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Det är tio år sedan Anna
Lindh blev avbruten i sin
gärning. Vi belönar kloka,
modiga och inspirerande
människor som likt henne
arbetar mot likgiltighet och
förtryck. Frågor som låg
Anna Lindh nära hjärtat
får genom oss fortsatt
uppmärksamhet.
Ge en gåva på www.annalindhsminnesfond.se
eller PG 90 12 10-5.
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Morgonbris fyller
jämt 2014, och är en
av världens äldsta
kvinnotidningar.
Tacka Anna Sterky
för det!
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Anna, varnar för högerextremismen i Europa.
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Susanne och Marianne har drivit fram rätt till heltid
i Avesta.
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l e da r e
lena näslund

Äldreomsorgen

En politisk bomb!

foto :

Ellinor Collin

Äldreomsorgen är valets viktigaste fråga. Två miljoner svenskar är över
65 år. Äldreomsorgen är en tickande bomb. Det parti som inte har trovärdiga, trygga och snabba insatser i sitt valprogram är illa ute.
S-kvinnor har en arbetsgrupp som
ska lyfta in äldreomsorgen i valrörelsen.
Uppdraget bygger delvis på motioner
från förbundsmötet. Gun Fjällström,
Täby, fick gehör för att S-kvinnor ska
starta debatt om Socialtjänstlagens intentioner och efterlevnad. Strålkastaren
ska sättas på de många kommuner som
går runt Socialtjänstlagen för att slippa
bevilja hemtjänst och särskilt boende.
Anhöriga utnyttjas hänsynslöst.
Socialtjänstlagen styr om man har
rätt till bistånd. Avgörande
är vilket behov man har,
men lagen är luddig
och begreppet behov
kan tolkas olika.
Kommunerna
använder de svaga
formuleringarna
för att minska sina
kostnader. Det är
vanligt att biståndshandläggaren kollar
om det finns en anhörig som kan rycka in.
Man har också börjat
kringgå Socialtjänstlagen
genom att
hänvisa till
Äktenskapsbalkens
paragrafer om
underhålls4

2001–2012, och minskningen har inte
plikt mellan makar. Det leder till att man
kompenserats med ökad hemtjänst.
raskt sliter ut den av de båda makarna
Bortfallet i den offentliga omsorgen
som är friskast. Istället för en hjälpbehöhar ersatts av barnens och övriga anhövande får man två.
rigas insatser. Runt 360 000 personer i
S-kvinnor har ett särskilt ansvar när
yrkesaktiv ålder hjälper en äldre, sjuk
det gäller äldreomsorgen; kvinnor lever
längre, det är de anhöriga kvinnorna som eller funktionshindrad närstående varje
dag eller flera gånger i veckan. Av dem
rycker in när inget annat fungerar, och
de flesta som arbetar inom hemtjänst och är det cirka 100 000 som har gått ner i
arbetstid eller slutat arbeta. De flesta är
äldreomsorg är kvinnor.
kvinnor som därmed får både lägre lön
2010 lyckades S-kvinnor med en annan
och sämre pensioner.
svår fråga – barnfattigdomen. Vår poliKommunal har också noterat att det
tik vilade på Rädda Barnens rapporter.
påstås att äldre väljer RUT framför
Statsministern avfärdade statistiken.
hemtjänst. Så är det inte.
Barnfattigdom fanns inte.
Anhöriga tar, trots RUT,
Men resultatet av vårt
Hej då alla
på sig mer arbete nu än
politiska arbete syns idag.
trogna läsare
när hemtjänsten var mer
I kommun efter kommun
Nu slutar jag som
utbyggd. Det finns ett
beslutas om åtgärder som
redaktör.
Det
har
varit
moraliskt ansvar att bistå
ska minska klyftan mellan
fem roliga och lärorika
föräldrar och svärförbarn med olika sociala
år. Jag är stolt över Moräldrar när det offentliga
och ekonomiska förutsättgonbris, dess innehåll,
inte fungerar. Det gäller
ningar.
utseende
och
politiska
oavsett om man är högavVad kan vi lära av detta?
budskap. Nu ska jag
lönad eller lågavlönad.
Det finns fakta som är lätt
ägna mig åt valrörelDe är dags att ta
tillgängliga och som kan
serna hemmavid och
äldreomsorgen på allvar.
bli underlag till radikala
sedan kanske resa lite.
Drabbade äldre och deras
politiska ställningstaganMen jag fortsätter att
anhöriga ska känna att det
den. En bra källa är Komskriva. Vi ses igen!
lönar sig att rösta på Somunalarbetareförbundets
cialdemokraterna. Det är
rapport »Vägval välfärd«.
vårt parti som har en politik som präglas
Den bygger på samtal och enkäter med
av värme och omtanke. Det ska dessutöver 6 000 medlemmar.
om vara en politik där människorna går
Enligt Kommunal har det blivit fler
före marknaden. S-kvinnor har en stor
äldre i Sverige och samtidigt mindre
arbetsuppgift framför sig. ✿
omsorg i hemtjänsten och i äldreboenden. Antalet platser i landets särskilda
boenden minskade med 30 000 åren
Lena Näslund, redaktör Morgonbris
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Alternativa
fredspriset
välkomnas
Kvinnas nära vänner
har tilldelats årets Right
Livelihood pris, även
kallat det alternativa fredspriset! De är, Raji Sourani
från organisationen Palestinian
Center for Human Rights, som Kvinna
till Kvinna samarbetar med sedan flera år, och doktor Denis
Mukwege från Panzisjukhuset i DR Kongo.
– Vi är väldigt glada över beskedet! Detta är personer som
under oerhört pressade situationer hittar konstruktiva vägar
framåt. Trots motstånd från såväl Hamas som Israel fortsätter
Palestinian Center for Human Rights kampen för ett fungerande palestinskt rättssystem. Det är en av knäckfrågorna
för att säkra de mänskliga rättigheterna och allas likhet inför
lagen i Palestina, säger Lena Ag, generalsekreterare för
Kvinna till Kvinna.

Värdigt
pris till
Malala

foto: eu ropa pa r l a mentet

Två av Kvinna till

spa n i ng
Den pakistanska skolflickan Malala Yousafzai fick
inte Nobels fredspris, men
hon fick Europaparlamentets Sacharovpris.
Malala Yousafzai är ett
modigt föredöme. Trots att
hon är så ung har hon redan i flera år på sin blogg
kämpat för flickors och
kvinnors rätt till utbildning,

Malala Yousafzai kan inte längre leva
i Pakistan. Hon får skydd i London.

frihet och självbestämmande i Swatdalen i Pakistan.
Där har talibanerna makten, och de förbjuder flickor att gå

plus-listan
Plus för 90-dagarsgarantin. Socialdemokraterna lovar
att första beslutet i en ny regering blir att alla under 25 år
inom 90 dagar ska erbjudas arbete, utbildning eller en

i skola. Malala blev för ett år sedan skjuten i huvudet av en
»rättrogen« och har fortfarande ett dödshot hängande över
sig.
Europaparlamentets pris för mänskliga rättigheter har
sitt namn efter den sovjetiske medborgarrättskämpen och
fredspristagaren Andrej Sacharov.

kombination av utbildning och praktik som leder vidare
till jobb.
Plus för Kvinna till Kvinna som har tilldelats årets
FUF-pris (Föreningen för utvecklingsfrågor) för arbetet för

minus-listan

kvinnors säkerhet och rättigheter i konflikt- och postkon-

Minus för att löneskillnaden mellan könen knappast

fliktområden.

har minskat alls. Hösten 2013 är den 14,1 procent. Räknat

Plus för nya trycksaken »Smart ekonomi« utgiven

på en arbetsdag klockan 08–17 innebär det att kvinnor

av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det finns

arbetar gratis efter klockan 15:52. Kvinnor får nu betalat för

ett samband mellan jämställdhet och god kommunal

en minut mer jämfört med 2012.

ekonomi. Jämställdhetsinsatser kan spara pengar och ge

Minus för högern i EU som röstade nej till ett uttalande

nya jobb.

för utbildning, preventivmedel, icke-diskriminering och

Plus för att kyrkomötet

säkra lagliga aborter. Slutsats: Den europeiska högern,

röstade fram Antje Jackelén, som nästa år blir den

inklusive moderaten Gunnar Hökmark, accepterar alla de
olagliga aborter som varje år dödar och lemlästar tusentals

första kvinnan som blir

kvinnor.

ärkebiskop. S-kvinnor

Minus för att en allt mindre del av det svenska biståndet

gratulerar.

går till utvecklingen i fattiga länder. Enligt budgeten för
Antje Jackelén
foto: ja n nor dén

2013 kommer 13 procent av Sveriges bistånd att spenderas
på flyktingkostnader.
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Västsahara:

s pa n i n g
Hbt-sossar
hoppas på
nytt styre i EU

Makthandboken finns på åtta språk
och är ett viktigt redskap i kampen för
jämställdhet.

Palmecentret
ger ut handbok
för demokrati
Systerpartier i andra länder kan få
hjälp av Palmecentret för att bygga
demokrati. S-kvinnors Makthandbok är
ett av redskapen.
Sedan 1995 har Socialdemokraterna
och Palmecentret, genom det partiinriktade demokratistödet, samarbetat
med fler än 80 systerpartier. Syftet är
att stödja demokratiska partier i länder
med svaga demokratiska system eller
i auktoritära stater.
Nu finns ett webbaserat utbildningsmaterial »How to run a party« och en
handbok på engelska. Båda går att titta
på eller hämta hem från Palmecentrets hemsida. Materialet innehåller
information och tips om bland annat
medlemsvärvning, förtroendeuppdrag
och jämställdhet. Det omfattar fler än
200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt

– Det ökande stödet
för värdekonservativa
partier i Europa och
Ryssland oroar Hbtsossarna i Sverige. För
att vända trenden krävs
regimskifte i EU.
Det säger Sören Juvas,
förbundsordförande
för Hbt-socialdemokraterna. Försvaret för
demokratin och de
mänskliga rättigheterna
minskar:
– Hbt-personer har blivit lovligt byte. Ryssland,
Moldavien och Ukraina
har nu lagstiftning som
begränsar hbt-personers friheter och rättigheter. I Ryssland finns
det politiker som vill
ta barnen från föräldrarna på grund av deras
sexuella läggning.
– I Sverige och i övriga
Norden ser vi med
stigande oro att partier
och personer, som är
värdekonservativa,
tar plats i riksdag och
regering.
– För att vända den
negativa trenden krävs
regimskifte. Socialdemokraterna är ett parti
som inte backar när
mänskliga rättigheter
hotas i världen. Därför
kommer vi, Hbt-socialdemokrater, att kämpa
hårt för en socialdemokratisk seger i EU-valet
och i de allmänna valen
i Sverige.

Svenska pensionspengar
stöttar ockupationen
Marocko ockuperar Västsahara. Halva befolkningen lever i
flyktingläger i Algeriet. De västsaharier, som bor kvar, har
blivit andra klassens medborgare i eget land. Oppositionella
förföljs och fängslas. S-kvinnor kräver att Västsahara ska
bli fritt, senast genom ett uttalande av förbundsmötet.
Boken »Tyst Territorium – sju reportage om Västsahara«
av Fredrik Laurin och Lars Schmidt visar upp ockupationens kopplingar till Sverige. Svenska fiskare arbetar med
marockanska intressen, som fiskar i ockuperat vatten.
Oljeletning och fosfatutvinning finansieras med svenska
pensionspengar. Trots att västsaharierna enligt folkrätten
har rätt till vinsterna, från det som utvinns i deras land,
hamnar vinsterna i Marocko.  
Potash Corporation köper fosfatmalm från Västsahara.
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden äger aktier
värda 280 miljoner kronor i företaget. AP-fonderna och
Folksam äger aktier i franska oljebolaget Total, som letar
olja utanför Västsaharas kust.

