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Gratis gravidförsäkring
Mammas mage är en säker plats. Med vår gravidförsäkring får du  
ett gratis grundskydd som ger den där lilla extra tryggheten.   

En hel barnförsäkring för halva priset
När ditt barn har kommit till världen finns en rejäl barnförsäkring som väntar.  
Teckna innan ditt barn fyller ett år och få 50 procents rabatt på första årets premie. 

Folksampris på bilbarnstol
Genom oss får du köpa bilbarnstol till förmånspris. 

Ge ditt barn en bra start nu! 
Ring 0771-950 950, 7.30–21.00, helger 9.00–19.00 eller besök folksam.se så hjälper vi dig.       

Nio månader i mammas mage. 
Ett helt liv utanför. 

folksam.se
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  4.    ledare: »så kan vi öka kvinnors makt«  

   5.   spaning: trender, siffror, insändare

  8.    Härskartekniker: maria knutsson avslöjar 

33 nya härskartekniker

12.   rapport från Förbundsmötet: 

          motionerna som antogs

20.    medlemsmötet:  Estrid Landmark, 

         förbundets historiska minne, går i pension

23.   krönikören: margareta Winberg skriver 

         om stoltheten över den generella välfärden

24.   recension: anita Gradin recenserar nya

          boken om olof palme, »när vinden vände«

26.   internationellt: anC-seger skapar 

          ny öppenhet

31.   Förbundet informerar

Politik 12: s-kvinnors Förbundsmöte i borås 30-31 maj – 39 motioner klubbades 

igenom – här får du hela listan eU-valet 30: så gick det för s-kvinnors kandida-

ter i EU-valet krönikören 23: var finns glöden, entusiasmen, kampen?

Förbundsmötet

Maria

Estrid
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en serie om 
förtryck.

Härskartekniker handlar 
om förtryck och förtryck 
behöver synliggöras för 

att kunna brytas. 
Morgonbris avslutar nu 

sin serie om härskartek-
niker där många har känt 

igen sig. Just så här går 
det till på jobbet och  
i styrelserummen.

I sista artikeln presen-
terar psykologen Maria 
Knutsson de 33 härskar-

tekniker som hon har 
hittat.

Gratis gravidförsäkring
Mammas mage är en säker plats. Med vår gravidförsäkring får du  
ett gratis grundskydd som ger den där lilla extra tryggheten.   

En hel barnförsäkring för halva priset
När ditt barn har kommit till världen finns en rejäl barnförsäkring som väntar.  
Teckna innan ditt barn fyller ett år och få 50 procents rabatt på första årets premie. 

Folksampris på bilbarnstol
Genom oss får du köpa bilbarnstol till förmånspris. 

Ge ditt barn en bra start nu! 
Ring 0771-950 950, 7.30–21.00, helger 9.00–19.00 eller besök folksam.se så hjälper vi dig.       

Nio månader i mammas mage. 
Ett helt liv utanför. 

folksam.se
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››
ledaren
lena näslund

Separatistisk organisering har alltid varit 
en central del i kampen för kvinnors rättig-
heter, en plats för delning av erfarenheter, 
ett forum för bildning och diskussioner och 
en plattform för politisk kamp. Så länge vår 
organisation genomsyras av patriarkala 
maktstrukturer kommer det att finnas 
behov av sådan organisering.«

Precis så är det. Det är därför vi har 
kvinnoklubbar. Det är av den anledningen 
som S-kvinnor finns. 

Citatet är hämtat ur för-
ordet till en ny bok, utgiven 
av SSU: »Systerskapande, 
en handbok i separatistiskt 
arbete«.

I feministiska kretsar, i den 
backlash som vi har drabbats 
av – och som inte enbart är ett 
resultat av den ekonomiska 
krisen – finns det nu ett sug 
efter tips om hur man gör. 
Arbetet för jämställdhet, som 
under lång tid har varit mer 
ideologiskt än praktiskt, går 
nu in i en ny fas.

SSUs handbok riktar sig 
förstås till unga kvinnor som 
är SSUare, men det känns 
som om även vi som varit med 
länge i S-kvinnor skulle kunna 
lära oss en del. Arbeta i nät-
verk. Arbeta i grupp. Studera 
härskartekniker, lära oss mer 
om feminism, men också om 
systerskap.

Om systerskapet står det:
»Systerskap handlar om 

solidaritet med andra tjejer, 
att inte låta sig spelas ut mot 
varandra utan se att man har 

gemensamma intressen som tjejer, även 
om andra saker skiljer en åt.« 

Och lite senare i texten:
»Systerskap är inte något gulligt, och 

handlar inte om att tjejer ska vara snällare 
än killar. Tvärtom handlar det om makt, 
och om insikten att du stärks genom att 
tjejer som kollektiv stärks. Systerskap 
handlar inte heller om att alla tjejer förvän-
tas vara likadana utan om att hålla ihop så 

gott det går, trots olikheter.«
SSUarna har under flera år 

kämpat för att få jämn köns-
fördelning på ledande poster. 
De har systematiskt utbildat 
unga kvinnor för att bryta den 
traditionella könsarbetsdel-
ningen i förbundet. 2005 var 
sju av 26 distriktsordförande 
unga kvinnor.  2008 är ställ-
ningen 13/13.

Det är en framgång, och 
den har uppnåtts genom hårt 
arbete. 

Strategi saknas
Vi S-kvinnor har en del att 
lära av SSUarna, men det har 
även vårt moderparti. 

Åsa Westlund skrev 2004, 
på uppdrag av partistyrelsen, 
en strategi för ett feministiskt 
parti. Det var rätt tänkt, och 
materialet är utmärkt, men 
det finns ingen på partistyrel-
sen (läs 68:an) som känner till 
det. Ingen har heller brytt sig 
om att använda det. Så har 
vi inte heller kommit särskilt 
långt när det gäller jäm-
ställdhetsplaner på partiets 

arbetsplatser, jämställdhetsprogram och 
jämställdhetsansvariga i partidistrikten, 
för att inte tala om att det är uruselt få 
ombudsmän som är kvinnor.

Därtill kommer att kvinnoförbundet 
behandlas snålt av partiet, anslag dras in 
och förbundet kämpar sig framåt praktiskt 
taget utan några anställda. 

