norm än de flesta 
andra kommuner. 

I projektet ingår att ge barnen i de ut

satta familjerna stöd i skolan och rikare 
fritid. Eller som Lena Baastad säger:

– Barnen kan ju inte vänta upp till åtta 
år på att få det bättre. För att mildra  
situationen har vi kommunal läxhjälp, 
har öppnat fritidsgårdarna på helgerna 
och har satsat två miljoner kronor extra 
på sommaraktiviteter. Föreningar och 
organisationer fick söka pengar och 
ordna aktiviteter. Barn, som aldrig har 
varit på badutflykt, har kunnat åka till 
Kilsbergen för att bada. Jag hörde en 
flicka säga att det var det bästa hon varit 
med om. 

 – Därtill har vi under sommaren haft 
nära 2 000 ungdomar, 15–18 år, i ferie
praktik. De har haft en arbetsplats att 
gå till. De har fått en första kontakt med 
arbetsmarknaden. De har fått lön, fått 
uppleva friheten av egna pengar. Ett  
jätteviktigt steg på vägen in i vuxenlivet.

Stadsdel som är särskilt utsatt
I borgerliga kommuner satsar man i 
allmänhet samma summor på barnen i 
välbärgade stadsdelar som i fattiga. Så 
är det inte i Örebro. Lena Baastad ut
tryckte det tydligt i en intervju i ETC  
direkt efter valet 2011: »När den 
disponib la inkomsten är den dubbla i 
Adolfsberg jämfört med i Vivalla handlar 
det så klart om fördelningen. När vi 
prioriterar kommunens resurser till sko
lan och föreningarna skulle den största 
orättvisan vara om alla barn fick lika 
mycket, för barnens behov ser olika ut«

L
» Vi vill ge folk hopp 
och drömmar«.

text: Lena Näslund 

foto: Hannah Gustafson 
och  Ulla-Carin Ekblom
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Örebro har, precis som många andra 
kommuner, en stadsdel som är särskilt 
utsatt. Den heter Vivalla, byggdes under 
1960–70-talen och har runt 8 000 invå-
nare. Över 60 procent av barnen tillhör 
ekonomiskt utsatta familjer. Här har 
extra mycket pengar gått till skolan. Lena 
Baastad skriver på sin blogg i juni i år att 
det långsiktiga och strategiska arbetet 
för att stärka skolan har gett resultat: 
»70 procent av Vivallaskolans elever går 
i år ut från skolan med betyg som gör att 
de kan söka in på gymnasiet. Av förra 
årets avgångselever var det 58 procent 
som var behöriga att söka vidare till ett 
yrkesprogram på gymnasiet och 2011 var 
det endast 27 procent. En fantastiskt bra 
utveckling.«

I Vivalla försöker kommunen också att 
få fram nya jobb. I samtal med Morgon-
bris konstaterar Lena Baastad att det 
inte finns några enkla knep, men Örebro 
är en ganska rik kommun. Man använder 
de redskap som finns. Arbetslösa med 
försörjningsstöd kan få anställning i kom-
munen, eller i ett kommunalt bolag:

– Det är inte lätt, men jobb är enda 
vägen till framgång. Vi måste själva skapa 
nya möjligheter om inga andra finns.

I de nya redskapen ingår att kommu-
nen i samband med upphandlingar ställer 
sociala krav. 

Vill vinna valet 2014
Ett exempel är det kommunala bostads-
bolaget som ska låta bygga nya bostäder 
i Vivalla för 600 miljoner kronor. Ett 
av skall-kraven i upphandlingen är att 
entreprenören, som får uppdraget, ska 
utbilda och ge jobb åt 50–80 personer från 
stadsdelen.

Ett annat exempel är det kommunala 
utvecklingsbolaget som, tillsammans med 
näringslivet, ska skapa verksamhetsloka-
ler så att fler kan starta företag nära den 
egna bostaden. Samarbetet ökar möjlig-
heterna till sysselsättning, enligt Lena 
Baastad.

Lena har nu siktet inställt på att 

vinna valet 2014. Hon är på nytt partiets 
kandidat till ordförandeposten i kommun-
styrelsen. Valkampen har redan startat 
med samtal och dörrknackning i kom-
munens bostadsområden. Den formella 
beteckningen för insatsen är dialogarbete, 
och metoden har hämtats från USA. Man 
knackar på hemma hos folk och försöker 
få igång samtal om frågor som är aktuella 
i bostadsområdet. Man ber att de som 
öppnar sina dörrar ska skicka in svar till 
arbetarekommunen. Våren 2013 knacka-
des 7 422 dörrar i fem stadsdelar och över 
800 svar skickades in:

– Vi läser alla svar, och jag kan redan 
nu säga att en del av svaren kommer att 

synas i partiets riktlinjer för 2014 och 
framåt. Vi har fått otroligt gensvar. Under 
hösten fortsätter vi arbetet för att nå fler 
örebroare.