Nordiskt Forum ersätter
FNs kvinnokonferens
– Vi ska vara med, men vi vet ännu inte hur vi ska få råd.
Det säger Magdalena Beck, S-kvinnors samordnare
i Malmö inför den stora kvinnopolitiska konferensen
Nordiskt Forum den 12-15 juni.
S-kvinnor i Malmö och Skåne planerar för en
monter och för att ordna minst ett seminarium om
jämställdhet. Som vanligt är det ett pusslande för att
få ihop pengar. Man räknar dock med att det ska ordna
sig under våren.
Nordiskt Forum Malmö 2014 arrangeras av Sveriges
kvinnolobby där S-kvinnor är medlem. Konferensen är
en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i
Oslo 1988 och i Åbo 1994.
Man räknar med att tusentals aktivister, organisationer och politiker ska delta. Socialdemokraterna och
S-kvinnors förbund kommer att delta. Målet är att främja
jämställdhet och att ta fram strategier för hur man skapar samhällen där kvinnor har fullständiga mänskliga
rättigheter. Nordiskt Forum ska ses som ett alternativ till
FNs kvinnokonferenser. FNs senaste kvinnotoppmöte
hölls i Peking 1995. Därefter har medlemsländerna inte
kunnat enas om en fortsättning.

partiarbete fungerar.
6
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Christine Gilljam:

Kvinnokroppar blir
handelsvaror om
lagen tillåter
surrogatmödrar
Regeringen tillsatte i somras en utredning om surrogatmoderskap. Ska
det vara tillåtet att en utomstående kvinna upplåter sin kropp och blir
gravid med den uttalade avsikten att efter födseln överlämna barnet till
den beställande personen eller paret?

Som ett av de mest jämställda länderna, där mänskliga rättigheter sitter i högsätet, har Sverige ansvar långt utanför landets gränser. Det är naivt att tro att Sverige kan öppna upp för
ett eget altruistiskt system helt oberoende från vad som sker
i andra länder. Vi har ett ansvar för de kvinnor vars kroppar
görs till handelsvaror på en växande lukrativ marknad, även
om vi skulle välja ett mer smakfullt sätt än den rent kommersiella varianten av surrogatmoderskap.
Idag sker en omfattande handel med surrogatmödraskap.
Beställaren skaffar sig kontroll över kvinnans kropp och livsstil under graviditeten. Och det finns möjligheter för beställare
från västvärlden att välja hur deras barn ska se ut; hudfärg, hårfärg och ögonfärg. Ägg från västerländska kvinnor
befruktas och planteras in i asiatiska kvinnor. Allt för att det
västerländska paret ska få ett barn som inte ser asiatiskt ut.
Även om Sverige beslutar att verksamheten ska vara ickekommersiell finns det uppenbara risker för att detta kommer
att kringgås. Så länge vi lever i en värld som både är ojämlik
och ojämställd kommer den, som har makt genom kön, etnicitet och pengar att kunna betala för att få ett biologiskt barn,
och för att slippa fortsatt kontakt med kvinnan som burit det.
Frågan kan inte frikopplas från de värderingar, strukturer och
normer som styr synen på kvinnor.
Frågan om surrogatmoderskap berör också värderingarna

kring vad ett barn är. Oavsett vilken form av surrogatmoderskap, som skulle tillåtas i Sverige, innebär en sådan regeländring att vi förskjuter synen på barn från att vara en människa
med fulla mänskliga rättigheter till att vara någon som går att
avtala sig till, men också att avtala bort.
Frågan beskrivs av vissa som en av HBT-rörelsens stora
återstående frågor. För min del är detta överhuvudtaget inte
en HBT-fråga. Mångårigt engagemang i RFSL har gett mig
insikter i lagstiftningens normerande verkan. Införandet av

partnerskap 1995 var ett strategiskt första steg mot målet att
få en könsneutral äktenskapslagstiftning, vilket uppnåddes 14
år senare. På samma sätt kommer ett införande av altruistiskt
surrogatmoderskap vara ett första steg till framtida förändringar.
Om man delar uppfattningen att vi lever i ett ojämlikt samhälle, där mannen generellt har en överordnad maktposition
och att detta får konsekvenser för kvinnor, blir det omöjligt att
tro att kvinnor genom ett kontrakt ska avtala bort rätten till
sin kropp samt vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen. Observera att detta erkännande av de patriarkala
strukturerna inte innebär ett omyndigförklarande av kvinnors
förmågor.
För mig är det uppenbart att en öppning kring surrogatmoderskap inte gagnar allt det arbete som fortfarande behöver göras
för att säkra kvinnors självbestämmande. Vi behöver komma
bort från synen på kvinnans kropp som ett tillgängligt redskap,
inte öppna för nya former av användning. Kvinnokroppen är
inget redskap för andra utan en fundamental del av vem du är.
Jämställdhetsminister Maria Arnholm har uttalat sitt stöd
för möjligheten för surrogatmoderskap i Sverige. Jag delar
inte hennes uppfattning och uppmanar S-kvinnor att utifrån
feministisk och socialistisk värderingsgrund ta ställning mot
ett sådant förslag.
S-kvinnor bör däremot ta ställning
för att de få barn som finns i Sverige,
födda av surrogatmödrar, inte får
några juridiska problem. ✿

Christine Gilljam,
Medlem i S-kvinnor och hbt Socialdemokrater
fd förbundsordförande i RFSL
morgonbris
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Miljöpolitik
och jämställdhet
hänger ihop
Inga Gustafsson från Järna har i mer än 40 år varit engagerad i miljöpolitiken.
Hon uppmanar S-kvinnor att engagera sig: »Lyssna och förstå att miljöpolitik är en fördelningsfråga och därmed handlar om jämställdhet. Det är en
viktig fråga för S-kvinnor att driva.«

Därför blev jag så oerhört glad när jag läste i Morgonbris
att Sara Karlsson blivit invald i S-kvinnors förbundsstyrelse.
Efter att ha lyssnat på henne är jag övertygad om att hon kan
föra in en ny dimension i S-kvinnors jämställdhetsarbete. Det
viktigaste av allt är fördelning. Det kokar ner miljöfrågorna till
att handla om jordens resurser. Det är inte bara en fråga om
teknik. »Det är en fråga om vilket samhälle vi vill ha«, säger
Sara Karlsson i intervjun i Morgonbris med rubriken »Klimatfrågan håller henne vaken om nätterna.«
Därför känns det så sorgligt att endast sex procent av
väljarna har störst förtroende för Socialdemokraterna när det
gäller klimatpolitiken. Det är ju knappast en tröst att Centern,
8

som utger sig för att vara regeringens gröna röst, endast har
fyra procents förtroende i klimatpolitiken, och än sorgligare
att moderaterna har åtta procents förtroende i frågan.
27 september kom den första av fyra rapporter som FNs

klimatpanel IPCC ska lägga fram. Denna handlade om den
vetenskapliga grunden. I mars nästa år kommer del två som
handlar om effekter, anpassning och sårbarhet, och i april del
tre om åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Den
andra och tredje rapporten hamnar alltså mitt i valrörelsen.
Detta till trots kommer sannolikt klimat- och miljöfrågor höra
till valets undanskymda frågor. Men oron finns, och fler och fler
människor kommer att likt Sara Karlsson ligga vakna om nätterna och fundera över hur utvecklingen kan vändas.
– Vi måste agera i Sverige. Vi måste arbeta globalt, men vi
kan inte vänta på det internationella samfundet innan vi börjar
ställa om, säger Sara Karlsson i Morgonbris nr 3/2012. Och i
senaste numret av Morgonbris funderar hon över hur man ska
få folk att lyssna.
Lyssna och förstå att miljöpolitik är en fördelningsfråga och
därmed handlar om jämställdhet. Det är en viktig fråga för
S-kvinnor att driva. ✿

Inga Gustafsson,
medlem i S-kvinnor, Södertälje.

foto: h å k a n m a lmrot

Ett samhälle utan framtid. Rubriken är från tidskriften Tiden.
I samband med utgivningen ordnades ett samtal på ABF-huset
i Stockholm på temat klimat och miljö. Panelen bestod av Sara
Karlsson, riksdagsledamot (s), Rikard Warlenius, doktorand
i humanekologi, Felix Antman Debels, Tiden, samt Shora
Esmailian, journalist och författare till boken »Ur askan: Om
människor på flykt i en varmare värld.«
Evenemanget samlade runt 30 personer, de flesta ungdomar,
kanske var vi fem personer från oss som var med på 70-talet
och som deltog i den tidens miljödebatt. Jag kände mig snopen
över att vi var så få, men det blev en mycket givande kväll.
Den unga panelen visade prov på både djup kunskap och engagemang. Det var med blandade känslor jag åkte hem.
Känsloblandningen bestod av både djup pessimism och hoppfull optimism. Jag kunde inte värja mig från tanken att antalet
deltagare hänger samman med det svala intresset för klimatoch miljöfrågor inom arbetarrörelsen. Men jag åkte också hem
med en varm optimism, och den som ingöt denna i mig var
främst Sara Karlsson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.
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Efter Ilmar: Katrin, en stark kvinna

Med hjälp
av forskare
ska hon
leda Malmö
till ökad
jämlikhet
morgonbris
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Nu är det Katrin Stjernfeldt Jammeh som leder Malmö. Hon efterträdde
Ilmar Reepalu, profilerad och välkänd.
Katrin tog uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i förvissningen
att det politiska arbetet för välfärd, som pågår i Malmö, ska leda till valseger
även 2014.
Grunden är för ovanlighetens skull inte lokalt partiarbete utan en forskar
insats vars uppgift har varit att visa hur man kan skapa välfärd för alla.
Och forskarnas rekommendation sammanfaller med socialdemokratins. Vägen
dit heter jämlikhet.

I
text :

Lena Näslund

foto:

Per Wilkens

Malmö har vi länge haft socialdemokratiskt styre, säger
Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Ändå har stan blivit mer uppdelad. Klyftorna är stora. Det går
inte på rätt håll trots att vi har
som politiskt mål att alla ska ha
tillgång till välfärd på lika villkor. Då
måste man tänka vad är det vi gör fel?
Vilken kompetens är det vi saknar?
– Vår ambition är ju ett samhälle som
är jämlikt. Det gäller både klass och kön.
Idéerna har grott hos Katrin ända
sedan hon studerade statsvetenskap i
Lund på 90-talet. Hon såg att det mest
var akademikernas barn som fick högre
utbildning och kom till slutsatsen att
skolans resurser inte kan fördelas lika
till alla. De som har mest behov måste
få mer. Det är grunden för att bryta det
sociala arvet och segregationen.
Hon gick med i socialdemokratiska
studentförbundet, blev ledarskribent på
tidningen Arbetet i Malmö och politisk
sekreterare i Region Skåne.

10

2010 blev hon skolkommunalråd, men
dessförinnan hade hon haft ansvar för de
sociala frågorna i två år. Då låg folkhälsan
på hennes bord:
– När jag satte mig in i folkhälsodebatten blev jag frustrerad över att det mesta
handlade om livsstilsfrågor. Fetma och
drogproblem är förstås angelägna, men
var fanns klassperspektivet? Vad är det
som gör att människor har så olika förutsättningar? Hur kan det vara möjligt att
malmöbor lever olika länge beroende på
var de bor. Skillnaden kan vara upp till
sju år.
Uppmärksam folkhälsovetare
I den vevan kom FNs världshälsoorganisation, WHO, med en global rapport:
»Closing the gap in one generation«. Den
innehåller tre delar med övergripande
rekommendationer; förbättra de dagliga
levnadsvillkoren, angrip den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser,
samt mät och förstå problemet med ojämlikhet och bedöm effekterna av politisk

handling. Världens länder uppmanades
att ta sig an jämlikhetsarbetet och prioritera det. Välfärden måste fördelas mera
rättvist för att befolkningen ska uppnå
bättre hälsa.
Det var som om rapporten hade skrivits med Malmö som utgångspunkt. Tack
vare en uppmärksam folkhälsovetare
blev den starten för en unik och lokal
forskarinsats. Malmökommissionen växte
fram.
Katrin Stjernfeldt Jammeh:
– Det var en utmaning. Vi började
fundera på om vi kunde göra ett eget
gränsöverskridande projekt, en egen
kommission, där vi i Malmö kopplar ihop
våra praktiska verksamheter och förutsättningarna med forskning på olika områden. Jag ville följa upp WHOs rapport
och skrev en debattartikel. Dagen därpå
ringde läkare, forskare och föreningsaktiva. De ville vara med och skapa det
jämlika samhället.
Kommunstyrelsen i Malmö beslutade
om projektet 2008. Det startade 2010, och
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Katrin Stjernfeldt Jammeh vill att Malmö ska vara en stad som tar vara på malmöbornas talanger: »Det yttersta i vårt uppdrag är
att ge jämlika förutsättningar.«

i höstas kom Malmökommissionens fullständiga rapport. Den har därefter varit
ute på remiss. Över 50 svar har kommit
in. Svaren ska landa i en hel rad beslut i
kommunstyrelsen 2014.
2 000 människor, de flesta forskare med
starka forskarnätverk, har bidragit till
Malmökommissionens rapport:
– Det var nationalekonomer som
räknade på samhällsekonomisk nytta,
det var professorer i socialt arbete,
utbildningsvetenskap, chefen för barnhälsovården i Region Skåne, kommunens
stadsbyggnadsdirektör, miljödirektören,
föreningsaktiva och många flera.