SSUarnas arbete ger hopp inför framti-
den. Och till ombuden, inför S-kvinnors för-
bundsmöte, kom ett material som det går 
att arbeta vidare med. Det är en nationell 
och lokal strategi för jämställdhetsarbetet. 
Strategin bygger delvis på Åsa Westlunds 
text, men innehål-
ler också en 
studiecirkel 
som ska 
läggas ut på 
S-kvinnors 
hemsida.

Allt för 
att vi ska 
komma 
vidare, stötta 
varandra och 
öka kvinnors 
makt.

Lena Näslund, 
ny redaktör 

det var sextimmars-

dagen som fick mig 

att bli medlem i  

s-kvinnor, och där-

med också i partiet. 

det var 1973. Jag har 

aldrig ångrat mig 

trots att jag som är 

journalist egentli-

gen ska stå fri och 

obunden och inte 

tillhöra något parti. 

sextimmarsdagen är 

fortfarande ett mål, 

kanske en utopi. men 

jag är glad att frågan 

finns kvar i s-kvin-

nors politik. Jag är gift 

med en journalist, 

som också har hjärtat 

till vänster. vi bor och 

arbetar på 

den skånska syd-

kusten. nära till 

havet och den 

ofattbart vackra 

skånska slätten. 

så kan vi 

öka kvinnors makt
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»systerskap är

inte något gulligt.«
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Skriv gärna! 
alla tidningar vill ha kontakt med sina 

läsare. det gäller även morgonbris.

Hör av er. använd snigelpost eller 

maila. En bra text, som är aktuell och 

inte är alltför lång, publicerar jag 

gärna. 

Lena Näslund/Morgonbris 

Smyge Strandväg 16 

231 78 Smygehamn 

E:post: 

naeslund.information@telia.com 

»HelA 
jäm-
ställd-
Hets-
PAketet 
står 
stillA 
jUst nU, 
både i 
sveriGe 
ocH i 
eUroPA.« 
Inger Segelström i tidskriften 
Tiden nr 3/-09 

Försörjningsstöd är det som en gång 
kallades socialbidrag. Det är till skillnad 
från a-kassa och sjukkassa, behovsprö-
vat. Enligt reglerna kan den som söker 
försörjningsstöd tvingas att sälja bosta-
den och bilen samt tömma sina bankkon-
ton, innan kommunen beviljar stöd. Man 
får inte heller ha en fru eller en man som 
kan bidra till försörjningen.

I många kommuner saknas lediga 
hyresrätter om man måste sälja sin 
villa. Risken är också att villan säljs till 
underpris och att man då inte kan betala 
tillbaka hela huslånet till banken.

Försörjningsstödet för 2009 beräknas 
öka med 25 procent. Värst utsatta är 
ungdomar i åldern 21–24 år.

Ökande kostnader
Socialchefen Gunnel Pettersson säger 
att alla kommuner runt Göteborg är 
drabbade. Det är här som anställda vid 
Volvo och Saab har fått lämna sina jobb.

I Lilla Edet, norr om Göteborg, har 
kostnaderna ökat med 30 procent på ett 
år. Ökningen kan dubbleras under de 
kommande månaderna.

– Det värsta är att de som drabba-
des i början av krisen redan stod långt 
borta från arbetsmarknaden. Det säger 
Leif Håkansson (S), metallombudsman 
och vice ordförande i individnämn-
den. Han har inom sin avdelning 600 

medlemmar som kan bli utan jobb i år. 
I Lilla Edet har politikerna beslutat 
mildra kraven för försörjningsstöd. Den 
som behöver bilen för att söka jobb får 
behålla bilen. Och om kostnaden för villa 
och lägenhet blir lika får man bo kvar. 

Socialtjänsten avgör
Leif Håkansson:

– Det är viktigt att vi inte skickar ut 
folk på en omöjlig bostadsmarknad. Det 
enda som då händer är att folk flyttar 
till Göteborg. Det är inte bra, inte för 
Göteborg, och inte för oss. 

Socialstyrelsen har tagit fram en spe-
ciell tjänst till sin hemsida. Här kan var 
och en se om den egna ekonomin ligger 
över eller under nivån för försörjnings-
stöd. Beräkningen bygger på riksnormen 
och uppgifter som man själv skriver in. 
Socialstyrelsen skriver att beräkningen 
är förenklad och endast ger en antydan 
om möjligheterna till försörjningsstöd. 
Det är socialtjänsten i kommunen där du 
bor som avgör. 

Riksnormen för försörjningsstöd är  
3 680 kronor i månaden för personliga 
omkostnader. Det ska räcka till mat, klä-
der, tidning, telefon och TV-licens. Man 
kan därutöver få bostadsbidrag samt 
pengar till fackföreningsavgift, sjukvård, 
medicin och barnomsorg.

»systerskap är

inte något gulligt.«

spaning

Kommunernas budgetar för 2009 lades fast i höstas, före finanskrisen. Nu finns 
det inte pengar för att täcka de arbetslösas behov. Underskott hotar. 2010 blir 
besvärligt, men 2011 kan bli värre. Det beror på att statens utbetalning av  
kommunalskatten sker i efterhand.

 Socialbidragen 
ökAr 
drAmAtiskt
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Stort minus för den borgerliga regeringen som låter 

pensionärer betala högre skatt än yrkesverksamma. 

världsbanken har granskat skattesystemen i 53 länder. 

Endast sverige beskattar sina pensionärer hårdare.

Minus för den borgerliga majoriteten i region skåne 

som har röstat ner ett s-förslag om ett genusvetenskapligt 

center i skåne. tanken var att skapa ett forum som ur ett 

genusperspektiv samlar erfarenheter och kunskap kring 

könsspecifika olikheter i sjukvården.

Minus för börsbolagen som fortsätter att trilskas när 

det gäller fler kvinnor i styrelserummen. arbetet med att 

förbättra könsfördelningen har bromsats. bland de företag 

som minskar andelen kvinnor märks sE-banken, Handels-

banken, nordea, skanska, telia sonera, industrivärden, 

ssab och trelleborg ab.