Lena Baastad är medlem av S-kvinnor, 
men inte aktiv. Utöver kampen mot 
barnfattigdomen – som ju S-kvinnor var 
ensamma om att driva i förra valrörelsen 
– står rätten till heltid för alla kommu-
nalt anställda och kampen mot de delade  
turerna högt på den politiska dagord-
ningen. För att klara de målen är det helt 
avgörande vem som styr i kommunen:

– Alla människor har hopp och dröm-
mar. Vi vill bidra till att de kan förverk-
ligas. ✿

Lena Baastad, porträtterad 
i valrörelsen 2011.
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Han slår fast att biståndets viktigaste 
målgrupp är den miljard människor 
som lever i stort armod. Det svenska bi-
ståndsmålet att hjälpa fattiga människor 
att hjälpa sig själva är fortfarande högst 
relevant trots alla framsteg. 

Bjerninger menar att biståndet 
ofta har gjort skillnad på ett sätt som 
långsiktigt gynnat fattiga människor 
och det syns tydligast inom utbildning 
och hälsa. Han ger också en rad exempel 
på konkreta resultat, där Sverige varit 
en aktiv samarbetspartner; i Nicargua, 
ett fungerande polisväsende, i Vietnam, 
miljölagstiftning och pappersbruket Bai 
Bang, som efter mycket kritik har visat 
sig bli en succé och bidragit till en dyna-
misk industriell utveckling, VI-skogen 
runt Victoriasjön i Afrika med kombina-
tionen jordbruk och trädplantering. Häl-
sosektorn i flera länder med bland annat 
vidareutbildning av sjuksköterskor till 
barnmorskor, utbildningssektorn med 
lärarutbildning och forskning. 

Bjerninger tar också upp korruption 
och budgetstöd som exempel på kompli-
cerade frågor utan självklara svar. Han 
argumenterar för en tankesmedja som 
för utvecklingstänkandet framåt. Det 
saknas idag.

Den största utmaningen för biståndet 
i framtiden är klimateffekterna på våra 
ekosystem, som ska förse oss med vatten 
och mat och dräglig livsmiljö. Utarm-
ningen av ekosystemen kommer att 
drabba redan fattiga i utsatta områden. 
Biståndets roll måste bli att minska och 
bromsa effekterna, men även ge lång-
siktigt stöd till utbildning, hälsovård, 
vattenförsörjning och skogsbruk. 

För tio år sedan beslutade riksdagen 
om en Politik för Global Utveckling 
(PGU) där  utrikespolitik, miljöpolitik, 
biståndspolitik och andra närliggande 
områden integreras. Det är dags nu, 
menar författaren.   

Boken är tankeväckande och lättläst 
tack vare den personliga hållningen till 

det faktaspäckade materialet. Varje 
avsnitt inleds och avslutas med en per-
sonlig upplevelse eller kommentar som 
lättar upp läsningen. 

För den biståndsintresserade är 
boken en guldgruva att hämta kunskap 
ifrån.

För den som vill gå från fakta till fik-
tion, eller snarare i romanens form möta 
svensk biståndspolitik och bistånds-
arbetare i fält, finns Helena Thorfinns 
»Innan floden tar oss«

Romanen följer två spår, dels bi-
ståndschefen Sofia på svenska ambas-
saden i Dhaka, Bangladesh och hennes 
familj, dels två systrar Mina och Nazrin 
som flytt hembyn för Dhaka, undan 
påtvingade giftermål. 

I romanens form iscensätts det som 
Bjerninger redovisat i sin bok, fattigdo-
men, de skriande orättvisorna, otillräck-
lig och ojämlik tillgång till utbildning 
och hälsa och kränkningen av de mest 

kultur
recensioner

Svenskt bistånd, 50 år

Lättvindig kritik sätter 
stopp för firandet
I år firar svenskt bistånd 50 år, men firandet har uteblivit.  

Biståndsminister Gunilla Carlssons upprepade mantra att det 

inte går att påvisa långsiktiga resultat av biståndet är kanske en 

orsak. Desto roligare är det att läsa före detta avdelningschefen 

på Sida, Jan Bjerningers bok »Det framgångsrika biståndet«. Han 

går i polemik mot lättvindig biståndskritik genom en grundlig 

genomgång av de fyra decennier han har arbetat med svenskt 

bistånd. 
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elementära mänskliga rättigheter. Gång 
på gång återkommer författaren till det 
moraliska dilemmat: hur förhålla sig som 
rik och vit med jämlikhet och jämställd-
het som avgörande grundvärderingar. 

I Bangladesh vilar också hotet från 
floden. Maktlösheten inför klimateffek-
ternas obönhörlighet. När kommer nästa 
stora översvämning?  

Thorfinn har arbetat på svenska 
ambassaden och kan biståndsproble-
matiken. Kritiken mot biståndsminis-
tern lyser även igenom hennes roman. 
Kraven på uppföljning och redovisning 
av kortsiktiga resultat krockar med 
biståndsarbetarens insikt om att föränd-
ring tar tid. 

Hon berättar med sakkunskap om hur 
svårt det kan vara att arbeta i annorlun-
da och främmande kultur med svenska 
krav på bland annat nolltolerans mot 
korruption. I de avsnitten tappar 
boken en del av sin fiktiva kraft och blir 
mycket en redovisning. 