– Vi har nu 32 vetenskapligt dokumenterade rapporter. Vi har haft särskilt
fokus på barn och unga. Om man ska
påverka hälsa på lång sikt gör man det
bäst när barnen är väldigt små. Uppväxtvillkor, föräldrarnas socioekonomiska
standard och skolan är viktiga delar. Plus
förstås demokrati och inflytande.
– Kommunen satsade två miljoner per
år i två år. Det fanns ett otroligt intresse
för att vara med. En del av forskarna har
fått betalt för delar av det som de har
gjort, men väldigt mycket har gjorts
i den vanliga forskarrollen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh är angelä-

gen att påpeka att forskarnas arbete har
varit gränsöverskridande. Det är nytt,
och det var det som var poängen:
– Vanligen är det så att om du ska
arbeta med skolutveckling tar du in folk
som bara jobbar med skolforskning.
Resultatet blir att de säger att så här ska
ni prioritera och helst vill man bara prioritera skolan. Och om man pratar med en
professor i socialt arbete blir svaret »lägg
alla pengarna på försörjningsstöd«, och
stadsplanerarna säger att »ni måste ju
se till att kollektivtrafiken blir det mest
prioriterade«. Stuprören hindrar utvecklingen, det finns så många målkonflikter.
morgonbris
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Att möta och lyssna på malmöborna ingår förstås i uppdraget. På bilden till höger är Katrin Stjernfeldt Jammeh ute på stan tillsammans
med kommunstyrelsens vice ordförande Andreas Schönström.

Det är faktiskt viktigt att jobba fram
gemensamma förslag, att arbeta fram
strategier som är bredare än de kommunala förvaltningarna
Malmö har under många år satsat på
att förbättra sin infrastruktur, bland
annat en bro över Öresund, en ny hamn,
en citytunnel för järnväg, nya stadsdelar.
Kommunen har gjort jätteinvesteringar
med sikte på framtiden:
– Men så fort det är verksamheter som
är förebyggande, som skola eller socialtjänst, blir man kortsiktig. Enligt kommunallagen ska verksamheterna bära
sina egna kostnader på ett år. Om man
då satsar på förskolan, för att tidigt ge
barnen en bra grund, kanske någon annan
verksamhet behöver pengarna efter bara
några år. Man måste hitta strukturer för
att bryta systemet, skapa långsiktighet.
Det tror jag att vi har gjort nu, och vi gör
det i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
– Vi prövar att arbeta med en social investeringsbudget. Det är spännande även
om vi har börjat i väldigt liten skala. En
investeringsfond på 50 miljoner är riktad
till barn och unga. Vi vill göra det bättre
för familjehemsplacerade barn och deras
skolgång. Sannolikheten för att ett familjehemsplacerat barn ska klara skolan är
väldigt liten. Men med rätt stöd kan de
prestera lika bra som andra elever, till
12

och med bättre om de får ett riktat stöd.
– Det andra är en investeringsfond
på 40 miljoner inriktad på hemlöshet.
Hemlösheten har ökat i Malmö. Statistiken visar att antalet uteliggare inte är
så många och inte blir fler år från år. Det
som ökar är hemlösa utan social problematik, men som ändå saknar bostad.
Vi prövar nu att hitta andra typer av
boenden som alternativ till väldigt dyra
hotellösningar.
Fortsätta bygga Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh lyser när hon
berättar om Malmökommissionen, men
också om projekten som ska ge familjehemsplacerade barn och hemlösa större
chanser till ett bra liv. Hennes företrädare Ilmar Reepalu är arkitekt. Hon själv
är statsvetare. Från en som bygger och
bygger till en som är inriktad på skola
och socialt arbete. Har de olika profilerna
någon betydelse för politiken?
– Vi måste fortsätta bygga Malmö rent
fysiskt. Inflyttningen är stor och vi vill
växa utan att ta mer åkermark i anspråk.
Det handlar om att förtäta och att bygga
på höjden. Vi ska koppla ihop det fysiska
byggandet med en socialt hållbar stad.
Det är viktigt att stadsplanerarna är med
på det.
Det som mest engagerar Katrin är
ändå barns förutsättningar och uppväxt-

villkor. 2010 till första juli 2013 var hon
skolkommunalråd. Hon vill att Malmö
ska vara en stad som tar vara på sina
talanger:
– Inte bara fotbollsstaden där båda lagen vinner SM utan snarare att vi ser att
alla människor har kompetens som kanske inte räknas, talang som kanske inte
får lov att utvecklas. I ett samhälle där
skolorna blir alltmer segregerade efter
föräldrarnas utbildningsnivå tappar man
bort en massa barn på vägen, barn som
aldrig tillåts utveckla sig som de borde.
Det är en massa talang, kompetens och
mänsklig kraft som går förlorad. Den som
har låg utbildning har sämre möjligheter
att försörja sig.
– Som socialdemokrat säger jag att det
yttersta i vårt uppdrag är att ge jämlika
förutsättningar. Och SSUs valffisch från
1948 »Begåvad men fattig« tål att dammas av.
Rätt till att läsa vidare
Affischen hade budskapet att alla skulle
ha rätt och möjlighet att läsa vidare, inte
bara de rikas barn. Katrin Stjernfeldt
Jammeh säger att hon blir vansinnigt
frustrerad när man drar ner på högre
utbildning med argumentet att alla inte
har läshuvud. En bortsortering hon inte
accepterar. Hon är kritisk mot regeringens skolpolitik, men har inte alltid varit
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»Hela systemet bygger på att vi ska ha för
många skolor, och att de ska konkurrera med
varandra. Det leder till att även kommunala
skolor måste stänga.«
så nöjd med den socialdemokratiska. Partikongressen i våras blev en vändning.
Diskussionerna handlade om likvärdig
skola och hur man kan skapa likvärdiga
förutsättningar för barnen/eleverna:
– Vi har en stolt tradition att driva
utbildning för alla, men ett tag var vi så
himla ängsliga i skoldebatten. Partiet
köpte de borgerligas problemformulering
att skolan hade blivit en flumskola.
Systemfel i skolpolitiken
Hon är bekymrad över det som hon kallar
systemfelet i skolpolitiken. Alla barn ska
ha rätt till skola på lika villkor. Kommunerna är ansvariga för likvärdigheten.
Men när det gäller friskolor är kommunen maktlös. Skolföretagens rätt att
etablera sig har överordnats elevernas
rätt till lika bra skola:
– Hela systemet bygger på att vi ska ha
för många skolor, och att de ska konkurrera med varandra. Det leder till att även
kommunala skolor måste stänga. Sedan
kommer skolinspektionen och säger att
vi som kommun har misslyckats med
likvärdighetsuppdraget.
– Skolpengen är ett problem. Allas lika
värde tolkas olika. Det kan tolkas som
att alla ska ha lika stora resurser oavsett
behov. Men till och med borgarna ser
idag att man behöver fördela mycket mer
efter behov. Man måste bryta utveck-

lingen att det är föräldrarnas bakgrund
som avgör hur du lyckas. Det är en viktig
valfråga.
Vartannat barn i Malmö talar inte
svenska med sina föräldrar. Katrin
Stjernfeldt Jammeh vill att tvåspråkigheten ska ses som en tillgång:
– Vi lever i en global värld. Vi har en
global stad. Alla behöver minst två språk.
Men när man pratar om skolan i Malmö
klagas det på elever som har kommit hit
sent. Istället för att älta detta har vi nu
jättefokus på språk och språkutveckling.
Eleverna kan utveckla färdigheter på sitt
modersmål.
– Malmös mottagningsskola för nyanlända elever på högstadiet har gjort
det lättare att validera de kunskaper
som de har med till Sverige. De får lära
sig svenska, men vi skräddarsyr också
undervisning på deras eget språk utifrån
det som de redan kan. Många av de här
eleverna ligger bra till och redan efter ett
par månader bedöms flera av dem klara
målen för årskurs 9 i matematik
Barnomsorg på obekväm arbetstid
Katrin Stjernfeldt Jammeh vill bidra till
ett samhälle som är jämlikt. Det gäller
både klassperspektivet och lika möjligheter för kvinnor och män. Hon konstaterar
att kommunen som arbetsgivare har stort
ansvar när det gäller jämställda löner och

jämställda arbetslivsvillkor. I Malmö har
man rätt till heltid och det finns nattis:
– Barnomsorg på obekväm arbetstid var ett av mina första beslut som
skolkommunalråd. Just nu räcker antalet
platser, men det kan nog tänkas att efterfrågan kommer att öka.
– Vi arbetar mycket med ensamstående
föräldrar, och Malmökommissionen lyfter
problemen med barnfattigdomen. Det är
ju ofta ensamstående föräldrar, kvinnor,
som har det tufft att få ihop det. Vi arbetar också med jämställt föreningsliv och
diskuterar till exempel hur vi fördelar
träningstiderna mellan pojkar och flickor.
Här är det fortfarande snett, men vi
försöker göra något åt det.
– Socialtjänsten har också fått i uppdrag att fundera över om det har gått
slentrian i hur man fördelar insatserna.
Gör man olika bedömningar om det är en
flicka eller en pojke? Ja, det gör man. De
måste förändras.
– Oppositionen säger att jämställdhetsarbetet har gått för långt. De är
starkt kritiska till att vi satsar mycket på
genuspedagogik i skolan. Det tar jag som
ett kvitto på att vi är på rätt spår. Malmö
är inte en jämställd stad. Det finns ingen
sådan i hela Sverige.
– Vi vill gärna gå före. Och jag känner
att vi har malmöbornas förtroende. Det
är det viktigaste. ✿
morgonbris
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Kvinnor drabbas av högervindarna

Dags byta
blått mot rött
Det blåser snåla högervindar i Europa. Den ekonomiska krisen har följts av en
känsla av maktlöshet, och i de värst drabbade länderna har politik blivit synonymt med att administrera åtstramningar.
I den sociala kris som uppkommit i den ekonomiska krisens spår lever många
människor i arbetslöshet. Framtidsoptimismen är låg och även i våra egna led är
de politiska visionerna påfallande jordnära och försiktiga.
Socialdemokratin jobbar i motvind, men arbetet är viktigare än någonsin. Det
är snart dags för val till EU-parlamentet, dags att byta blått mot rött!

M
14

ajoriteten av EUs medlemsländer styrs
av högerregeringar. Det avspeglar sig i
sammansättningen av EUs beslutsfattande institutioner och på den politik
som förs. I Europaparlamentet är den
konservativa gruppen EPP störst. Det
får konsekvenser. På åtskilliga politikområden blir konservativa värden allt
mer rådande. En annan farhåga, som
kan besannas, är att det kommer in fler
högerextrema ledamöter och partier i
parlamentet. Europaparlamentsvalet
nästa år blir otroligt viktigt ur mer än en
synvinkel.