Minus för pappor som inte tar ut sin föräldraledighet. 

Enligt tCos pappaindex tar det 50 år, med nuvarande för-

ändringstakt, innan svenska föräldrar delar lika på föräld-

raledigheten.om du vill veta hur det ser ut i din kommun 

kan du gå in på tCos hemsida. Under rubrikerna publi-

kationer/rapporter hittar du det senaste pappaindexet. 

Plus till socialdemokraterna i skåne som på sin dist-

riktskongress röstade för avgiftsfri förskola och rätt till 

barnomsorg även på natten.

Stort plus för mona sahlin som på Första maj lovade 

att efter en valseger »återställa skattebalansen mellan 

pension och lön«.

Plus för den nya kunskapen som vi har fått från danska 

forskare: varannan shopaholic är en man. detta bör sätta 

myror i huvudet på skämttecknare som brukar teckna 

kvinnor som köptokiga.

Plus för tCo där man är bra på att hitta kvinnor som 

fackliga ledare. inom tCo leds de fem största förbunden 

av kvinnor. de är: Cecilia Fahlberg, Unionen, Eva-Lis 

sirén, Lärarförbundet, Eva nordmark, sktF, anna-karin 

Eklund, vårdförbundet och annette Carnhede, Fackför-

bundet st. de fem förbunden har 863 000 medlemmar 

och 90 procent av tCos totala medlemsantal. 

Plus för pEs, socialdemokraterna i Europa, som har 

antagit ett program för den kommande mandatperioden 

i EU. avsnittet om jämställdhet är bra. där krävs bland 

annat en europeisk stadga för kvinnors rättigheter samt 

föräldraledighet för män och kvinnor i hela Europa. Läs 

mer på www.pes.org. 

+ listan
- listan
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Vera Andersson  i Ludvika blev den första att vinna 

morgonbris nya fina silverarmband. vera är en rik-

tig korsordsfantast och lägger ut massor av pengar 

varje vecka när hon skickar in sina lösningar till olika 

tidningar. och för första gången vann hon något som var 

både vackert och användbart.

vera andersson är 81 år och medlem av nissbo kvin-

noklubb i Ludvika. Hon är en aktiv kvinnoklubbist, men 

säljer också lotter för idrottsföreningen, deltar i kyrkans 

verksamhet och så här års cyklar hon så ofta hon hinner 

till brunnsvik för att ta sig ett dopp i sjön väsman, sju 

kilometer utanför Ludvika.

»Jag blev så lycklig 
så jag bara ropade 
rakt ut«

Grattis Vera!
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Här har politiken ett tungt ansvar. Med den borgliga regering-
en har välfärden holkats ur. Att komma tillrätta med ohälsota-
len är viktigt, men regeringen saknar förståelse för den som är 
långtidssjukskriven.

Dagens regelverk försämrar för de sjuka. Synkroniseringen 
mellan vården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
glappar. Det är också skrämmande många som inte vet att 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att så tidigt som möjligt 
påbörja arbetsanpassning och rehabilitering, men det är än fler 
som inte orkar eller vågar ställa krav på åtgärder eftersom de 
är rädda att förlora jobbet. 

Det är inte konstigt att behovet av socialbidrag ökar. Det är 
bara att räkna på datum baklänges då de nya sjukförsäkrings-
reglerna trädde i kraft.

Det viktigaste för socialdemokraterna inför valet är att 
öka delaktigheten i samhället och medborgarens livskvalitet. 
Trygghetsförsäkringarna måste förbättras för att vara i takt 
med tiden. 

Idag finns alltför många sargade människor som är i kläm 
mellan myndigheter. »Man ska jobba«. Ja, men arbetet är inte 
den enda faktorn i en god livskvalitet. Det är alltför snävt att 
endast se till arbetsförmågan.

När kroppen signalerar »nu orkar jag inte mer«, kapar 
många först sina egna behov och fritidsintressen, sånt som 
fyller på energi, sen umgänget med vänner och släkt. På sikt 
ligger maken/makan risigt till, ofta till och med aktiviteter med 
barnen. Det här är en klubb med många medlemmar där kvin-
nor är i majoritet.

När allt till sist tvärstoppar naggas självkänslan. Man är 
mindre värd än dem som jobbar och »klarar av allting«. Skam-
ligt, skamligt. Det pratas mycket om sjukförsäkringsregler, 
men sällan om individens upplevelse av att vara långtidssjuk-
skriven.  Det kan ta lång tid att lära sig leva med sin kropp 
istället för mot den. Sakta men säkert börjar man vandra längs 
via vitae (livets väg). Ofta två steg framåt och ett tillbaka. Att 
steg för steg göra saker på ett annat sätt, införa nya rutiner i 
vardagen, lyssna på kroppens signaler och anpassa det man gör 
utifrån dagsformen. Det kan gå snabbt eller ta flera år. 

Här finns inga rätt eller fel. Men processen skulle gå snab-

bare om var och en bemöttes annorlunda av omgivningen, 
myndigheterna och de yrkesmänniskor som kan ge professio-
nell hjälp.

Vi har alla ansvar för vår egen hälsa. Vi vet att vi måste mo-
tionera och äta vettigt för att må bra. Det finns inga genvägar. 
Men sjukvården måste bli bättre på att stötta individen. 2005 
kom en avhandling om individ, ansvar och hälsa. En bred kart-
läggning visade att bara 30 procent klarar att ta till sig vårdens 
information med fakta om den egna situationen, fakta som är 
helt grundläggande för en beteendeförändring. 

8 av 10 hjärtinfarkter behöver inte hända om man ändrar 
livsstil med ökad fysisk aktivitet och vettig kost. Fysisk aktivi-
tet kan ersätta blodtryckssänkande mediciner och har lika god 
effekt som medicin vid lätta till måttliga depressioner. Att dra 
ner på rehabilitering är en kortsiktig vinst. En krona satsad på 
rehabilitering ger fler kronor tillbaka. 

De personer jag möter vill arbeta, men har drivit sig själva 
långt utöver sin kropps gränser. De har massor av inre drive. 
De är viljestarka, ansvarstagande och jobbar ofta hårt för 
att tillgodose andras behov på bekostnad av den egna hälsan. 
Målet är »Det ska gå!«.