Mest levande är romanen när den be-
rättar om systrarna och deras kamp för 
en bättre framtid. Mot alla odds lyckas 
Mina dra igång en liten affärsrörelse, 
ibland iklädd burka som skydd mot 
våldsbenägna män. 

Nazrin hamnar efter diverse olika jobb 
som barnflicka hos biståndschefen Sofia. 
Kontrasten mellan biståndsfamiljen och 
flickornas livsbetingelser är slående. 
Thorfinn skildrar med inlevelse och 
känsla tankarna och förhoppningarna 
hos de två systrarna. Det finns ljus i 
mörkret. 

Thorfinn uppehåller sig också kring 
det skoningslösa utnyttjandet av billig 
arbetskraft i Bangladeshs textilfabriker. 
Alla minns vi kollapsen av den stora 
textilfabriken i Dhaka tidigare i år. I 
Thorfinns bok, som utkom förra året, är 
det precis det som händer. En fabrik kol-
lapsar. Ett år senare blir romanens stora 
tragedi verklighet.✿
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Maj-Inger Klingvall
biståndsminister 1999–
2001, skriver i Morgonbris 
om två böcker på temat 
internationellt utvecklings-
samarbete. Det är ett 
angeläget politikområde 
för S-kvinnor alltsedan 
stödet till Haifainstitutet på 
50-talet, OMM i Mocam-
bique på 80-talet, och nu 
senast stödet till utsatta 
kvinnor i östra Kapprovin-
sen i Sydafrika. Och inte 
minst kampen för enpro-
centmålet. 

»Det framgångsrika 

biståndet«

Av Jan Bjerninger, 

Eget förlag

     

»Innan floden tar oss«

(Nu även i pocket)

Av Helena Thorfinn, 

Nordstedts
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kultur
recensioner

»Karin! Karin! Karin! 

Min Engel«

Av Per I Gedin,

Albert Bonniers förlag

Författaren Zadie Smith, som gjorde 
en succédebut år 2000 med romanen 
»Vita Tänder«, är tillbaka med en ny bok 
»NW«. Det står för North West, Lon-
dons nordvästra delar där hela historien 
utspelar sig.

»NW« är en bok som 
kräver koncentration av 
läsaren. 

Det är inte någon lätt 
bok att ta till sig.  Det är 
deckare och experimentell 
litteratur friskt blandat. 
Texten hänger inte ihop och 
personer och stilar mixas. 
Det är som London ungefär 
– allt på en gång.

Romanen har fyra 
huvudpersoner: Leah, 
Natalie, Felix och Nathan.  
Zadie Smith skriver om 
rötter, identitet och om 

hur människorna blev dem som de är. 
Personerna går ut och in i berättelsen. 
Det som hela tiden finns kvar är NW – 
området där de växte upp och stannade.

I romanens första del ligger Leah i 
en hängmatta och filosoferar, vi läsare 

ser London genom Leahs 
ögon. Hon är gravid, men 
det vill hon inte vara. Hon 
har en man, Michel, som 
verkar helt perfekt, men det 
är han inte alls. Det ringer 
på dörren och utanför står 
en tjej, Shar. Hon har gått i 
samma skola som Leah och 
ber nu att få låna pengar och 
det får hon. Ett möte, ett 
ögonblick, en slump men det 
kommer att påverka hela 
Leahs liv. Zadie Smith sam-
manfattar hela stämningen 
i NW:  

»I det här landet bjuder man inte främ-
lingar på te.«

Under en dag får vi följa Felix, en till-
nyktrad narkoman, han avslutar förhål-
landet med sin älskarinna och hälsar på 
sin gamla pappa. Sedan bort Felix.  

Så här fortsätter det boken igenom, 
huvudperson-fokus några sidor och just 
som man tycker att man börjar få litet 
grepp om person och historia då försvinner 
alltihop och in på scenen kommer en ny 
person. Det är frustrerande. Jag tror inte 
att den här boken kommer att bli huvud-
nummer hos någon soppätande bokklubb. 
Eller också blir den det för att romanens 
trådar kan leda precis vart som helst.

Översättaren Alva Dahl har gjort ett 
styvt arbete, hon följer denna mångfacet-
terade text där Zadie Smith zoomar in 
människorna i NW-området, följer dem 
med skarp blick och humor så nära att 
man nästan kan känna deras andedräkt. ✿

»NW«

Av Zadie Smith, 

översättning Alva Dahl,

Albert Bonniers förlag

     

Yvonne Gröning, 
författare och skri-
bent i Morgonbris.
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Stadsdel i London
huvudperson i NW
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Trots alla idylliska bilder var inte Carl 
Larsson någon lycklig man. Och Karin, 
vad kan man säga om henne? Hon hade 
ett oändligt tålamod med sin man och 
säkerligen älskade hon honom mycket. 
Trots att hon tvingades sluta måla fann 
hennes kreativitet och konstnärlighet 
nya vägar – till nytta för oss alla. Hennes 
heminredningsidéer har inspirerat desig-
ners över hela världen.

I år har det kommit inte mindre än 
tre olika Carl Larssonböcker, en av dem 
heter visserligen »Karin! Karin! Karin! 
Min Engel«, men även den handlar mest 
om Carl. Den har skrivits av Per I Gedin 
och bygger på makarna Larssons brev 
till varandra.