Om vi ser till de senaste åren kan vi
utan tvivel konstatera att den konservativa politiken får konsekvenser för EUs
medborgare. Högerpolitiken har gett
sämre villkor på arbetsmarknaden, uteblivna miljö- och klimatsatsningar, stigande arbetslöshet och urholkad välfärd.
Mantrat är marknaden före människan.
EU-samarbetet med den inre marknaden gör det enklare för oss att handla,
resa och att jobba över nationsgränsen.
Alla ska ha samma rätt till den fria
rörligheten. Lagar kopplade till den inre
marknaden slår nämligen fast att ingen
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Anna Hedh varnar för högerextremismen
i Europa. Hon vill dessutom ha jämställdheten högt upp på den politiska dagordningen.

högt på agendan, och det kommer de heller aldrig att göra.
Om vindarna vänder, och vår politik
hamnar i majoritet, hoppas jag att jämställdhet på såväl svensk som europeisk
nivå inte blir något att sträva efter
– den blir ett resultat av EUs politik.
Välutbyggd barnomsorg, sexköpslag,
kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser,
lika lön, lika makt och inflytande – ja allt
det som vi vet kan göra vår värld mer
jämställd måste återigen föras upp på
dagordningen. Vi måste också fortsätta
arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv. Att se hur olika diskriminerade
maktordningar formar individers handlingsutrymme i samhället borde alltid
vara vår utgångspunkt när vi gör politik.

ska diskrimineras i tillgången till varor,
tjänster och socialt skydd, eller i arbetsliv och utbildning.
Men den fria rörligheten kan i fel händer försämra villkoren för EUs medborgare. När högerpolitiker håller i taktpinnen blir den inre marknaden en symfoni
av sämre arbetsvillkor, klimatförstöring
och lurade konsumenter. Den rådande
konservativa majoriteten påverkar de
lagar som stiftas i EU. Med en annan
majoritet kan vi vända saker åt rätt håll.
Vi kan sätta människan före marknaden.
På jämställdhetsområdet ser vi liknande

negativa tendenser. Den senaste händelsen utspelades i Strasbourg. Där blev
det så hätsk stämning när en rapport
om sexuell och reproduktiv hälsa skulle
röstas om att högern, däribland moderaten Gunnar Hökmark, med bu-rop och
protester lyckades skjuta tillbaka rapporten till jämställdhetsutskottet för vidare
behandling. Sånt här får inte gå obemärkt
förbi. Kvinnoförbund och andra progressiva röster måste höras och presentera
andra alternativ. Vi kan inte lågmält
försöka tala förstånd med bakåtsträvande
krafter. Det är dags att vi återigen höjer
våra röster för att höras.
Med en borgerlig politik har vi i EUs
kristider sett tydliga tendenser på att
vissa satsningar hamnar i skymundan.
Högern lägger gärna arbete för jämställdhet på is när andra mer akuta ärenden dyker upp. Men i krisens framfart
blir ett jämställdhetsperspektiv ännu viktigare. Det är inte bara Europas manliga
industriarbetare som har drabbats utan
i krisens andra skede drabbades kvinnor
i offentlig sektor av nedskärningar. Att
tvinga kvinnor tillbaka till hemmen när
nedskärningar görs i barn- och äldreomsorg är inte den väg vi vill gå.
När ekonomin blomstrar drar den

»Med en annan
majoritet kan vi
vända saker
åt rätt håll –
människan före
marknaden.«
kvinnor ut i arbete som vi sett under
andra perioder i historien. Då är det lätt
att med ekonomiska argument motivera
till exempel en välutbyggd barnomsorg
eller andra jämställdhetsgynnande samhälleliga institutioner. Men lika viktigt är
att jämställdhetssatsningar tas på allvar
i ekonomisk nedgång. Och vi ska inte låta
den borgerliga sidan skylla allt på krisen.
Vi vet att de aldrig satt kvinnofrågor

Det här synsättet blir allt viktigare i
en global värld där människor i större
utsträckning rör sig över gränserna. För
att motverka att högerextremismen växer sig starkare behöver förståelsen för
andra människor öka. Vi kan inte utgå
från oss själva och vad vi vet om världen,
vi behöver öppna perspektiven och ta in
andra världsbilder och upplevelser när vi
formar framtidens politik.
Det behövs förebilder i Europa. Som
föregångare för jämställdhetsarbete har
Sverige tappat mark sedan borgarna
tog över makten. För inte är det alliansens förtjänst att Sverige har setts
som jämställdhetens hemland. Sedan de
tog över makten 2006 har vi till och med
tappat tre placeringar i World Economic
Forums jämställdhetsindex. Nu börjar
arbetet. Låt oss tillsammans kämpa
för att vinden vänder till maj 2014, låt
oss tillsammans se till att vi får ett rött
Europa. ✿
Anna Hedh, ledamot av S-kvinnors
förbundsstyrelse, EU-parlamentariker
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Resultat av samarbetet mellan Socialdemokraterna och Kommunal

Avesta tvåa i landet
på heltider

Marianne Hirsch
(t.v) och Susanne
Berger, S-kvinnor i
Avesta som har varit
framgångsrika med
att driva heltid för alla
som en rättighet.
I bakgrunden stadshuset i Avesta.
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»Heltidsreform hade funnits med som
en punkt i vårt valprogram inför flera
val. Men det omsattes aldrig i praktisk
handling. Nu kändes det som sista
chansen att få någonting gjort.«
Marianne Hirsch, Kommunal Avesta.

Avesta kommun har växt fram som något av en förebild i arbetet
med att omvandla deltidstjänster till heltid. På bara några år har
andelen heltidsanställningar ökat från 62 till 92 procent. Men det
krävdes faktiskt en valförlust för att få fart på reformarbetet.

D
text och foto:
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Fredrik Mårtensson

e borgerliga styrde kommunen under en
mandatperiod fram till 2006. På ett sätt
var det nyttigt. När vi återfick väljarnas
förtroende fanns en helt annan beslutsamhet att införa heltid som norm i den
kommunala organisationen, säger
Marianne Hirsch, lokal fackordförande
för Kommunal och även socialdemokratisk fritidspolitiker.
Vi träffas i Kommunals lokaler centralt
i Avesta. En relativt liten kommun,
21 000 invånare, i sydosthörnet av
Dalarna med stålindustrin som dominerande arbetsgivare. Mönstret är faktiskt
ganska tydligt. I Dalarna har de tunga
industrikommunerna i söder – Avesta,
Borlänge, Ludvika – med socialdemokratisk ledning gått i bräschen för att
erbjuda heltidstjänster. Längre norrut i
kommunerna vid Siljan har de borgerliga

partierna en starkare ställning och där är
det inte ovanligt att endast 50–60 procent
av kommunens anställda arbetar heltid.
– Visst finns det tydliga skillnader
utifrån vilket block som styr en kommun.
Samtidigt finns det exempel på kommuner med långvarigt socialdemokratiskt
styre som ligger illa till i statistiken. Så
helt nöjda kan vi inte vara som parti,
menar Susanne Berger, socialdemokrat
och vice ordförande i kommunstyrelsen i
Avesta.
S-styre har det nästan alltid varit i
Avesta kommun. Men 2002 fick de borgerliga partierna väljarnas förtroende
under en mandatperiod. När Socialdemokraterna kom tillbaka i maktposition
2006 började det hända saker. Marianne
Hirsch:
– Heltidsreform hade funnits med som

morgonbris
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»Det finns ingen »quick fix« som gör
att det kan ske på ett år. Vi var klara
sommaren 2011 efter nästan fyra
års arbete.«
Susanne Berger, kommunalråd för
Socialdemokraterna i Avesta.

en punkt i vårt valprogram inför flera val.
Men det omsattes aldrig i praktisk handling. Nu kändes det som sista chansen att
få någonting gjort. I annat fall hade vi av
trovärdighetsskäl inte kunnat ha med det
i valprogrammet fler gånger.
Nya kommunalrådet Agneta Thörnqvist fick mandat av partiet att driva
frågan hårdare. Hon har idag lämnat
kommunpolitiken i Avesta efter att ha
flyttat till annan ort i Dalarna, men berättar för Morgonbris att det kändes som en
segerfråga i den kommunala valdebatten:
– Det var en styrka att vi tydligare
drev frågan. Moderaterna trasslade in sig
och kunde inte ge ordentliga besked.
– Hur var det att genomföra reformen?
– Det krävde en hel del energi, kan
jag säga. Jag tappade räkningen på hur
många gånger som jag fick styra upp
nämndspolitiker och chefstjänstemän om
att vi inte kunde göra avsteg från heltid
för alla. Annars är det lätt att trampa vidare i gamla hjulspår och undantagen blir
fler och fler, säger Agneta Thörnqvist.
Även Susanne Berger vittnar om att
det är en besvärlig process med en genomgripande heltidsreform:
– Det är en hel kommunal organisation som måste ställas om med allt vad
det innebär av förändrade tjänster,

utbildningsinsatser, information och nya
scheman. Det finns ingen »quick fix« som
gör att det kan ske på ett år. Vi var klara
sommaren 2011 efter nästan fyra års
arbete.
Mer attraktiv arbetsgivare
För Avesta kommun blev omställningskostnaden runt fem miljoner kronor.
Susanne Bergers bedömning är att kommunen efter reformen har jämförbara
lönekostnader som tidigare:
– På pluskontot finns att vi med enbart heltidstjänster är en mer attraktiv
arbetsgivare som kan erbjuda rimliga
villkor för vår personal. Det blir också
en kvalitetshöjning när exempelvis
äldre på våra boenden får möta samma
medarbetare. Samtidigt har vi sett till
att få bort delade turer.
Med 92,4 procent heltider är Avesta
kommun Sverige-tvåa i statistiken. Att
det fattas en liten bit till 100 procent
beror bland annat på att tjänsterna för
partiellt sjukskrivna inte har ändrats
och att ett 20-tal kommunanställda inte
velat skriva på ett förändrat anställningsavtal. Dessutom finns ett fåtal
lärartjänster som är så unika att det
inte gått att pussla ihop till heltid.
– Det handlar mycket om att pussla.

I vissa fall måste man ha sin tjänst
fördelad på två arbetsplatser för att
komma upp i heltid. Många kommuner
klagar på att det är svårt att erbjuda
heltidstjänster för personliga assistenter utifrån att Försäkringskassan kan
bevilja udda tjänstgöringsgrader som
2,24 tjänster. Men det har vi löst genom
att organisera arbetet i team, säger
Susanne Berger.
Toppar SKLs statistik
Karlstad kommun toppar SKLs statistik
över högsta andelen heltidstjänster med
93,4 procent.
– Det är en effekt av det arbete vi lade
ner när vi styrde kommunen fram till
2010. Nu är vi i opposition och upplever
tyvärr att den borgerliga majoriteten
inte har samma intresse. Vårt förslag
om att kräva heltid för verksamhet, som
kommunen lägger ut på entreprenad, har
exempelvis röstats ner, säger socialdemokraten Ingela Wretling, första vice
ordförande i vård- och omsorgsnämnden
i Karlstad.
I hela riket har 73,1 procent av alla
kommunanställda heltidstjänster.
Skillnaden mellan könen är slående: 69,7
procent av kvinnorna, 86,2 procent av
männen. ✿
morgonbris
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intervju

Alma fick lära sig gerillakrigföring och överlevnad. Hon har sett mer
våld och död än hon står
ut med. Hon avskyr våldsfilmer och är motståndare till vapentillverkning
och vapenexport.

alma ogolbaldet carlsson

Alma har gjort en ovanlig livsresa

Från gerillakrig
till svensk idyll
Almaz Ogolbaldet Carlsson är städerska och medlem av S-kvinnor i Mölndal. Men
hon är också före detta gerillasoldat i Eritrea och har varit inlåst slavarbetare i två
familjer i Abu Dhabi. Nu är hon gift med Sten och bor i ett rött hus med vita knutar
mitt ute i den svenska skogen.
text och foto:

Lena Näslund

Alma, som hon kallar sig numera, är
ungefär 51 år. Hennes mamma visste inte
vilket år hon fick Alma, bara att det var
under kriget mot Etiopien 1963–1991.
Det var under det kriget som den tonåriga Alma blev gerillasoldat i befrielsearmén.
20

Alma är pojkflickan som vallade kor
och tjurar, men också hjälpte sin pappa
naturläkaren. Hon lärde sig en del om
läkeörter, och när hon senare blev svårt
sårad kunde hon hjälpa sig själv.
Hon hade elva syskon. Alla lever inte
längre. Krigen och fattigdomen i Eritrea

har kostat många liv. En syster bor i
Göteborg. En bror och en annan syster
driver små gårdar i närheten av den by
där Alma föddes. Alma hjälper dem, och
andra som hon känner och har förtroende för, med investeringar i lantbruket.
Framförallt handlar det om att gräva
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Almaz (Alma) Ogolbaldet Carlsson bor nu i en
svensk idyll. Rött hus med vita knutar, betande
rådjur och skog där det finns bär och svamp.

brunnar och dra vattenledningar.
Om detta kan man läsa i Alma Carlssons bok »Mitt liv«. Hon står som
författare tillsammans med goda vännen
Rosey Rinde, som har nedtecknat och
bearbetat Almas berättelse.
Alma talar sitt födelsespråk tigrinja
plus arabiska, lite engelska, tyska och
svenska:
– Jag har inte tålamod att sitta i skolbänken, säger hon. Svenskan har jag lärt
av mina arbetskamrater. Jag vill arbeta
och så har det alltid varit. Jag har arbetat som städerska ända sedan jag kom till
Sverige 1989, jag har bott på olika orter
men alltid haft jobb.
Alma träffade sin man Sten på biblioteket i Mölndal. Hon letade efter en teoribok så att hon skulle kunna klara sitt
körkort. Vänskap uppstod och han, som
hade tänkt flytta från Mölndal till Skåne,

beslutade stanna kvar för att hjälpa
Alma i hennes kontakter med svenskarna och det svenska samhället.
– Han har gjort allt för mig, säger
Alma och ser glad ut. Hans familj tog
emot mig med öppna armar, och hans
mamma kallar mig sin lilla dotter.
Men Alma har negativa erfarenheter
också. Hon har blivit trakasserad för sin
hudfärg på olika arbetsplatser och ibland
även fått kritik av andra invandrare för
att hon har valt att arbeta istället för att,
som hon säger: »Ta emot bidrag och läsa
svenska.«
Öronmärkta pengar
Hon blev medlem av kvinnoklubben i
Mölndal efter ett möte där hon hade
berättat om sig själv. Klubben stöttar
henne och hjälper henne att sälja boken
om sitt liv. Pengarna som kommer in är

Mitt liv. Alma berättade och hennes
goda vän Rosey
Rinde skrev.
Boken kostar 150
kronor. Målet är att
få in pengar till nya
brunnar i Eritrea.