Tänk, om vi istället för att dra oss ner i botten kanaliserade 
de goda resurserna för att gå längs en positiv väg. Vilka fantas-
tiska möjligheter; få ork och energi att upptäcka alla guldkorn i 
vardagen; ha skrattet, gråten, lusten, kärleken och allt som gör 
att man mår bra med sig själv och livet. 

Vår identitet är inte detsamma som vår arbetsförmåga. Man 
är inte »tärande« för att man behöver en periods återhämtning. 
Eller rehabilitering för att omsätta nya kunskaper i praktiken.

Jobbet är en del av vårt liv under lång tid. Men vi är mer än 
vårt jobb. Mycket mera. ✿

»Vi är mer än våra jobb«

Maria Bandh,
Bodens S-kvinnor

Jag morrar åt diskussioner där sjukförsäkringsregler och »närande och tärande« 
ingår i samma mening.  Inte fasen träffar jag några så kallade bidragsfuskare i mitt 

jobb. Jag har i 15 år jobbat med rehabilitering av långtidssjukskrivna i Norrbotten. 

Majoriteten av dem är knäckta för att de inte kan jobba som tidigare, skriver Maria 

Bandh, Bodens S-kvinnor i sin insändare. 
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basen i varje system med härskartekniker är osynliggörandet. maria knutsson, psyko-

log och lärare i beteendevetenskap på polishögskolan, samlar på härskartekniker och 

har hittills hittat 33 stycken. Hon har alltså observerat många fler än de fem som berit åhs 

lanserade, och som s-kvinnor använder i Makthandboken.

– det är som att plocka svamp. när man väl ha fått på sig svampglasögonen ser man 

kantareller överallt, säger hon och jämför berit åhs med Linné. 

– det var berit åhs som kom på systemet. Jag och en del andra är hennes lärjungar.  

vi går vidare och utvecklar kunskapen om härskarteknikerna, men också motmedlen.    

aria Knutsson har 
hittills hittat 33 

härskartekniker. Hon 
är övertygad om att 

hon kommer att hitta fler. Hon accepterar 
makt och maktutövning, men hon ser 
också avarterna och hon har satt namn på 
dem. 

Härskarteknikerna används i alla grup-
per, inte enbart av män mot kvinnor. De 
används till exempel också av kvinnor mot 
kvinnor, eller av chefer mot anställda, eller 
av vuxna mot barn. 

– I ett samhälle där kvinnorna är 
strukturellt underordnade är det natur-
ligt att det är vanligast att de används 
av män för att upprätthålla överord-
ningen gentemot kvinnor. Oberoende 
av vem som utövar härskarteknikerna 
är deras kännetecken att de endast är 
effektiva i situationer där makt utövas, 
och att de inger de personer som utsätts 

en känsla av maktlöshet och obehag, 
säger Maria Knutsson.

– Makt missbrukas framförallt där 
motkrafterna är svaga. Att ge tekniker-
na namn är ett av medlen att göra dem 
mindre verkningsfulla så att den som 
utsätts för dem kan placera upplevelsen 
utanför sig själv.

Egocentriskt tänkande
Maria Knutsson anser att osynliggörandet 
är den viktigaste härskartekniken. Under 
denna kan man rangordna alla andra. Att 
synliggöra är den första motstrategin.

Hon berättar om en karismatisk manlig 
chef som närmast sig hade en grupp unga 
män. De hade inte varit så länge på företa-
get, men blev lyssnade på. En grupp äldre 
kvinnor, som hade stor erfarenhet och 
kunskap, blev alltid åsidosatta. De unga 
männen knyckte gång på gång deras idéer. 
Chefen hade också ett sätt att mana på 

kvinnorna när de talade, men lät de unga 
männen tala till punkt och uppmuntrade 
dem ständigt.

Kvinnorna beslutade sig för att bryta 
mönstret. När en ung man kom med en 
idé, som en kvinna strax innan hade lagt 
fram som sin, var det alltid någon av dem 
som berömde mannen och sa: »Roligt 
att du lyfter upp Lisas förslag, men du 
har nog på några punkter missförstått 
henne…«. Detta är givetvis ett utmärkt 
sätt att komma till rätta med just den här 
formen av osynliggörande, men Maria 
Knutsson vet också att det inte alltid är så 
lätt att i ett kollektiv få fram ett motme-
del. Alla förstår inte att det finns ett möns-
ter. En del vill till varje pris tillhöra det 
vinnande laget. De vill därför inte kritisera 
den som har makten.

Det finns många sorters osynliggörande, 
inte bara det som förekommer när de 
som agerar är i samma rum. Det finns ett 

maria avslöjar 33 nya 
härskartekniker

M
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egocentriskt tänkande där man frågar sig: 
»Hur drabbar detta mig?«. Man frågar 
inte »Hur påverkar det vårt arbete?«, utan 
bara »Det där blir jobbigt för oss«. Maria 
Knutsson har många sådana exempel från 
olika sammanhang och nämner nyhetsrap-
porteringen om poliserna i 
Malmö som kallat en invandra-
re för »abekatt« och »blattajä-
vel«. I diskussionen som följde 
hände det att polisorganisatio-
nen såg sig som den drabbade 
parten och i första hand tänkte 
på hur jobbigt det var med att 
detta hade kommit ut i media. 
Fokus flyttades från själva 
problemet med rasistiska at-
tityder till att handla om hur 
utsatta polisen är för ständig 
granskning. 

– En speciell form av 
osynliggörande är det som jag 
kallar »Avvisande av kontakt«. 
Det är till exempel när chefen 
säger »min dörr står alltid 
öppen« och så är det endast 

vissa som kommer in. Självklart är det inte 
härskarteknik om den som har makt inte 
har tid att tala med alla eller har bestämt 
sig för att inte svara på alla frågor. Men 
när man låtsas att dörren är öppen och 
man stänger ute vissa personalgrupper 

eller vissa personer då är 
det osynliggörande och en 
härskarteknik, säger Maria 
Knutsson.