Per I Gedin har tidigare skrivit flera 
mycket läsvärda biografier om Heiden-
stam, om Carl Larsson och den bästa av 
dem alla »Litteraturens Örtagårdsmäs-
tare«, (2003) om familjen Bonnier. Den är  
en rik källa för var och en som är intres-
serad av litteratur.

Karin Larsson hade stor fördragsam-

het med sin man. Han var en orolig själ 
och var ständigt på resande fot. Han 
hade många konflikter med olika konst-
närsvänner som han drev med hetsighet. 
Hon måste vara hemma och föda barn! 
Och givetvis ta hand om dem och se till 
så att hela det stora hushållet fungerade. 

Hon är ständigt den uppmuntrande och 
hon deltar på avstånd i alla hans äventyr. 
Hennes brev är kärleksfulla, överseende 
och längtande. Åtminstone dem som Per 
I Gedin har läst och återgett.

Carl Larsson skriver om alla överdå-
diga middagar och konstnärsfester han 
är på, vilka människor han träffar och 
hur mycket han längtar hem. För det gör 
han, men när han kommer hem reser han 
snart bort igen.

Att Karin Larsson var en vidsynt 
kvinna visar diskussionen om Carls 
memoarer, som familjen förde efter Carl 
Larssons död. Carl Larsson hade haft 
ett förhållande innan han mötte Karin, 
ett förhållande som resulterade i två 
små barn. Båda hade dött i tidig ålder, så 

också deras mor, Vilhelmina Holmgren. 
Karins och Carls barn motsatte sig att 
den delen av Carls liv skulle publiceras i 
hans memoarer.

Karin skriver: »Mig pinar det oändligt 
att boken utesluter talet av de kvinnor 
som skänkt dig sitt lif och sin kärlek. 
Utan kärlek kunde du ej lefva och utan 
dessa mina systrar har du ej blifvit den 
du var.« 

Så storsint! 
»Karin! Karin! Karin! Min Engel« 

lyfter inte fram och fördjupar bilden av 
Karin Larsson. Hon framställs som en 
»Engel«, precis som titeln anger. Men jag 
tror inte att det är hela bilden. Det hade 
varit intressant att få läsa om henne en 
enda gång som en verklig kvinna av kött 
och blod. Hon är värd det.

Jag väntar alltså fortfarande på den 
riktiga fullödiga boken om Karin. En 
så begåvad och kreativ kvinna spårade 
säkert många egna stigar. Det vore 
intressant att få veta mer om dem. ✿

Yvonne Gröning

Bästa boken om Karin Larsson

Ännu inte skriven

bild: carl larsson
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en 11 september 
var det tio år 

sedan utri-
kesminister 
Anna Lindh 
mördades på 

NK i Stock-
holm. Försko-

lan i Kampi ya 
Moto har fått hennes 

namn för att hedra hennes minne.
Initiativtagare till förskolan är Bea-

trice Kamau Lundgren, som efter att ha 
flytt till Sverige 1998, ville göra något 
för barnen i sin hemby i Kenya. Beatrice 
inspirerades av Anna Lindhs arbete för 

demokrati och för utsatta barn. 
Beatrice försökte länge driva skolan 

med egna medel och på olika sätt få fram 
pengar. Det var svårt. Stödföreningen 
för Anna Lindhs förskola bildades 2010 
för att samla in pengar till lärarlöner, 
upprustning av skolbyggnaderna och 
mellanmål till barnen. I förskolan, som 
drivs under mycket enkla förhållanden, 
går ett 90-tal barn och många står i 
kö. De flesta av barnen har föräldrar 
som har avlidit i aids, och de bor hos 
släktingar, ofta mor- eller farföräldrar, 
som själva är fattiga. Deras dröm är att 
kunna hjälpa barnbarnen till en bättre 
framtid genom utbildning. 

Stödföreningen har nu cirka 100 
medlemmar. Verksamheten finansieras 
helt av medlemmarna och styrelsen. 
Man bidrar med att via sina organisa-
tioner (kyrkan, socialdemokraterna och 
arbetsplatserna) samla in pengar. Fören-
ingsmötena, som hålls två gånger per år, 
plus loppis ger intäkter. Stödföreningen 
är politiskt och religiöst obunden. Alla 
arbetsinsatser är ideella. Inga arvoden 
utbetalas. 

Lätt måltid
Stödföreningen har samlat in pengar 
som möjliggjort grävda toaletter med 
dörr, betonggolv, nya takplåtar, vitkal-

»Jag känner mig oerhört trygg med skolan och vet att varje 

krona går till något bra.«

Det skriver Anne-Marie Wohlin, S-kvinna och bosatt i Enskede-

dalen, efter ett besök på Anna Lindhs förskola i Kampi ya Moto, 

Kenya. Anne-Marie är ordförande i skolans svenska stödförening.

text och foto: Anne-Marie Wohlin

internationellt
anna l indhs förskola i  kenya

Förskola för 90 barn

Anna Lindhs minne 
hedras i Kenya
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kade väggar och inte minst, lärarna har 
fått sina löner. Den stora frågan har 
varit att ge barnen en lätt måltid under 
dagen. Höga matpriser, kostnad för vat-
ten, gas och personal att laga till maten 
är några av svårigheterna. En vatten-
tank kunde införskaffas våren 2012. Den 
ger möjlighet att samla regnvatten för 
både hygien och mat. Därmed slipper 
skolan köpa dyrt vatten. 