öronmärkta för nya brunnsprojekt.
Alma har, som hon skriver, levt ett
hårt liv. Hon tillhör tigrinyafolket där
man i allmänhet är kristen. Hennes egen
familj tillhörde den katolska minoriteten. Hon är omskuren, som traditionen
krävde, och hon blev bortgift när hon var
14 eller 15 år. Hon kände inte sin man
före äktenskapet. De fick två söner. Båda
fick chans att fly till USA tillsammans
med en annan eritreansk familj. Alma
säger att de är vuxna och har det bra.
Mor och söner har då och då kontakt.
Eritrea är en ung och fattig nation,
som ännu inte har fått sina gränser mot
Etiopien utstakade. Befolkningen har
sedan faraonerna i Egypten alltid styrts
utifrån. Man har i modern tid haft engelska, italienska och etiopiska »herrar«.
Enligt Alma har landet under hennes
livstid genomlidit två stora krig, befrielmorgonbris
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»De var inte snälla, men det var inte värre
än kriget jag kom ifrån.«
sekriget från Etiopien 1963–1991, och det
andra kriget 1998–2000. Då stred man för
folkomröstning och för att få sina gränser godkända. FN och flertalet av dess
medlemsländer har nu erkänt Eritrea
som en självständig stat, men Etiopien
tvekar. Av den anledningen finns det
fortfarande FN-trupp längs gränsen mot
Etiopien. Läget i landet är ytterst osäkert. Svenska UD uppmanar resenärer
att inte lämna huvudstaden Asmara.
Alma gick med i befrielserörelsen när
hon fortfarande var tonåring. Hon var
gravid med sitt andra barn när armén
brände ner byn. Hon tog sin förste son,
40 dagar gammal, med ut i kriget. Maken
var efterlyst för att han stöttade gerillan
och hon såg honom aldrig mer. Makarna
var engagerade i kampen för frihet och
demokrati, att de blev aktiva utlöstes av
etiopiska soldaters överfall på kvinnor
och barn. De låstes in i kyrkor och moskéer och mördades.
»För sakens skull«
Alma kom med i en muslimsk gerillagrupp, och hon anser att hon behandlades illa för att hon var kristen. Men då
hade hon inte längre någon möjlighet
att komma undan utan kämpade på »för
sakens skull«. Hon fick utbildning i gerillakrigföring, och hon medger att hon är
bra på att använda vapen och att hon har
bidragit till att etiopiska soldater har
dödats. Hon säger:
– Jag har sett mer våld och död än
någon människa borde få se. Jag drömmer fortfarande om det på nätterna. Jag
skriker och min man försöker hjälpa mig
och trösta mig. Jag är lugnare nu än när
jag kom till Sverige, men jag vill absolut
inte se våld på TV. Jag vill inte se bilder
på döda barn, inga krigsfilmer och inga
deckare.
Kraven i gerillaarmén var lika stora på
22

kvinnor och män. Kvinnor fick en chans
att utvecklas och ta för sig på ett sätt
som de inte hade i det traditionella samhället. Just den detaljen ser Alma som
något positivt. Det hade också betydelse
för hennes egen utveckling till självständig människa.
Sårades i strid
Alma sårades i strid. Hon har fortfarande granatsplitter i kroppen. Hon var
nära att bli lämnad kvar för att bli byte
för hyenorna, men hennes närmaste
kamrater vägrade fortsätta strida, och
Alma fick vård hos en naturläkare. Hon
var dock missnöjd med hans läkekonst
och tog fram sina egna kunskaper från
barndomen. Hon blev frisk och kunde
därefter byta gerillagrupp. Hon gick med
i EPLF, som efter freden blev det styrande partiet i det fria Eritrea. Partiet är
numera det enda som är tillåtet i Eritrea.
Dess ordförande, landets president, til�låter inte fria val. Men vid den tiden, när
Alma blev medlem, hade EPLF stöd från
västvärlden, bland annat från Sverige.
Alma lämnade Eritrea någon gång i
mitten av 1980-talet. Hon orkade inte
längre. Hon tog sig till Sudan och fick
arbete som hembiträde hos en familj
med tre barn. Hon saknade pass, men
visade upp sin almanacka som legitimationshandling. Eftersom man inte kunde
hennes språk godtogs almanackan. Hon
bytte namn till Maryam för att bättre
passa in i den muslimska miljön. Hon
behandlades väl, var ledig en halv dag i
veckan och träffade då sina forna gerillakamrater.
Men hon sparade också pengar, köpte
ett falskt pass och reste till Abu Dhabi.
Hon blev än en gång hembiträde, och
om detta står det i boken: »De var inte
snälla, men det var inte värre än kriget
jag kom ifrån.« Alma blev inlåst i lägen-

heten på sjätte våningen när hennes
arbetsgivare gick till jobbet:
– Det var vanligt att man behandlades
på det viset. Man var som en hund. Jag
vet flera som försökte ta sig ut genom att
hoppa. Dom överlevde inte.
Alma klarade sig över till en annan
familj, men blev även där inlåst. I den
familjen var husmodern kristen i det fördolda. Alma fick hjälp att fly när familjen
var på semester i Grekland. Medlemmar
av eritreanska föreningen försåg henne
med en biljett så hon kunde komma
iväg till Arlanda. Hon sökte politisk asyl
direkt och fick efter kort tid i flyktingförläggning uppehållstillstånd.
Vill inte flytta tillbaka
Alma vill inte flytta tillbaka till Eritrea.
Hon känner sig hemma i Sverige. Hon
är trygg med maken och det röda huset
med vita knutar. Precis som alla andra
som bor på landet plockar hon svamp
och bär. Hon sitter gärna hemma vid
perspektivfönstret och följer rådjuren
som betar på ängarna. Hon har jobb och
hon kan försörja sig.
Hon är motståndare till vapenexport
och vapentillverkning. Hon har sett
de skador som vapen kan orsaka, och
hon har sett svenska vapen användas i
Eritrea.
Dessvärre är Eritrea inte det frihetens paradis som Alma hoppades på när
hon deltog i befrielsekriget. Pressfrihet
finns inte. Enpartistat råder. Människor flyr undan fattigdom och politiskt
förtryck. Alma vill inte prata om detta
när hon träffar Morgonbris. Hon säger
att de som nu bor kvar i Eritrea måste
försöka bygga upp landet tillsammans.
Alma skickar nästan allt hon har över
efter skatt och räkningar till Eritrea.
Det är inte ovanligt bland eritreanerna i
Sverige. ✿
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En fristadsförfattare är en person som

pa r v i n a r da l a n

bjudits in av en svensk kommun eller
region på grund av att hon eller han
förföljs i sitt hemland. I Sverige får
foto:

författaren en fristad under två år för att
kunna leva och fortsätta arbeta med sitt
skrivande i trygghet. Kommunen eller
regionen som bjuder in lovar att stå för
försörjningen under de två fristadsåren.

foto: f r edrik elg

»Har du sett en kvinna« har
kommit ut på det lilla förlaget
Smockadoll i Malmö. Bland
författarna finns många invandrare och mycket poesi. Parvin
Ardalans bok är dock på prosa
och ger en bild av hennes liv.

Ny roll för Parvin Ardalan

De osynliga
invandrarkvinnornas historia
Parvin Ardalan, kvinnorättsaktivist

från Iran, Palme-pristagare 2007 och
fristadsförfattare i Malmö 2010–2012, har
nu skapat sig en egen tillvaro i Sverige.
Tillsammans med Malmö museum arbetar
hon med ett projekt som bland annat ska
resultera i en utställning om invandrarkvinnornas liv och arbete i Malmö under
100 år.
Malmö har runt 170 nationaliteter i sin
befolkning. Parvin Ardalan ville skriva
om invandrarstaden och upptäckte att det
finns väldigt lite eller inget i arkiven om
de invandrade kvinnorna. Det är också
detta som är grunden för projektet där
invandrarkvinnorna ska bli synliga, deras
arbete, liv och öden ska speglas. Parvin
Ardalan arbetar med att ta fram både
fakta och personer som vill berätta:
– Sverige är feministiskt, men det
är män som har samlat in uppgifter om
immigranterna, säger hon. Det är därför
kvinnorna saknas. Projektet är en del
av både Malmös och arbetarkvinnornas

historia. Vi ska visa hur invandrarna kom
till Malmö och hur de lever och levde.
Parvin Ardalan föddes 1967 i Teheran.
Hon kom till Sverige för att få skydd undan den konservativa regimen i hemlandet. Kvinnor förtrycks och det fria ordet
existerar inte. Hon dömdes själv, och fick
tre års fängelse villkorligt, för att hon i
kampen för kvinnors rättigheter ansågs
hota statens säkerhet. Hon har nu lägenhet och uppehälle i Malmö:
– När jag kom till Malmö tyckte jag
att allt var så vackert här. Här kan man
åka buss med barn och mormor. Lugnt
och fridfullt. Här fanns demokrati och ett
bättre liv.
Det finns mer att göra i Sverige
Senare har hon upptäckt att allt inte är
perfekt. Det finns fördomar:
– Folk som lever här länge behöver bli
påminda om att det finns mer att göra
även i Sverige. Det finns skillnader mellan
könen och det finns rasism. Det är svårt

att plötsligt inse att detta finns även i det
som man tror är ett mönstersamhälle.
Om utvecklingen i Iran säger hon att
demokratin är långt borta. Proteströrelsen är en del av vardagen. Protesterna
genomförs av individer, inte av kollektiv.
Kvinnorna tar små steg i vardagen. Det
har blivit en folkrörelse att låta slöjan
glida ner så att håret syns. Kvinnorna
utbildar sig mer än männen, de använder
olaglig internet på internetcaféer och kan
på så sätt hålla kontakt med omvärlden:
– Det är exempel på civil olydnad, man
riskerar inte sitt liv, men man visar sin
protest. Av detta blir det ingen revolution, möjligen en förändring på lång sikt.
Allt måste göras steg för steg.
Parvin Ardalan har, sedan hon kom till
Sverige, givit ut en bok med nyskriven
prosa »Har du sett en kvinna?«. Hon
medverkar regelbundet i dagspressen,
deltar i debatter och seminarier och följer
utvecklingen i Iran. Hon fick permanent
uppehållstillstånd i mars 2012. ✿
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recensioner

»Mannens undergång«

av Hanna Rosin,
Norstedts förlag

Säljande titel inte trovärdig
Ryktet om mannens undergång är betydligt överdrivet. Det kan man
konstatera efter att ha läst Hanna Rosins bok. Hennes argumentering för att vi nu lever under ett matriarkat måste komma som en
överraskning för världens kvinnor, som utgör 70 procent av världens
fattiga med sämre tillgång till utbildning, hälsovård, krediter, lägre
löner och sämre arbetsvillkor.

just det begränsade perspektivet. Rosin
uttalar sig generellt, men hennes argumentation bygger på utvald statistik och
intervjuer varav mycket känns som »vilket
skulle bevisas«. Fokus ligger på förhållandena i USA.
Idag betyder muskler ingenting på
arbetsmarknaden utan nu gäller social
kompetens och god kommunikationsförmåga. Det har slagit ut männen och gett
kvinnorna raka spåret in på arbetsmarknaden, menar Rosin. Hon skriver om Flexkvinnan, som är ytterst anpassningsbar i
dagens samhälle, och Kartongmannen, som
inte förändrats utan behållit samma livsstil
och ambitioner under 100 år. Sedan år 2000
har tillverkningsindustrin i USA förlorat
över en tredjedel av jobben. Under samma
tid har lika många arbetstillfällen tillkommit inom sjukvård och utbildning, som är
starkt kvinnodominerade sektorer.
Kvinnorna har tagit de nya låginkomstjobben och är nu 50 procent av arbetskraften. Men betyder det något för kvinnors
makt och inflytande? Ja, kvinnor har blivit
mer ekonomiskt oberoende, menar Rosin.
Över en tredjedel av mödrarna i USA är
huvudförsörjare i sina familjer antingen för
att de är ensamstående eller tjänar mer än
sina män, men inte någon kvinna har helt
övergivit hemarbetet, inte ens med två
jobb.
Hemmapappan är ett sällsynt fenomen,
men vi får möta Sarah framgångsrik jurist,
gravid i sjunde månaden och Steven för
tillfället hemmapappa. Hon arbetar åttio
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timmar i veckan, och när hon kommer hem
väntar tvätt, matlagning och nattning. Han
är hemma hela dagarna, men hon har ändå
hela ansvaret. Matriarkat?
Min andra invändning är bristen på analys av makt och maktstrukturer. Jämlikhet,
jämställdhet och patriarkat är obekanta
ord i Rosins vokabulär. Hur förena familj
och arbete? Det görs till ett privat projekt
med barnflickor och i vissa fall flexibla
arbetstider. Kraven på att männen ska
ta ett större ansvar blir en förhoppning i
Rosins bok.