Härskarteknik syftar, 
enligt Wikipedia, på »olika so-
ciala manipulationer varmed 
en dominant grupp behåller 
sin position (i en synlig eller 
osynlig hierarki) gentemot 
personer från andra grup-
per«. Uttrycket myntades av 
den norska  socialpsykologen 
Berit Åhs som 1976 första 
gången beskrev fem härs-
kartekniker, samtliga uttalat 
manliga och använda i förhål-
lande till kvinnor.

Berit Åhs lanserade också 
metoden »fingrar i luften« 

när man i en styrelse ville påpeka att 
någon ägnade sig åt någon av härskartek-
nikerna. Det var till exempel två fingrar 
för förlöjligande och tre för undanhållande 
av information.

Maria Knutsson anser att det var ett 
genialiskt pedagogiskt knep i den politiska 
miljö där Berit Åhs verkade, men fungerar 
inte alltid.

Hon föreslår istället att man i styrelser 
och på möten, där man har problem med 
härskartekniker, ska utse någon som 
»härskarteknikobservatör«. Arbetsuppgif-
ten kan vara rullande så att alla får pröva 
på att ha maktglasögon. 

I samband med utbildning av styrelser 
bör härskarteknikerna också finnas med 
på dagordningen. Att styrelsen får upp 
ögonen för de här förtryckande mekanis-
merna kan vara skillnaden mellan en bra 
och en dålig kurs.

– Härskarteknik förstör många samman-
träden. Maktspelet styr och sakfrågorna 
kommer i bakgrunden. Efteråt är man som 
styrelseledamot helt utmattad och känner 
att man inte har gjort någon nytta. Det är 

härskarteknikerna

en ser ie om för tr yck:

Maria Knutsson 
Ålder: 58 år 

Jobb: Utbildare 

Familj: änka, tre söner, 

29, 26 och 23 år. Ett 

barnbarn, 6 år. 

Bor: södermalm, 

stockholm. 

Intressen: sjunga i 

badrummet, cykla i 

lagom takt, läsa och 

skriva. 

Motto: »om inte var 

och en av oss gör det 

som är möjligt, så skulle 

den del som skulle 

kunna ha utförts av dig 

för evigt att saknas.« 

(dag Hammarskjöld)

Maria Knutsson är psykologen som samlar på härskartekniker.    
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✿ maria knutsson har i boken 

delat upp härskarteknikerna i 

fem huvudkategorier, där varje 

grupp av tekniker har ett likartat 

syfte. basen i varje system med 

härskartekniker är  osynliggö-

randet eller »du finns inte!«. den 

som inte finns i psykologisk och 

social bemärkelse blir oskadlig-

gjord och berövad sitt inflytande 

över gemensamma angelägen-

heter. 

»Jag bestämmer vem du är« 

handlar om makten att definiera 

en situation och »du är ond» om 

kraften i att utpeka någon som 

fiende. 

»du är jobbig, obehaglig och 

okunnig» beskriver den makt 

som ligger i på vilket sätt vi till-

talar varandra och vilka känslor 

som förmedlas gentemot andra. 

»Utspel och söndring« be-

skriver den klassiska tekniken 

att härska genom att skapa miss-

tänksamhet och konflikter. 

maria knutsson skriver att de 

flesta av dessa tekniker utövas 

subtilt och i det fördolda. ofta är 

de osynliga både för dem som 

utövar dem och för de utsatta. 

att synliggöra dem är ett medel 

att bryta deras destruktiva kraft.

1. Osynliggörande 
innebär att den utsatte ignoreras 

och bibringas känslan av att inte 

vara förstådd, värd att lyssnas till 

eller värd att uppmärksammas.

2. Avvisande av kontakt
innebär att kontaktförsök 

bemöts med avvisande och 

tystnad, till exempel obesvarade 

förfrågningar, mail, telefonsam-

tal. denna tystnad blir extra 

effektiv om den ackompanjeras 

av en försäkran om dörrar som 

alltid står öppna. 

3. Egocentriskt 
tänkande
påfrestningar relateras till hur de 

drabbar »härskaren«, och när 

något lyckas betonas densam-

mes roll i framgången.

4. Undanhållande av 
information
den som befinner sig i under-

läge ges inte tillgång till hela bil-

den och tvingas/lockas därmed 

att välja felaktiga handlingsvä-

gar, känna sig okunnig och dum 

eller blir synnerligen passiv i 

diskussionerna.

5. Nedvärdering 
av kunskap
annan kunskap än den egna 

avfärdas som amatörmässig, 

ytlig och banal.

6. Höra utan att lyssna
Låtsad uppmärksamhet medan 

koncentrationen är fokuserad 

någon annanstans. känslan av att 

budskapet inte tas emot går inte 

att uttrycka eftersom det synliga 

budskapet är att alla synpunkter 

är viktiga och att härskaren är 

en lyhörd person. »Jag hör vad 

du säger«.

7. Idéstöld
Goda idéer ignoreras och ring-

aktas, för att sedan dyka upp i 

härskarens egna resonemang 

och utläggningar i en obetydligt 

förändrad form.

»Jag bestämmer 
vem du är«
8. Objektifiering/förmä-
tet förståsigpåande
känslor, viljeyttringar och 

åsikter benämns som uttryck för 

en viss typ av personlighet och 

behöver därför inte tas på riktigt 

allvar. den som har makten har 

också tolkningsföreträde.

9. Ensamrätt på tolkning 
och förståelse
de egna invändningarna defi-

nieras som konstruktiv kritik och 

som självklarheter som delas 

av den övriga gruppen, medan 

invändningar mot härskaren 

definieras som rigiditet och 

samarbetssvårigheter. 

33härskartekniker
Maria Knutsson har hittills hittat 33 härskartekniker. Hon är övertygad om att hon 

kommer att hitta fler. Hon accepterar makt och maktutövning, men hon ser också 

avarterna och hon har satt namn på dem. De 33 härskarteknikerna har tidigare endast 

funnits samlade i boken »Etik i Bostadsföretag«, beställd av de allmännyttiga bostads-

företagens organisation SABO. 

»Du finns inte«

ett typiskt tecken och den 
styrelsen måste då samla sig 
till en förändring.