Inför höstens verksamhet har 
stödföre ningen kunnat sända 12 000 kro-
nor för skolmåltider och 9 000 kronor till 
lärarlöner. Tack vare medlemsavgiften 
räknar vi med att klara lärarnas löner 
även våren 2014. Men hur pengar till 

barnens mat ska ordnas är ännu osäkert. 
I november förra året reste en grupp 

om sju personer för att bland annat 
besöka skolan. Med oss hade vi fotbollar, 
ballonger, hopprep, pennor och mycket 
annat till barnen och lärarna. 

Enkla skolbyggnader
Skolbyggnaderna är mycket enkla, lä-
rarna ambitiösa och omtyckta. När Anna 
Lindh-eleverna slutar och går över till 
grundskolan har de ett stort försprång 
före andra barn. De kan läsa, skriva 
och räkna på engelska och swahili. I 
och med detta besök känner jag mig 
oerhört trygg med skolan och vet att 

varje krona går till något bra. En sådan 
uppfinningsrikedom, tacksamhet och 
livsglädje mitt i en oerhörd fattigdom 
berörde mig starkt. Kommunikationer, 
vatten och el saknas helt. Enda moderni-
teten är mobiltelefonerna, som körs till 
närmaste större stad och laddas en gång 
i veckan.

Stöd Anna Lindhs förskola!
Du kan stödja Anna Lindh förskolan 
genom medlemskap i stödföreningen, 
150 kronor per år. Du kan också ge en 
gåva via plusgiro eller bankgiro. Nu är 
det skolmåltider för våren 2014 som är 
på agendan! ✿

Att hedra Anna Lindh
Det finns många sätt att hedra Anna Lindhs 

minne. Att bidra till förskolan i Kampi ya Moto  

i Kenya är ett. PlusGiro 550920-3 eller bankgiro 

621-6980.

Man kan förstås även stötta Anna Lindhs Min-

nesfond, som generellt bekämpar fördomar, för-

tryck och orättvisor för att människor ska kunna 

leva i en miljö där de mänskliga rättigheterna 

efterlevs. PlusGiro 90 12 10-5 eller bankgiro 

5682-3347.

Barnen, personal, föräldrar samt mor- och farföräldrar var alla 
var på plats när vi kom. Barnen sjöng, och representanter för 
skolans styrelse, föräldrar, lärare och vår grupp talade. 

När Anna Lindh-eleverna går över till grundskolan har de ett stort försprång före 
andra barn. De kan läsa, skriva och räkna på engelska och swahili.



intern 2012/2013 hade jag 
två heltidsjobb. Ett var mitt 

vanliga jobb på Sida, och det 
andra var ett jobb som en allt mer 

frustrerad och förvirrad telefoncen
tral mellan migrationsverket och diverse 
ambassader i Mellanöstern. Jag har näm
ligen syrianska och kurdiska släktingar i 
Syrien. De bor i några av de värst drab
bade städerna i detta mycket komplexa 
inbördeskrig som utspelar sig där. 

De som inte faller offer för regimens 
och oppositionens sammandrabbningar 
faller offer för den laglöshet och krimi
nalitet i det vakuum som uppstår när de 
ansvariga desperat bekämpar ett krig 
som bara består av förlorare. I alla fall 
vad gäller mänskligt lidande. 

De månadsvisa rapporterna om fallan
de bomber i närheten av mina kusiners 
skolor och dagis, tillskrivna regimen och 
oppositionen; kidnappning och utpress
ning av mina kristna släktingar, tillskriv
na kringresande kriminella gäng; hot och 
utpressning av mina kurdiska släktingar 
i syfte att tvinga dem att lämna sin mark, 
tillskrivet terrorstämplade Jabhat al 
Nusra eller PKK blev helt enkelt för 
mycket. Privilegierade, 
trygga jag måste agera. 

Svenska migrationsver
ket hade nämligen under 
senhösten 2012 annonserat 
att man beviljade asyl till 
de syriska flyktingarna med 
anledning av den humani

tära katastrof som pågår i landet. Men 
för att migrationsverket ska bevilja asyl 
behöver en svensk ambassad utfärda ett 
visum. Vilket ingen av ambassaderna i 
regionen visade sig villig att göra för att 
»man på goda grunder misstänker att de 
syriska flyktingarna ger sig av på grund 
av konflikten och vi ger ingen humanitär 
asyl«. Vilka syrier är det som migrations
verket har välkomnat då? Och framför
allt, hur har de tagit sig hit om inga 
visum beviljas? Migrationsverket bollar 
tillbaka till ambassaderna och de i sin tur 
till migrationsverket. Alla hänvisar också 
till politiska beslut. 