vete när man lämnar barnen på dagis, som
att det är bra för barn med närvarande
pappor.
Kvinnor som framhäver sig själva anses
ha bristande kompetens. Kvinnor som
uttrycker sig aggressivt skattas lägre än
kvinnor, som uttrycker sig trevande och
försiktigt. Den kvinnliga strategin, enligt
Rosin, är att balansera på en tunn tråd
för att hitta den exakt rätta avvägningen
mellan det feminina och aggressiva. Intressant att Rosin har hittat det nu. Det fanns
ju redan i början av 80-talet, bland annat i
norska jämställdhetsforskaren Hanne Haavinds rapporter.
Hon skriver att det behövs kvinnor på
I kapitlet »På toppen« vimlar det av
toppen, som kan göra om arbetsplatsen
argument som motsäger bokens titel.
så att det passar dem. Inte ett ord om att
Rosin skriver att toppen är så otroligt
kvinnor tillsammans skulle kunna bli en
manlig att de få kvinnor som nått dit
kraft för förändring. Vet man dessutom
sticker ut. Kvinnor i politiken och kvinnors
hur toppen ser ut lär kvinnorna få vänta.
politiska inflytande behandlas inte alls med
Tre till sex av de 500 största företagens
undantag av att Island har haft en kvinnlig
VDar i USA är kvinnor.
president och USA har haft kvinnliga
De stora löneskillnaderna, i snitt 10 000
utrikesministrar.
dollar per år, blir också en
Det överskuggande
privat fråga. Kvinnor är inte
problemet med den låga
tillräckligt bra på att förhandkvinnliga representationen
la om sina löner. De tappar
i politiska församlingar
sina ambitioner när de får
nämns bara i en bisats, (17
barn, menar författaren.
procent är kvinnor i USAs
Det finns något naivt
kongress) och åtföljs inte
rörande när Rosin skriver
av något resonemang.
om sånt som vi tycker är
Inga tankar om politik
självklarheter och som vi
som verktyg och medel att
började diskutera i Sverige
Maj-Inger
Klingvall
förändra. Nej, det är långt
för mer än trettio år sedan,
biståndsminister 1999–
till matriarkatet, men titeln
som att man (mammor)
2001, skriver i Morgonbris.
är ju säljande… ✿
inte behöver ha dåligt samfoto: ellinor collin

Min främsta invändning mot boken är
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Grekisk tragedi sätter
spår i hela Europa

»Kaos«

Av Alexandra Pascalidou,
Atlas

Extremister håller på att rita om den politiska Europakartan. Valresultaten från Europas alla hörn är deprimerande läsning. Motståndarna
till invandring och EU vinner terräng överallt. Analyser tyder på att EUvalet i maj nästa år kan bli en fasansfull överraskning.

Det råder brist på det mesta. Utan

pengar, ingen mat. Kyrkan delar
dagligen ut en kvarts miljon måltider.
Spädbarnsdödligheten har ökat med
40 procent. Medellivslängden sjunker.
Många tar sitt liv. Men de som kan och
har dyr utbildning flyr. 4 000 läkare, bara
i Aten, har flyttat utomlands sedan 2010.
Den sorgliga grekiska tragedin skildras på ett inträngande sätt av Alexandra

Pascalidou. Det sker i hennes nya bok
KAOS, ett grekiskt krislexikon. Berättelsen är som en ordlista från A (Anekdot) till X (Xenofobi). Rubrikerna påminner inte bara om de många låneordens
grekiska ursprung utan också om folkets
historiska betydelse när den västerländska civilisationen en gång formades. Är
det kanske dags för Europa att betala
tillbaka?
Alexandra Pascalidou kom till Sverige

också administrera konsekvenserna av
att företrädaren avskaffat 35 universitetsfilialer.
Alexandra Pascalidou för läsaren rakt
in i kaoset, under huden på den pinade
samhällskroppen. För läsaren som
slipper stålbadet, kan berättelsen, när
bisarra fakta varvas med dråpliga anekdoter, ibland bli riktigt underhållande.
Hur ska Grekland räddas? Internationella valutafonden trodde för två år sedan att det skulle gå att lösa krisen med
sänkta löner, strypt arbetsrätt, privatiseringar, avregleringar och utförsäljningar.
I dag är det nog inte så många som tror
på receptet.

som flyktingbarn undan militärjuntan på
70-talet. Hon växte upp i Rinkeby och är
i dag en känd mediepersonlighet också i
Grekland. Där har hon haft
egna TV-program och bland
annat lett den grekiska
melodifestivalen. Det har
säkert underlättat arbetet
med boken. Kändisskapet
öppnar dörrar. Hon rör sig
över hela fältet, träffar fattiga och rika, hårt drabbade
och skonade. Alla berättar.
Någon har vigt sitt liv åt
Lena Näslund,
att blåsa staten. En annan
redaktör för
(ett färskt statsråd) har just
Morgonbris.
stängt 2 500 skolor, men får

foto: ellinor collin

Invandrarfientliga partier kan bli
största blocket i EU-parlamentet, och de
EU-fientliga, en koalition av höger och
vänsterpopulister, kan få majoritet i parlamentet. Syndabocken är given: Euron.
Och Grekland är beviset.
Landets medborgare, nio miljoner
själar, har en statsskuld på drygt 3 000
miljarder kronor. Och skulden bara ökar
trots alla svångremmar. Nästan var tredje
grek är arbetslös. Bland de unga är det
än värre: 64 procent under 25 år saknar
arbete. 150 000 statsanställda har skickats
hem för gott. Många, som har kvar sina
jobb, har under ett helt år inte fått ut
någon lön. Det finns inga pengar. De räntetyngda lånen räcker inte till. Konsumtion och produktion har kollapsat.

De enda som gillar läget

är männen bakom grekernas nyaste parti, Gyllene
Gryning. Nazister med
stövlar, hakkors och järnrör.
Detta parti har till följd av
den dramatiska utvecklingen gått från ingenting
till 21 ledamöter i grekiska
parlamentet. Efter EUvalet kanske partiet också
finns på plats i Bryssel. ✿
morgonbris
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k u lt u r
recensioner

»Kulla-Gulla«

av Martha Sandwall-Bergström,
Bonnier Carlsén

Nyutgivning:

Kulla-Gulla alltid på
de utsattas sida
Det är på tiden att Martha Sandwall-Bergström får den plats i litteraturhistorien
som hon förtjänar. I år är det hundra år sedan hon föddes, böckerna om KullaGulla är fortfarande aktuella.

stans, och hon fick ingen plats bredvid de
andra kvinnliga proletärförfattarna; Moa
Martinsson, Herta Wirén, Maja Ekelöf.
Martha Sandwall (1913–2000) var starkt
kritisk till det samhälle som hon skildrar
i Kulla-Gulla-böckerna. Ett årtal finns
angivet. Det är 1903 och det står på en av
Mamsell Modigs saftflaskor.
Jag är uppväxt med Kulla-Gulla, jag
fick alla böckerna av min radikala mamma. Hon hade fått sin politiska medvetenhet hemifrån där alla var syndikalister. Röda fanan vajade högljutt och med
stormstyrka i mormors kök. Jag vet inte
varför mamma gav mig böckerna, om hon
ville att jag som Gulla skulle stå på de
utsattas sida, eller om det var för att jag
skulle se att en dröm kan bli sann.
Kulla-Gulla är det fattiga barnhusbarnet, som står längst ner på rangskalan.
Hon kommer som hjälpehjon till familjen
Karlberg på Höje herrgård. Karlberg
är fattig, bor i ett dragit torp med sjuk
hustru och fem ungar, som alltid är lusiga
och hungriga. Gulla har korkskruvslockar och dessutom konstiga namn, hon
heter Gunilla Beatrice Fredrike. Hon
26

gjorde Gulla inte någon öppen revolution,
men hon förtröttades aldrig i att försöka
förbättra levnads- och arbetsvillkor för
Höjes underlydande.
Marta Sandwall-Bergström skrev sju
böcker om Kulla-Gulla. De kom ut 1945–
51, gick ut i stora upplagor, översattes till
tolv språk, blev film och TV-serie.
Precis som för Moa Martinsson har
Martha Sandwalls litterära produktion
ifrågasatts. Periodvis gick det så långt
På herrgården ser hon en tavla med en
att tongivande kvinnliga kritiker i de
flicka som är lik henne själv och som har
största dagstidningarna varnade för
samma namn. Flickan är klädd i en blå
Kulla-Gulla-böckerna.
vacker klänning. En dag när Gulla ska
Nu till hundraårsminnet samlar Marta
hjälpa Mamsell Modig med vindsröjning
Sandwall-sällskapet in skildhittar hon klänningen i en
ringar från läsare som vill
koffert. Hon sätter den på
berätta om hur Kulla-Gullasig, drar ur hårbandet, tar
böckerna påverkat dem. Det
några danssteg och för ett
firas också med nyutgivning
ögonblick är hon inte längre
av den första boken.
Kulla-Gulla utan Gunilla
Böckerna beskriver inte
Beatrice Fredrike. Mamsell
bara en söt flickas klassresa.
Modig får syn på henne, och
Där finns också en social
sedan rullar historien på.
realism som vi behöver
Gulla är patrons försvunna
påminnas om. Fattigdomen
dotterdotter och hon får
Yvonne Gröning,
i dag är för många männisflytta till herrgården med
författare och skrikor inte så mycket annoralla sina fostersyskon.
bent i Morgonbris.
lunda.✿
Som herrgårdsfröken

blir hånad och retad. Men hon är en redig
jänta, hon röjer upp i torpet och när
Karlbergs hustru Ellen måste åka till
sjukhuset lovar Gulla att ta väl hand om
de fem barnen. Hon styr Karlberg och
hans supande med fast hand, och förutom
att arbeta i torpet går hon dagsverken på
herrgården. Liten, senig, envis gör hon
sitt bästa.

foto: m ats gröning

Martha Sandwall passade aldrig in nån-
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»Tiggarflickan «

av Alice Munro,

Nobelpriset till
kvinnoskildringens mästare!

nyutgåva, utgiven av Arenagruppen

det är först när hon lägger ned pennan
som hon belönas för sin livsgärning. Den
kanadensiska novellisten Alice Munro, 82
år, har äntligen fått Nobelpriset i litteratur. Motiveringen »Den samtida novellkonstens mästare« är kort och koncis, helt
i samklang med hennes skrivande. Alice
Munro lyckas med konststycket att på få
sidor berätta väldigt mycket, varje novell
är som en roman.
Nobelpriset är i första hand en hyllning till Alice Munro som novellkonstens
världsmästare, men det är också en
hyllning till kvinnan. I hennes noveller är
det kvinnan som står i centrum – dottern,
systern, klasskamraten, mamman, väninnan, grannfrun, hustrun, älskarinnan.
Hon berättar med medkänsla om deras
drömmar och ambitioner, om kärlek och
otrohet, och om hur de försöker bryta sig

ur fasta roller för att leva livet på sina
egna villkor.

stunder, i väntan på att få tid att skriva en
roman. Hon trodde inte att man kunde bli
tagen på allvar förrän man gjort det!
Med 14 novellsamlingar och fem samAlice Munro har en detaljerad blick för
lingsvolymer på 45 år har Alice Munro
klass och miljö. Scenen är ofta småstaden,
med sina vardagliga händelser och vanliga banat väg för novellen, som tas på större
allvar idag än när hon var ung. Förra
människor. Det är ett samhälle som hon
året tog hon emot Kanadas förnämsta
känner i minsta detalj, själv uppvuxen på
litteraturpris, något som hon
den kanadensiska landsbygsåg som trevlig »skräll« att
den. Det är lokalt, men ändå
avsluta sin karriär med…
allmängiltigt. Som läsare får
Alice Munro är nr 13 i
du något högst personligt
raden av kvinnliga nobelprisoch privat med dig, ja rent
tagare i litteratur. Selma Laav något som förändrar din
gerlöf var den första (1909)
syn på dig själv!
och de senaste Elfriede
Alice Munro började
Jelinek (2004), Doris Lessing
skriva korta historier redan i
(2007) och Herta Müller
10-årsåldern, men debute(2009). Antal män som tillrade inte förrän hon var 37.
Eva Jansson,
delats priset sedan starten
Hon var småbarnsmamjournalist
1901 är 96 stycken! ✿
man som skrev på lediga
foto: l a rs g lindström

Hon har varit favorittippad i åratal, men

Skamlös behandling av prostituerade
Vi har inte kommit särskilt långt vad gäller kvinnofrid, jämställdhet och jämlikhet.
I boken »Fallna kvinnor« berättar Eva

F Dahlgren om fattiga, utsatta kvinnor i
början av 1900-talet. Hur vidriga omständigheter tvingade dem att prostituera sig.
I dag kommer kvinnorna från Östeuropa,
lika fattiga och tvingade till slaveri och
prostitution. Vi ger det ett flottare namn,
vi kallar det trafficking. Men helvetet är
det samma!
Eva F Dahlgren har i Rasbiologiska Institutets arkiv hittat ett album med nakna
kvinnor som beskrivs som »undermåliga«.
Fallna kvinnor handlar om samhällets
mest utsatta, de var fattiga och arbetslösa, fick de ett jobb såg polisen till att
deras arbetsgivare fick veta om kvinnornas bakgrund med avsked som följd. De
var tvingade att prostituera sig för att
överleva.