Maria Knutsson föreläser 
ofta om härskarteknikerna. 
Att samtala med henne är att 
få den ena aha-upplevelsen 
efter den andra. Innan hon 
började på polishögskolan 
arbetade hon i många år som 
psykolog, bland annat på 
socialförvaltningen i stads-
delen Rinkeby i Stockholm. 
Hon insåg då att rasism och 
kränkandet av mänskliga rät-
tigheter är en del av härskar-
teknikerna.

Nedvärdering 
av omdöme
– Hos många finns det ett 
klichémässigt ifrågasättande 
av den som bekämpar rasism 
och försvarar de mänskliga 
rättigheterna, som går ut på 
att det görs med baktankar. 
Argumentet brukar vara att 
personer som arbetar med 
den typen av frågor gör det 
enbart för att det anses vara 
»politiskt korrekt«. På så sätt 
misstänkliggörs inte bara 
personen utan även frågorna. 

Nedvärderingen av om-
döme och kunskap hos femi-
nister och antirasister finns 
som en integrerad del av den 
retorik som systematiskt 
vinklar frågorna så att alla 
problem kan lastas flyktingar 
och invandrare. 

Sverigedemokraterna till-
hör dem som förlöjligar den 
som har en annan uppfatt-
ning och som nedvärderar 
motståndarnas kunskaper. 
De får det att framstå som 
misstänkt att bejaka mång-
fald. De vet precis hur man 
gör för att skapa osäkerhet 
och skuldkänsla, en typisk 
härskarteknik. ✿
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10. Paternalism
välvilligt förmynderi; »Jag vet 

vad du behöver« »Jag gör det 

bara för ditt eget bästa«.

11. Harmoni-ideal
»vi-känslan« som förtryck. när 

det avvikande eller splittrade 

blir ett hot mot det gemensam-

ma (harmos; grek). 

12. Metodism
i första hand skall vägen följas. 

det finns bara ett rätt sätt eller 

en godtagbar metod.

»Du är ond«
13. Demonisering
motparten utmålas som illvillig, 

otillräknelig och driven av tvek-

samma motiv. 

14. Påförande av skuld 
och skam
den utsatte påminns om sina till-

kortakommanden och felaktiga 

handlingar, och antyds dess-

utom att ha skadat andra.

15 Dubbelbestraffning
»damn if you do and damn if you 

don’t«.

16. Syndabockstänkande 
och projektion  
av egna misstag
när misstag skett utses en un-

derordnad att bära ansvaret. 

17. Martyrskap
maktutövning genom att själv 

framstå som lidande, orättmä-

tigt utsatt och plågad av den 

behärskade.

18. »Münchhausen-
syndromet«
den som befinner sig i under-

läge eller beroendeställning 

utsätts för skadliga angrepp. när 

denne är oskadliggjord förvand-

las »förövaren« till hjälpare.

»Du är jobbig, 
okunnig och 
obehaglig«
19. Att inte vara
sympatisk
Ger motparten en känsla av 

obehag, att inte vara värd 

sympati och att själv vara en 

osympatisk person. 

20. Förlöjligande
det är tillåtet att göra sig lustig 

över den som befinner sig i 

underläge.

21. Att vara nedlåtande
Ger motparten en känsla av 

att vara mindre värd, att vara 

korkad och oduglig.

22. Att vara formell/
byråkratisk
distansering genom att gömma 

sig bakom en fasad/roll. 

23. Att lätt bli upprörd 
över »dumma frågor«
skapar ängslig vaksamhet och 

rädsla för att säga fel saker.

24. Energisk upptagen-
het av perifiera frågor
Genom att, med tvångsmässig 

energi, driva oväsentliga frågor 

tvingas omgivningen att flytta 

fokus från det som är betydelse-

fullt. Genom att bestämma spel-

reglerna kan motstånd effektivt 

desarmeras.

25. Att vara oändligt  
ordrik och osamman-
hängande och produ-
cera invecklade resone-
mang som är nästan helt 
innehållslösa
tvingar motparten att anstränga 

sig till det yttersta för att söka en 

mening och att formulera sina 

svar så att de ger intryck av att 

en meningsfull kommunikation 

har ägt rum.

26. Att vara korthuggen 
och fåordig
Ger motparten en känsla av att 

inte vara värd att få ordentliga 

förklaringar. 

27. Argumentation med 
självklarheter
att i diskussioner med olika 

åsikter avsluta varje argument 

med något extremt trivialt och 

självklart som alla garanterat 

skriver under på och som 

egentligen inte har någon direkt 

koppling till det som sägs.  

28. Dominans av 
talutrymmet
Genom att oupphörligen ta och 

behålla ordet trängs de under-

ordnade bort från arenan.

29. Manipulativt 
smicker
omotiverat smicker i syfte att 

förmå den utsatte att utföra 

arbetsuppgifter som är onödiga, 

egentligen borde utföras av 

härskaren själv eller som ligger 

utanför ramen för vad som kan 

förväntas. 

»Du måste 
oskadliggöras«
30. Utspel och söndring
konflikter och misstro skapas 

och underblåses.

31. Uppdelad dialog
samtal om väsentligheter förs 

aldrig i grupp, utan endast då 

härskaren är ensam med med-

arbetare. 

32. Knivhugg i ryggen/
attack via ombud
Utövas så att den överordnade 

håller god min i direktkontakt 

och därefter ger underlag och 

vidtalar en tredje part (ofta en i 

formellt överordnad ställning) att 

fatta och meddela beslut som är 

till motpartens nackdel. 

33 »En skyddande ring«  
Genom olika typer av förmåner 

utses utvalda personer att fung-

era som en buffert mellan den 

överordnade och de utsatta. det 

sätt varpå de gynnade positio-

nerna uppnås ger samtidigt en 

fingervisning om vad som är 

önskvärt beteende. när perso-

ner med hög trovärdighet ma-

nifesterar sin lojalitet med den 

som befinner sig i ett överläge 

riskerar allt motstånd att falla 

tillbaka på den som uttryckt det.



65 motionärer skrev 53 motioner till förbunds mötet i Borås.

Sextimmarsdagen och kungahuset engagerade många,  

liksom förslaget till familjepolitiskt program: »Kvinnors 

livsvillkor«.