Många samtal och ansökningar senare 
förklarar till slut vänner, som jobbat på 
migrationsverket, att det handlar om att 
bevilja asyl för illegala syriska invand
rare. Alltså, syrier som inte bara riskerar 
sina liv för att ta sig till närmsta ambas
sad för att få visum, utan de som riskerar 
sina liv över många fler gränser än så, 
betalar människosmugglare (en olaglig 
aktivitet om det är någon som inte vet 
det) och tar sig in i EU illegalt – det är 
dem som Sverige ger asyl till. Svind
lande. Dels oärligheten och hycklandet 

i det generösa med att 
bevilja asyl, men framförallt 
den livsfara man utsätter 
människor för när man upp
muntrar dem att bryta mot 
lagen och riskera sina liv, är 
faktiskt under all kritik. 

Av migrationsverket 

informeras jag om Sveriges humanitära 
bistånd till de syriska flyktingarna i 
regionen. Jo tack, jag är bekant med det. 
Sverige är en stor humanitär givare med 
sina cirka fem miljarder kronor i humani
tärt bistånd (2012 års siffra). Sverige ger 
även omfattande humanitär assistans till 
de snart två miljoner syriska flyktingar 
i regionen (cirka 500 miljoner kronor 
hittills under 2013). Men bistånd kan 
inte ersätta alla andra former av stöd, 
politisk vilja och moral. Våra myndig
heter och politiker ska tala ur skägget. 
Bespara mig dubbelarbete. Och bespara 
många syriska flyktingar, som har hört 
om »Sveriges öppna gränser för syriska 
flyktingar«, omöjliga drömmar. 

Och framförallt – lyssna på Röda Kor
set som uppmuntrar Sverige och EU att 
ge humanitär asyl åt syriska flyktingar 
så att de kan ta sig hit legalt. ✿
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krönikan
niv in yosef

Nivin Yosef 
Är statsvetare, leda-

mot av S-kvinnors 

förbundsstyrelse och 

biståndshandläggare.
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Sveriges öppna gränser för syriska flyktingar

En omöjlig 
dröm

»För att migrationsverket  
ska bevilja asyl behöver 
   en svensk ambassad 
utfärda ett visum. Vilket 
ingen av ambassaderna    
   i regionen visade sig  
   villig att göra ...«
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Skicka in din lösning senast den 20 oktober 2013 till: S-kvinnor, Box 70458, 107 26 Stockholm. Märk kuvertet med  
»Kvinnokrysset«. Den först öppnade rätta lösningen vinner ett vackert halsband designat av Helena Berggren.
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Vinnare av förra 
numrets korsord:
E-K Wedin, Västerås.

Blenda Björck, 1885-1978 
Sömmerska och socialde-

mokratisk politiker. Hon var 

ledamot av riksdagens an-

dra kammare från 1937 och 

landstingskvinna från 1927.
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✿ Förbundsmötet 2013 ✿ Uttalanden från förbundsmötet  ✿ Politisk plattform  

och motioner ✿ Internationell träff i höst ✿ Studier                            redaktör: Kajsa Jansson

Ny styrelse
Vid förbundsmötet i Stockholm den 24-
25 augusti valdes ny förbundsstyrelse 
samt revisorer och valberedning. Till 
styrelsen var det val av ny ordförande, 
fem ordinarie ledamöter (övriga väljs vid 
förbundsmötet 2015) och ersättare. Till 
revisorer och valberedning, som välj vid 
varje förbundsmöte, var alla platser uppe 
för val. 

Så här ser den nya styrelsen ut:
Förbundsordförande

Carina Ohlsson, Skaraborg (Nyval)

Förbundssekreterare
Susanne Andersson, Norrbotten

Ordinarie ledamöter
Hillevi Larsson, Skåne (Omval)  

(Vice ordförande)

Maria Augustsson, Göteborg

Inga-Lill Röhr, Värmland

Eva-Lena Jansson, Örebro

Liselott Vahermägi, Stockholms län

Linnea Björnstam, Stockholm stad (Omval) 

Nivin Yosef, Stockholm stad  

(Nyval, tidigare ersättare)

Birgitta Ahlqvist, Norrbotten (Nyval)

Anna Hedh, Kalmar län (Nyval)

Ersättare
Lena Näslund, Västernorrland (Omval)

Ann-Christine Furustrand, Stockholms län 

(Omval)

Gudrun Hansson, Jämtland (Omval)

Elinborg Kristinsdottir Karlsson,  

Kronoberg (Omval)

Annette Kalnak, Halland (Omval)

Åsa Lindestam, Gävleborg (Omval)

Laila Olsen, Skåne (Omval)

Yvonne Karlén, Dalarna (Omval)

Sara Karlsson, Sörmland (Nyval)

Revisorer – Ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg (Omval)

Monica Green, Skaraborg (Omval)

Lisbet Björklund, Örebro län (Omval)

Revisorer – Ersättare
Mai Andersson, Södra Älvsborg (Omval)

Annica Gustavsson, Jönköpings län (Omval)

Valberedning
Gudrun Hjalmarsson, Norrbotten (Omval)

Marlene Segerson, Bohuslän (Omval)

Inger Jarl Beck, Skåne (Nyval)

Zakia Mirza, Stockholms län (Nyval)

Agneta Andreasson-Bäck, Dalarna (Omval)

Siv Palmgren, Örebro län (Nyval)

Marie Nordén, Jämtland (Nyval)

Förbundsmötet 2013

Förbundet vill tacka avgående ledamöter i styrelsen och valberedningen 

samt hälsa nya ledamöter välkomna! Vi vill även tacka sponsorerna av för-

bundsmötet – LO, KSAN, ABF, Socialdemokraterna kyrkovalet och Socialde-

mokraterna i Stockholmsregionen. Avslutningsvis ett stort tack till värddi-

strikten, Stockholms län och Stockholm stad, alla volontärer och presidiet!