Chefen för Citadellet i Landskrona
kallade kvinnorna för samhällets parasiter och menade att de måste hållas isolerade för att inte smitta övriga
medborgare. Han skrev ingenting om
männen som utnyttjade kvinnorna.
Eva F Dahlgren har gett två av kvinnorna namn, Karin och Inga, och hon
följer dem och deras öden genom hela
boken. Det är en skamfylld läsning. Och
jag slås av hur långt bort det fortfarande
är med jämställdhet och jämlikhet. Vad
har vi lärt oss? Ingenting!
Jag citerar slutorden i Eva F Dahlgrens bok: »Jag lämnar Inga och Karin,
sätter punkt för deras berättelse, det
är en dimmig råkall dag, precis som
när de kom till Landskrona med fångtransporten som 25-åringar. De finns inte

längre bland oss. Men jag vet att när
våren kommer och jag ser tranorna vid
Hornborgasjön, då kommer jag att tänka
på Inga och Karin och de andra strykfåglarna. På deras brutna vingar. De finns
inte längre bland oss.
Men jag väntar till
skymningen, går ner
till Rosenlund här
i Göteborg. För nu
samlas dagens berglärkor, vingklippta
även de. Många går
på tyngre droger
och de får inte heller dansa.
»Fallna Kvinnor«
De talar rumänAv Eva F Dahlgren,
ska.« ✿
Yvonne Gröning

Forum förlag
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arbetsmarknad
rapporter från handels

Handelsanställdas förbund har under hösten lagt fram två
läsvärda rapporter. De kan användas i debatterna om deltider,
barnomsorg, äldreomsorg och ungdomsarbetslöshet.

Deltiderna förföljer
kvinnorna ända in i döden
I rapporten »Hit men inte längre« visar Handels med lönestatistik och en enkät
bland 600 medlemmar att brister i välfärden är ett hinder för heltid. 24 procent
av deltidarna uppger att förskolans eller fritidsverksamhetens öppettider hindrar
dem från att arbeta heltid.
I den andra rapporten visar Handels att regeringens sänkning av
arbetsgivaravgiften för unga inte har lett till fler jobb
text :

Lena Näslund. foto: David Bicho

Susanna Gideonsson, vice ordförande,
säger till Morgonbris att den generella
välfärden är hotad. Det finns inte längre
en politisk ambition att alla ska kunna
delta i arbetslivet på lika villkor. Skattefinansierad bra barnomsorg och äldreomsorg är viktiga för att kvinnor ska kunna
arbeta heltid:
– Deltidsarbete är fortfarande ett stort
problem och betydligt vanligare bland
kvinnor och arbetare än bland män och
tjänstemän. På vår presskonferens sa jag
att »Deltiden förföljer kvinnorna ända in
i döden.« Det är precis så det är. Med deltiderna och det nya pensionssystemet är
vi på väg att närma oss en katastrof.
– Detaljhandeln är en deltidsbransch.
Arbetsgivarna vill ha det så. Om man
vill arbeta heltid måste man arbeta var
tredje helg och två kvällar i veckan. Då
kan man inte hämta på dagis klockan 16
eller 17. Och våra medlemmar har inte
28

råd att avlöna en barnflicka, inte ens med
RUT-avdrag.
– Tjänstemannakvinnorna jobbar åtta
till sjutton och går ner på deltid när
barnen är små. Men våra medlemmar
blir kvar i deltiden hela livet oavsett hur
familjesituationen ser ut. Det är en klassfråga. Vi får dessutom allt fler och allt
större grupper som arbetar på obekväm
arbetstid, framförallt inom den kvinno
dominerade tjänstesektorn.
Barn i barnomsorg ökar
Av Handels rapport framgår att närmare
500 000 barn är inskrivna i barn-
omsorgen. Knappt 5 000 har plats på obekväm arbetstid. Sedan 2004 har antalet
platser på obekväm arbetstid ökat med
1 500. Samtidigt har barn i barnomsorg
ökat med nästan 150 000. Av 290 kommuner är det cirka 150 som i dag erbjuder
barnomsorg på obekväm arbetstid, en

ökning med 20 kommuner på åtta år.
Susanna Gideonsson:
– När kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden skulle de tjäna lite extra, inte
skaffa sig egen försörjning. Då var det
okej med deltid. Det synsättet lever
kvar trots att det på 70- och 80-talen
gjordes jättemycket för att välfärden
skulle vara ett verktyg för ett mer
jämställt samhälle och en jämställd arbetsmarknad. Idag pratar man bara om
välfärden som en utgift, ett nödvändigt
ont. Det drabbar kvinnor i allra högsta
grad.
De 600 Handels-medlemmarna, som
har deltagit i undersökningen, vill i första
hand ha grundtrygghet, och det gäller
både äldreomsorgen och barnomsorgen.
Barnomsorgen ska ha mindre barngrupper och mer personal, inte ökad valfrihet
och mer pedagogisk verksamhet.
Susanna Gideonsson:
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Susanna Gideonsson,
vice ordförande i Handels och dessutom
helt nyligen vald till
en av fem ordförande
i de handelsanställdas
yrkesinternational,
UNI.

Handelsanställdas förbund är Sveriges
tredje största LO-förbund med cirka
150 000 medlemmar. 65 procent är kvinnor.
En tredjedel är under 30 år. Handels har
medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser.
Det var Handelsanställdas förbund
som skrev motionerna till LO-kongressen
om stopp för vinster i välfärden och krav
på tudelad föräldraförsäkring. Handels
fick gehör av ombuden. Det var en stor
framgång.

– Med nuvarande politik blir de individuella lösningarna en allt större del av
välfärden. Det är ett problem. Välfärden
ska vara en del av ett jämlikt arbetsliv.
Våra grupper tillhör inte dem som kan
köpa de här nya tjänsterna, vare sig det
gäller äldreomsorg, barnomsorg eller nån
barnflicka som ska hämta på förskolan.
Den utvägen finns inte, de har inte den
ekonomin.
– Man kan inte köpa till extra stöd,
man måste klara det själv. Det verkar
självklart att det är kvinnan som tar
hand om den delen – även om det inte
är kvinnans föräldrar det gäller. Och då
är vi tillbaka i deltidsfällan. Detta gäller
även äldreomsorgen. 70 procent av dem
som svarat i undersökningen vill inte
välja utövare. De vill ha högre personaltäthet inom äldreomsorgen, bättre mat
till de äldre, lättare att få hemtjänst och
fler servicehus.
– Det är de svagaste grupperna som
drabbas när det skärs i välfärden. Här
finns arbetarkvinnor, ungdomar och
invandrare. Välfärden ses numera bara
som en kostnad, inte som ett verktyg för
att uppnå »våra bästa stämningars längtan«, inte heller som ett verktyg för att
man fullt ut ska kunna delta i arbetslivet.
Den andra rapporten från Handelsanställdas förbund gäller arbetsgivaravgifterna.

Den borgerliga regeringen har i olika
omgångar sänkt arbetsgivaravgifterna
för unga. I Handels rapport visar man
att åtgärden är meningslös. Sysselsättningen bland unga har inte ökat sedan
den här skattesubventionen startade 1
juli 2007. Inom de två stora branscherna
privat detaljhandel och partihandel har
den tvärtom minskat.
Susanna Gideonsson:
– Det enda som har hänt är att arbetsgivarnas lönekostnader för unga har
minskat. Vi kastar skattepengar rakt in
i arbetsgivarnas fickor. Helt åt skogen.
Regeringen sänkte arbetsgivaravgiften
för att fler ungdomar skulle få jobb, men
i våra branscher skulle de ha fått jobb
ändå. Det är helt enkelt slöseri med allmänna medel. Man skulle kunna använda
de där pengarna till så mycket mer, till
exempel till arbetsmarknadsutbildning
för att rusta Sverige, till investeringar,
till högre personaltäthet inom vård och
omsorg. Det finns hur mycket som helst
som vi skulle kunna använda pengarna
till istället.
Avstått från vissa lönehöjningar
De sänkta arbetsgivaravgifterna för
unga kostar 17 miljarder kronor under
2013. Det hade räckt till 37 778 nya
heltidsanställningar med en lön på 25 000
kronor/månad.

Om man istället hade satsat på utbildning skulle 236 111 personer ha kunnat
avsluta eller ändra inriktning på sina
gymnasieutbildningar, 266 566 personer
skulle ha kunnat få arbetsmarknadsutbildning i vård och omsorg, 184 783 nya
studenter hade kunnat börja läsa på
universitet eller högskola.
Susanna Gideonsson:
– Arbetsgivaravgifterna är löntagarnas pengar. Det är inte en vanlig skatt.
Löntagarna har avstått från vissa lönehöjningar för att skapa ett mer jämlikt
samhälle. Vad vi retar oss mest på är
att när man hela tiden sänker arbetsgivaravgiften skapas en andra klassens
arbetsmarknad. Vi som finns inom tjänstesektorn och inom kvinnodominerade
sektorer blir en sorts slasktratt. Man
tror att alla som inte har fått en fast
plats på arbetsmarknaden kan tjänstesektorn ta emot.
– Nu ska man vänja arbetsgivarna, och
hela svenska folket, vid att våra tjänster
inte är värda att betala mera för. Det
tycker jag är allra, allra värst. Då blir ju
synen på våra yrken än sämre.
– Jag är arg eftersom jag ser att det
finns en politisk agenda bakom det här.
Vi vill inte ha ett USA där man måste ha
två, tre jobb inom tjänstesektorn för att
kunna försörja dig. Men det är dit vi är
på väg. ✿
morgonbris
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k rön i k a n

foto: pa lmecentr et

n i v i n yo s e f

Made in
Sweden
tik. Verkligheten är komplex, rörlig och
Genera inte honom inför mig«, sa min
föränderlig. I verkligheten möts mängymnasiekärlek Karim till mig på araniskor. Inte siffror. Inte bokstäver. Dessa
biska. Karim var en troende muslim som
mänskliga möten kan ändra allt.
bad fem gånger om dagen. Han syftade
Vi har gått in i ett valår och nu intensipå vår gemensamma vän Tomas. Tomas
fieras det strategiska politiska arbetet.
hade varit ledare för SS Stockholm,
Det är ett jätteviktigt arbete för vi
en nazistisk organisation och hade
kämpar inte bara för en anständig skola,
fortfarande den sedvanliga gröngråa
vård och omsorg. Vi kämpar även mot
bombarjackan, kängor och rakat huvud.
rasister i Sveriges tredje största parti.
Han hade »Made in Sweden« tatuerat på
Tyvärr vinner vi inte den matchen genom
huvudet också.
att våra politiker bara »tar debatten« om
Vad jag hade gjort var att driva med
Tomas, som var en av mina bättre vänner integration och invandring. Utan genom
att våra politiker presenterar en politik
i skolan. Om vad minns jag inte. Tomas
som får Sverige sammanhållet och på
blev lite generad och Karim snappade
fötter igen, och genom att våra politiker
upp det. Karim tyckte att jag hade varit
talar värderingar. Vad kan vi alla andra
taskig. Jag försökte förklara att det var
på skoj, men Karim insisterade och sa att göra? Vi ska röra oss över gränser. Så att
vi inte låter den segregering och polariman inte får förlöjliga eller förminska en
sering som sker i samhället påverka eller
annan människa.
cementera och styra våra värderingar
Där stod vi, tre personer som var olika
och våra möten.
varandra i nästan alla kategorier; land,
För det är just möten, eller bristen på
religion, klass, ideologi och människosyn.
möten, mellan oss vanliga människor som
En utländsk kvinna. En svart man. En
också driver den politiska
vit man. En ska till och
utvecklingen i en viss riktmed hata oss två andra.
ning. Och de senaste åren
Och vi borde, om inte hata
Nivin Yosef
har politiken förstärkt
honom tillbaka, så åtminsÄr statsvetare, ledaden utvecklingen och ökat
tone inte gilla honom. Men
mot av S-kvinnors
segregeringen. Om mänverkligheten består inte av
förbundsstyrelse och
niskor som enligt fördefinisvart-vita ideologier, åsikter
biståndshandläggare.
erade kategorier (klass, kön,
eller rigida siffror i statis30

bostadsort, ursprung, religion, hudfärg)