100 ombud lade fast S-kvinnors politik. Besluten är  

väg ledande fram till nästa förbundsmöte 2011.

motionerna 
som antogs

morgonbris har hela listan
39 motioner klubbades igenom, helt eller delvis. de ska nu användas  

i det politiska arbetet, av förbundsstyrelsen, av s-kvinnor i riksdagen 

och i EU-parlamentet.

morgonbris presenterar här de motioner som vann gehör hos  

förbundsmötet. ➜ ➜ ➜

Kvinnor ska 
inte vara 

stötdämpare!

borås 30-31 maj 2009

12 morgonbris

förbundsmötet
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2. Kunskap ger makt. 
Det ska finnas en anställd på förbundsex-
peditionen som arbetar med studier.

Dessutom bifölls ett förslag från Mi 
Bringsaas, Jämtland. Beslutet innebär att 
klubbar, distrikt och förbundsstyrelse vid 
konstituering ska utse en studieansvarig 
ledamot.

3. Opponera mera.
Förbundet ska förankra viktiga frågor 
hos sina distriktsordförande. De ska även 
fungera som bollplank och inspiratörer 
till förbundsstyrelsen. Förbundet ska 
utarbeta en strategi som beskriver hur 
den borgerliga politiken ska granskas med 
kvinnoögon. Denna strategi ska identifiera 
vilka frågor S-kvinnor ska driva, kartlägga 
hur dessa frågor ska synliggöras samt visa 
hur klubbar och distrikt blir en resurs för 
att göra S-kvinnors frågor synliga i den 
offentliga debatten.

7. Uppdrag som nämndeman.
Motionen ska skickas till riksdagsgrup-
pen med krav på att nämndemän ska ha 
erforderlig utbildning innan de tillträder 
sitt uppdrag, att den som får uppdraget är 
lämplig och att man tar fram kriterier så 
att lämpligheten kan bedömas. 

Dessutom bifölls ett förslag från Carina 
Wallberg, Kronoberg. Även de som redan 
är nämndemän ska få erforderlig utbild-
ning.

8. Kungahuset.
Motionen var ursprungligen besvarad av 
förbundsstyrelsen, men antogs i sin helhet 
av förbundsmötet. Beslutet innebär att 
hovet ska skiljas från staten, att kungen i 
likhet med andra statstjänstemän ska få 
rimlig lön för sitt arbete samt att kulturde-
partementet får ansvar för slott och dylikt 
som har kulturhistorisk värde. 

9. Omvandla Barnkonventionen
till lag. 
Motionen ska skickas till S-kvinnor i riks-
dagen med krav på en offentlig utredning 
som kan förbereda ett lagförslag som gör 
FN:s Barnkonvention till svensk lag.

10. Hjälp och stöd till barn och 
kvinnor som skulle kunna, eller 
står i begrepp att, släppa sin skyd-
dade identitet.
Motionen handlar om barn och kvinnor 
som inte kan lämna sin skyddade identitet 
på grund av att de länge har stått utanför 
det vanliga samhället. Beslutet innebär 
att barn och kvinnor i den här besvärliga 
situationen ska få stöd samt att S-kvinnor 
ska verka för att det tas fram pengar till 
forskning om hur man bäst arbetar för att 
hjälpa dem. ➜

foto: Lena näslundDe skånska ombuden röstar ja till sextimmarsdagen på S-kvinnors Förbundsmöte i Borås. 



14 morgonbris

11. Barn som bevittnat våld ska 
betraktas som brottsoffer och vara 
målsägande.
Hela motionen bifölls, men med tillägget 
att den ska skickas vidare till S-kvinnor i 
riksdagen. Beslutet innebär att S-kvinnor 
ska verka för att barn ska komma till 
tals i rättsprocesser, att barn ska ha rätt 
till målsägarbiträde, att barn har rätt 
till skadestånd från förövaren, att barn 
får samma skydd som andra brottsoffer 
och att barn ska kunna skyddas genom 
besöksförbud.

12. Utveckla sexköpslagen. 
Motionen ska skickas till riksdagsgruppen 
med krav på att utöka sexköpslagen. Den 
ska även gälla när svenska medborgare 
köper sex utomlands.

13. Om våldskulturen.
Förbundet ska se till att frågan om under-
hållningsvåldet och dess skadeverkningar 
kommer upp i samhällsdebatten.

14. Minska de ökande klyftorna  
i samhället.
Valrörelsen ska handla om ekonomisk 
demokrati och rimliga ekonomiska villkor 
för alla. Socialdemokraterna och fackför-

eningsrörelsen ska samarbeta för att föra 
fram detta budskap.

15. Lagstifta om rätten till heltid, 
också för kvinnor.
Hela motionen bifölls liksom att-sats 14 
i motion nr 38. S-kvinnor ska fortsätta 
driva frågan om rätt till heltid och kräva 
lagstiftning.

16. Jämställdhetslagen. 
Alla arbetsplatser med minst fem 
anställda ska ha en jämställdhetsplan 
som upprättas varje år. Lika lön för lika 
arbete. Lagstiftning om att arbetsgivaren 
endast ska ha ett år på sig för att åtgärda 
könsbetingade löneskillnader.

17. Kvotering – kan Norge så kan 
Sverige.
Aktiebolagslagen ska ändras så att 
minst 40 procent av vardera könet finns 
representerade i alla de större bolagens 
styrelser.

18. Sex timmars arbetsdag.
Motionen antogs efter votering och röst-
räkning. 93 ombud röstade. 49 röstade för 
bifall till motionen som krävde »att frågan 
om sextimmarsdagen utreds med sikte på 

– kommuner och landsting struntar i barnkon-

ventionen. det är fräckt och måste rättas till.

det säger åsa Håkansson, aktiv i kvinnoklub-

ben i karlskrona, och den som skrev motionen 

om att omvandla Fn:s barnkonvention till lag.

Hon är mycket nöjd med att förbundsmö-

tet gick på hennes linje. det är även angela 

sandström, ordförande i blekingedistriktet. 

båda har under många år försökt uppmärk-

samma kommunernas bristande intresse för 

barnkonventionen. åsa Håkansson:

– Länsstyrelserna fick i uppdrag att lägga 

fram förslag på stadsplanering i enlighet 

med barnkonventionens krav. i blekinge kom 

ett jättebra förslag och kommunpolitikerna 

inbjöds till ett seminarium. inte en enda kom. 

det visar vilket lågt intresse det finns.