Tack till

Den nya styrelsen samlad i riksdagen.
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Ingalill Bjartén arbetar ideellt för att 
hjälpa flyktingar med mat, kläder och 
kunskaper om Sverige. Hon har fått 
många vänner. En av dem, en mamma 
med ett barn på två år, utvisades nyligen 
till Italien. Kvinnan och barnet dumpades 
på flygplatsen utan några möjligheter att 
ta sig vidare.

Ingalill anser att EUs regler för 
asylsökande, framförallt den så kallade 
Dublinförordningen, ställer till mycket 
elände. Flyktingar, som har flytt med båt 
över Medelhavet, kommer till Europas 

sydligare länder och blir där illa mot-
tagna. De flyr vidare, men får inte stanna 
i annat europeiskt land. Dublinförord-
ningen tvingar myndigheterna att sända 
flyktingarna till det land där de först 
lämnade sina fingeravtryck. Undantag 
finns endast för Grekland dit ingen längre 
får utvisas. Villkoren för flyktingarna är 
alltför eländiga.

Ingalill säger till Morgonbris att hon är 
glad att förbundet förstod allvaret bakom 
hennes fråga och att svaret också innebär 
att frågan ska lyftas i EU-parlamentet. ✿

En framgång för Ingalill
Asyleländet in i EU-valet
Asyl- och migrationspolitiken ska prioriteras inför 2014 års val 

till EU-parlamentet. 

Beslutet togs på förbundsmötet som svar på aktuell fråga från 

ombudet Ingalill Bjartén, Ystads S-kvinnor. 

Politisk plattform 
och motioner
På förbundsmötet behandlades 106 motio-
ner och en politisk plattform – »En jämställd 
värld är möjlig« – antogs. 

Den politiska plattformen behandlar kort-
fattat S-kvinnors viktigaste frågor och är där-
för lätt att använda i till exempel valrörelsen. 
Från ekonomisk politik till miljöpolitik, från 
arbetslivs- och familjefrågor till internatio-
nellt samarbete speglar den bredden i vår 
socialdemokratiska, feministiska politik.

De beviljade motionerna fungerar också 
som ett bra underlag och kan med fördel 
användas i det lokala arbetet med att driva 
S-kvinnors frågor.

Du hittar både plattformen, motionerna 
och protokoll från förbundsmötet på  

www.s-kvinnor.se.

Studier i höst?
Varför inte fördjupa dina och din klubbs 
kunskaper genom studier i höst? S-kvinnor 
har mycket material som lämpar sig bra 
för studier, till exempel. »Det är inte dig det 
är fel på – samhällets svek mot kvinnorna« 
och »Från kunskap till het debatt – att starta 
studiecirkel med S-kvinnor och ABF«. På 
vår hemsida www.s-kvinnor.se hittar du 
även vår Studie- och Idébank med tips på 
material och föreläsare.

Förbundssekreterare Susanne Andersson 
besöker också gärna distrikt och klubbar 
för att pratar om studier och strategier inför 
valet. Hör av er till henne på  
susanne.andersson@s-kvinnor.se om ni är 
intresserade av ett besök.

Internationell träff i höst
Under hösten kommer en internatio-
nell träff att hållas. Träffen riktar sig i 
första hand till distriktens kontaktkvin-
nor. De distrikt som ännu inte utsett 
en internationell kontaktkvinna är 
välkomna att göra det. Information 
kommer att skickas till distriktens ord-
förande och publiceras på hemsidan.
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Ingalill Bjartén vet hur flyktingarna har det i Sverige, och hur hemskt de kan få det när de utvisats 
till södra Europa. Hon krävde och fick gehör för att asyl- och flyktingfrågan kommer upp på den 
politiska dagordningen i EU-valet.



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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Greta föddes i ett statarhem i Gryts 
skärgård 1913. Redan som 13-åring fick 
hon flytta hemifrån för att tjäna piga på 
en gård på en ö ute i skärgården. Det 
var ett jobb som ibland började redan 
före klockan fyra på morgonen och inte 
slutade förrän vid elvatiden. 

– Jag skulle egentligen vara barnflicka 
men det var det minsta jag var, säger 
Greta. Jag fick bära vatten och ved, 
kärna smör och laga mat åt drängarna. 
Under sommaren kunde jag och den 
andra pigan få sköta hushållet åt 14 
personer, och det skulle finnas nybakat 
bröd före klockan sju på morgonen. Vi 
jobbade sju dagar i veckan, men hade lite 
ledigt varannan lördag kväll. Lönen var 
10 kronor i månaden. 