»I verkligheten möts
människor. Dessa
mänskliga möten
kan ändra allt«.
bostadsort, ursprung, religion, etnicitet)
inte möts på till exempel skolor, fritidsgårdar, träningsaktiviteter på grund
av nedskärningar och reformer, bygger
man upp en egen bild av den andra. Och
tyvärr är fantasin inte alltid gränslös.
Låt oss anstränga oss mer än vanligt
för att skapa mötesplatser där dessa
kategorier möts. Just för att vi ska förstå
hur fiktiva kategorierna är. Kanske
kan det ändra en uppfattning om en hel
grupp människor. Som det gjorde för
Tomas, Karim och mig. Vi hade turen att
mötas i en skola som var öppen för alla.
Och vi såg bortom svart hud, svart hår,
rakat huvud och svarta kängor. Bortom
var man var »made« fastän det var skrivet svart på vitt, på huvudet.
PS. Karim och Tomas heter egentligen
något annat. ✿
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Kvinnokryss
arbetarrörelsen. Redaktör
för Morgonbris åren 19111916. Ledamot av stadsfullmäktige åren 1911-1916.
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Socialdemokratisk politiker.

assignation

Befria

f o t o : a r be ta r rör e l se n s a r k i v

Anna Lindhagen,
1870-1941

Skicka in din lösning senast den 20 januari 2014 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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✿ Internationell träff i Alva Myrdal-akademin ✿ S-kvinnor i Åhus hyllar två pionjärer!
✿ Valstrategiträff ✿ Satsning på nya klubbar i Gävleborg

r eda ktör :

Kajsa Jansson

Internationell träff i Alva
Myrdal-akademin
Den 11-12 oktober hölls Alva Myrdal-akademin för

andra året i rad. Temat denna gång var S-kvinnors
internationella solidaritets- och projektarbete.
S-kvinnors internationella kontaktpersoner från
respektive distrikt samlades på Marieborgs kursgård utanför Norrköping, för seminarier, workshops och erfarenhetsutbyte.
Deltog gjorde också representanter från internationella kvinnoklubben, en relativt nystartad kvinnoklubb som har medlemmar från hela landet med
särskilt intresse för internationella kvinnofrågor.
Kursen inleddes med välkomsttal av Anne Ludvigsson, ordförande för styrelsen Marieborgs folkhögskola och S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson.
Hon talade om vikten av att bevaka jämställdheten
32

både nationellt och internationellt och hur jämställdhetsarbetet fortskrider på europanivå.
Kristin Spolander, som är internationellt ansvarig för ABF, inledde med en föreläsning med
praktisk information om samarbetsformer, start
och finansiering av internationella projekt. Även
representanter från Palmecentret och SIDA deltog. De talade om internationellt solidaritetsarbete
och svenskt bistånd.
S-kvinnors före detta ordförande Inger Segelström berättade om feminismen i Norden utifrån
sin roll som ordförande i SAMAK.
Kursdagarna erbjöd också tid för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte i form av workshops,
grupparbeten och mingel. ✿

Är du intresserad av att veta
mer om hur du
kan arbeta med
internationella
projekt i ditt
distrikt?
Vänd dig till
distriktet för att
komma i kontakt
med din internationella kontaktperson.
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S-kvinnor i Åhus hyllar
två pionjärer!

Valstrategiträff

Under augusti har vi, S-kvinnor i Åhus, haft nöjet att fira
våra två äldsta medlemmar: Hanna Andersson har fyllt
100 år och Greta Nordgren har fyllt 95 år. Hanna firade
också 70 år som medlem och Greta nästan 60 år som medlem. Vilka fantastiska medlemmar!
När jag flyttade till Åhus för snart 40 år sedan och blev
ordförande i kvinnoklubben i slutet av 1970-talet fanns
de där: Hanna, Greta och även Brita Lincke, tre starka,
kloka kvinnor, tre personligheter som vi alltid skall komma
ihåg, vi som har haft förmånen att ha dem som vänner och
klubbmedlemmar.
Brita gick bort för några år sedan, men Hanna och
Greta är i högsta grad levande – fortfarande är intellektet
skärpt, allmänbildningen och orienteringen om vad som
händer i Sverige och omvärlden är det inget fel på. Och de
lider med oss yngre åt den erbarmligt dåliga regeringen,
vars enda riktiga uppgift verkar vara att ta från de fattiga
och ge till de redan rika. Både Hanna och Greta känner
sig förflyttade till den gamla tiden – inte den goda – utan
till den tid, då de växte upp i fattigdom och klyftorna i
samhället var mycket stora. De är djupt förankrade i arbetarrörelsens idéer om rättvisa och solidaritet. Faktum är
att dessa kvinnor var feminister utan att de själva visste
om det – kvinnors rättigheter och lika värde har de alltid
kämpat för!
Och vilka fantastiskt goda berättare de var dessa tre
kvinnor! Underhållningen var fixad! Otroliga historier om
ålagillen, livet i det gamla Åhus och om alla dessa envisa
och starka kvinnor, som grundade klubben 1907 och som
fört idéerna vidare. Den ständiga politiska kampen mot
gubbväldet i kommunen och även för att kvinnoklubben
skulle behövas. Röda patriarker har alltid funnits inom
arbetarrörelsen, som även ville kontrollera kvinnors liv
utanför det egna hemmet!
Det är en rik gåva att ha haft er varma, generösa, humoristiska och ideologiskt skärpta kvinnor som förebilder!
Ett varmt tack till Hanna, Greta och Brita (i sin himmel)
från medlemmarna i S-kvinnor i Åhus! ✿

Lördagen den 19 oktober samlades
distriktens ordförande och ledamöter
i förbundsstyrelsen till en valstrategiträff i Stockholm.
Dagen inleddes av Socialdemokraternas valledare Jan Larsson, som
berättade om partiets valstrategi.
Han lyfte fram det politiska samtalet
mellan människor som det viktigaste
i valrörelsen och sa att alla val vinns
på de idéer man har för framtiden.
Vi måste förstå och kunna beskriva
utmaningarna.
S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade om vår nya politiska plattform »En jämställd värld är möjlig«
och hur vi kan arbeta med den i valrörelsen. I grupparbeten fick deltagarna
diskutera tänkbara valfrågor. Alla var
överens om att S-kvinnor måste arbeta i linje med partiets prioriterade
frågor, men med ett tydligt fokus på
jämställdheten inom dessa områden.
Vilket stöd distrikten behöver från
förbundet diskuterades också. Önskemål som lyftes fram var bland annat
artikelunderlag, debattstöd, idéspridning och informationsmaterial. ✿

Nu finns den politiska plattformen
»En jämställd värld
är möjlig« i tryck.
Materialet är gratis, så passa på att
beställ, bara portokostnaden tillkommer. S-kvinnor
har även tagit fram
en beachflagga
med vår logotyp.

Hör gärna av dig till Maria Granström

Pris 1300 kr/st. Allt

(presssekreterare/politisk sekreterare)

material finns på

maria.granstrom@s-kvinnor.se eller

www.s-kvinnor.se.

Kajsa Jansson (informatör/utredare)
kajsa.jansson@s-kvinnor.se om du har
idéer eller behöver hjälp kring mediaoch informationsfrågor.

Birgit Skoog, f d ordförande
morgonbris
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Tack
Lena Näslund!

Sommarmöte på Vadtorp.

Satsning på nya
klubbar i Gävleborg
När Åsa Lindestam blev distriktsordföran-

också bjudas in. Att till exempel bjuda in till

de för S-kvinnor i Gävleborg för 1,5 år sedan

ett möte och ta med en kompis har fungerat

inleddes en satsning på nya kvinnoklubbar i

bra här, säger Åsa.

distriktet.

Det viktigaste för att lyckas har varit att

– Jag såg lusten hos många tjejer att ta del

hitta rätt tjejer. Politik är att ha åsikter och

av politiken och insåg genast behovet av nya

att vilja göra något av dem. Och det finns

klubbar, säger Åsa Lindestam som också är

många som vill något, är arga på något och

riksdagsledamot och ledamot av S-kvinnors

vill förändra. Att arbeta lokalt i sin hembygd,

förbundsstyrelse.

där man känner kvinnor och vet hur kommu-

När hon tillträdde fanns det fyra klubbar

För att de nystartade klubbarna ska lyckas

och Iggesund. Hon tog kontakt med Hofors

har de stöttats. De har till exempel fått Bildas

som hade flera kvinnor i distriktsklubben. Ef-

cirkel om styrelsearbete, och intresset för att

ter ett möte med dem och delar av distrikts-

läsa på och göra rätt är stort. Alla ordföran

styrelsen följde ett par telefonsamtal och lite

den är också adjungerade till styrelsen

mailkontakt, sen var några av kvinnorna redo

i distriktet och får därmed del av viktig

att starta en egen klubb.

information. Vidare hålls återkommande

Åsa Lindestam.
På tur stod Hudiksvall. Till det första mötet

ordförandeträffar. En sluten facebookgrupp
ger möjlighet till dialog och en ny hemsida
håller också på att tas fram. Varannan månad

samlades 18 tjejer som direkt drog igång

utkommer nyhetsbladet HelGa med informa-

med styrelsearbetet. Därefter följde Nordan-

tion från alla klubbar i distriktet och varje

stig, där ett antal kvinnor fick hjälp att starta

försommar arrangeras ett möte på kursgår-

sin klubb.

den Vadtorp.

Även i Ljusdal och i Bollnäs har arbetet med
nya klubbar påbörjats.
Åsa Lindestam har varit drivande i arbetet
med de nystartade klubbarna. Oftast har det
börjat med kontakter med några duktiga tjejer.
Sedan har det växt när de har bjudit in fler.
– Visst är det bra att bygga på dem som
redan är med i partiet, men andra måste
34

Efter nästan fem år som redaktör
för Morgonbris lämnar nu Lena
Näslund uppdraget. Lena har
starkt bidragit till Morgonbris
omdaning till en modern, slagkraftig och engagerande tidning
om jämställdhet och feminism
utifrån vårt socialdemokratiska
perspektiv. Vi sänder ett varmt
tack till Lena Näslund för hennes
arbete! ✿

nerna ser ut, har också gjort arbetet lättare.

i distriktet – Gävle, Sandviken, Söderhamn

– Så svårt och samtidigt så lätt, konstaterar

no
S-kvin

infor m
erar

Det har i regel gått bra för de nya klubbarna och de flesta har en blandad medlemsskara med både yngre och äldre kvinnor.
Även framöver står medlemsvärvning högt
på dagordningen för S-kvinnor i Gävleborg.
– Vi pratar om det på varje styrelsemöte
och har en strategi för detta, säger Åsa
Lindestam. ✿

Välkommen
Carina Skagerlind!
Som ny redaktör från 2014
välkomnar vi Carina Skagerlind,
som närmast har arbetat som
chefredaktör för polismyndigheten i Stockholms läns tidning
»Sambandet«. Arbetet som
chefredaktör för Morgonbris är
dock inte nytt för Carina Skagerlind, som var tidningens redaktör
2003-2007.
– Det ska bli fantastiskt kul att
jobba med Morgonbris igen. Inte
minst 2014 då det är både valår
och tidningen faktiskt också fyller
110 år, säger Carina. ✿
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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 ensamstående 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 internationell 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

x

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Namn:

Frankeras ej.
S-kvinnor
betalar
porto.

Postadress:
Postnr/Ort:
Telefon:

S-KVINNOR SVARSPOST
Kundnr 110100500
110 00 Stockholm

E-post:
Personnummer:
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posttidning B
Morgonbris
Box 70485, 107 26 Stockholm
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Ge fred
på jorden i jul
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