Under de åtta åren som piga fun-
derade hon mycket på orättvisor och 
olika livsvillkor. Ett socialdemokratiskt 
engagemang väcktes. Gretas man Allan 
var aktiv i lantarbetarefacket och kassör 
i styrelsen för arbetarekommunen i Gryt. 
Vid årsmötet 1955 stod hon i köket och 
kokade kaffe när val och nomineringar 
till styrelser och nämnder ägde rum i 
salen utanför. När hon hörde att inte en 
enda kvinna blev vald ilsknade hon till 
och någon månad senare var hon med och 
bildade Gryts första socialdemokratiska 
kvinnoklubb. 

1960 flyttade hon till Söderköping och 
blev där genast vald till ordförande för 
kvinnoklubben. Greta var fenomenal på 
att värva nya medlemmar och klubben 
växte till en bra bit över 100 medlemmar. 
Hon arbetade oförtrutet för att stötta 
kvinnoklubbister i Östergötland till fram-
skjutna positioner såväl i lokalpolitiken 

som till landsting och riksdag.
Fortfarande idag agiterar Greta för 

kvinnors rättigheter och justa villkor 
för personalen på servicehuset där hon 
bor. Minnet och engagemanget är det 
inget fel på även om kroppen börjar bli 
skröplig säger Greta med glimten i ögat, 
och vi som har förmånen att då och då 
ta en fika hemma hos henne kan intyga 
att Gretas intresse och engagemang för 
politik alltjämt är starkt. 

– Just nu önskar jag mest av allt att vi 
får en ny regering nästa år, säger hon.

Text: Viola Furubjelke

Från piga till ordförande 

– Greta Andersson har fyllt 100 år

 Greta Andersson, Söderköping, 100 år. Bland 
dem som uppvaktade fanns några av de kvin-
noklubbister som hon under sin aktiva tid betytt 
mycket för. Här omgiven av Viola Furubjelke, 
Anne-Louise Kroon, Lisbeth Stenberg, Gerd 
Aronsson och Maj-Inger Klingvall.

Tankar om jämställdhet
5 000 kronor.
Vad får man för 5 000 kronor?

Vad sägs om att hyra en extra tvårummare 
mitt i stan?

Om man lagar frukost och middag hemma
för tre personer
räcker 5 000 kronor till så där 33 av  
månadens 30 dagar.
Då är kylskåpet aldrig tomt
när det kommer en hungrig från skolan.

Om man sparar 5 000 kronor i månaden
ett helt år
kan man kontant köpa 
en 4-5 år gammal bil.
Undra på att fler män 
än kvinnor kör bil
Att alltfler kvinnor åker kollektivt,
väntar i snöglopp på bussbytet
och har nästan en timmes resa morgon  
och kväll
i en kommun så liten som Karlskrona.

5 000 kr mer i månaden, genomsnittligt,
disponerar män efter skatt jämfört med 
kvinnor.
De har råd att hyra en extra lägenhet
köpa en extra bil eller
åka en vecka i månaden
till Kanarieöarna
om det bara gällde pengarna.

För 5 000 kr mer i månaden
skulle en ensamstående förälder
(oftast kvinnor)
köpa både vinterstövlar till barnen,
ha kalvstek till söndagsmiddagen
och slippa oroa sig för elräkningen
eller att tvingas vabba
medan ungarnas tredje förkylning
blir feberfri och läker igen.
5 000 kronor. Varje månad. Hela livet.

Månad ut. Månad in.
Det blir till sist 3,5 miljoner kronor 
under en kvinnas vuxna liv.
Genomsnittligt mindre för varje kvinna
Genomsnittligt mer för varje man.
I det jämställda välfärdslandet.

Håhåjaja.
Det finns en del kvar att göra.

               Åsa Håkanson, S-kvinnor Karlskrona

 Åsa Håkanson,  

S-kvinnor Karlskrona
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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.

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinnor 
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D y n a s t y  a n D  D i v i n i t y  –  i f e  a r t  i n  a n c i e n t  n i g e r i a 
i n t e r n a t i o n e l l  v a n D r i n g s u t s t ä l l n i n g

Skeppsholmen • www.varldskulturmuseerna.se/bergrummet • Biljettpris 150 kr • Fri entré t.o.m. 18 år • öppet alla dagar kl 10-20

AFRIKANSKA  
MÄSTERVERK  
världskulturmuseerna öppnar åter portarna  
till Bergrummet på skeppsholmen, nu med  
en unik utställning om afrikas historia och  

en civilisation som var långt före sin tid. 

7 september 2013 – 23 februari 2014 

BOKA-TIDIGT-ERBJUDANDE  

99 KR / pERs (ORD. 150 KR) 

GällER T.O.m. 20 JUNI. 

BOKA på www.TIcNET.sE 

BERGRUMMET

”En exceptionell utställning... med mästerverk,  
i nivå med Kinas terrakottaarmé, Parthenon  
och  Tutankhamons mask.”  
the guardian, när utställningen visades på British museum 2010.

 
”...once-in-a-lifetime, revolutionary event”  
the times, 2010 

 

annons