– om någon i sverige bryter mot Fn:s kon-

vention mot de mänskliga rättigheterna, som 

man till exempel gjorde när man med Cia:s 

hjälp utvisade två egyptier, så skäms hela 

sverige. men när det gäller barnkonventionen 

är det ingen som bryr sig.

åsa och angela fick inspiration till den här 

motionen, och till en nästan likalydande till 

partikongressen, efter ett föredrag av förra 

talmannen birgitta dahl (s). 

birgitta dahl är ordförande i svenska Uni-

CEF och pekade på bristerna i det svenska 

hanterandet av barnkonventionen. det finns 

till exempel ingen tvingande plikt för kom-

munerna att höra barnen när man ska besluta 

om platser och byggnader där barn vistas.

åsa Håkansson:

– Jag hoppas att våra riksdagskvinnor nu 

motionerar om lagstiftning, gärna tillsammans 

med ideella organisationer som arbetar med 

barnfrågor.

Åsa Håkansson, Karlskrona, var med och skrev 
motion nr 9.

»Gör barnkonventionen till lag«
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arbetstidsförkortningar tills sex timmars 
arbetsdag har uppnåtts.«

20. Sviktplatser inom den psykia-
triska vården.
Sviktplatser är ett komplement till den 
vård som finns idag. Förtroendevalda 
S-kvinnor i kommuner och landsting ska 
verka för att huvudmännen kommer över-
ens om finansieringen.

21. Utskrivning av läkemedel.
Apoteket ska förbli statligt och ska ha kom-
petent personal som hanterar läkemedel.

22. Läkemedel.
Hela motionen bifölls efter försöksvote-
ring. Frida Karlsson, Malmö, hade skrivit 
motionen. Hon var även med som ombud 
och fick med sig förbundsmötet på sin linje. 
Sverige ska anta riktlinjer om att klinisk 
läkemedelsforskning ska innefatta lika 
många män som kvinnor redan i första 
fasen. Läkemedelsinformationen ska redo-
visa om läkemedlet har haft olika effekt på 
kvinnor respektive män.

23. Fri fotvård för reumatiker.
Motionen bifölls med tillägget att alla som 
behöver få subventionerad medicinsk 
fotvård ska få det. Motionen ska skickas 
vidare till socialdemokraterna i SKL.

24. Stoppa försäljningen av 
sjukhus och vårdcentraler.
Att-sats om att stoppa försäljningen av 
sjukhus och vårdcentraler bifölls.  

26. Sanera för liv – rusta för 
framtiden.
Rot-avdrag ska införas för allmännyttan. 
Samhället ska stötta miljösanering av 
hälsovådliga bostäder.

27. Hälsokontroll för förebyg gande 
av prostatacancer hos män.
Bifall till statlig utredning om årlig hälso-
undersökning med PSA-prov för män över 
50 år. I direktiven till utredningen ska ingå 
att varje PSA-patient ska ha en individuell 
och skriftlig efterkontrollplan.

28. Utökat åldersspann  
i tandvården.
Den fria tandvården utökas till att gälla 
unga vuxna i åldrarna 20–25 år.

31. Rätten att gå till förskolan – 
oavsett vad föräldrarna gör.
Barn har rätt till heltid på förskola även då 
en förälder är föräldraledig eller arbetslös. 
Camilla Ymer, Kronoberg, föreslog att 
barn även ska ha rätt till skolbarnomsorg. 
Förslaget bifölls.

33. Att ta körkort – nytt ämne  
i skolan.
Elever i gymnasiet ska ha möjlighet till 
undervisning i bilkörning för att kunna ta 
körkort.

34. Förläng studiebidraget.
Studiebidraget ska likställas med barnbi-
draget och ska betalas ut under hela året 
under tiden barnet går i gymnasieskolan.

35. Alla ska med på skolresan.
Grundskolan är avgiftsfri. Skolor ska inte 
få ta ut någon avgift för utgifter under 
skolresan, till exempel måltider eller 
entréavgifter.

36. Äldres rätt att bo tillsammans.
Äldre par ska ha ett värdigt liv i livets 
sista skede. S-kvinnor ska verka för att 
det byggs bostäder för äldre där den ena 
parten behöver mer vård och omsorg.

37. Äldreomsorg efter behov.
Statlig utredning för att skapa en modern 
äldreomsorg som bidrar till valfrihet och 
jämställdhet i alla samhällsklasser.

38. Tänk om familjen.
Förbundsmötets längsta motion med 
21-att-satser om familjers och barns vill-
kor. Motionen kommer från Unga  
S-kvinnor Rebella, Stockholm.

Delar av motionen arbetades in i förbun-
dets »familjepolitiska program«. 

Det som redovisas här är övriga att-
satser som bifölls av förbundsmötet. Min-
dre barngrupper i förskolan. Förskolan ska 
vara en realitet för alla genom öppettider 

Hon har stort inflytande 
på alla nivåer
– Jag tycker om att skriva motioner. det 

är ett bra sätt att ta sig fram i politiken. det 

blir resultat, ibland till och med en lag.

inga-Lill röhr är sekreterare i klubben 

i kristinehamn, men även ordförande i 

kvinnodistriktet och ledamot av förbunds-

styrelsen.

nio motioner. det var så många som 

kom från värmland till förbundsmötet. 

inga-Lill hade skrivit flera av dem och 

hade varit med om att bifalla alla.

på förbundsmötet var hon föredragande 

i ytterligare fem motioner. Fråga är om 

det inte gjorde henne till en av de mest 

inflytelserika kvinnorna på mötet.

motion 16, om jämställdhetslagen, mild-

rades lite under debatten. det tycker inga-

Lill är bra. Hon hade motionerat om att alla 

arbetsplatser med minst tre anställda ska 

ha jämställdhetsplaner. nu blev det istället 

fem anställda.

– vårt parti har ju lagt gränsen vid tio 

och de borgerliga vill ha den vid 25. det 

är skandalöst dåligt. nu har vi skickat in 

samma motion till partikongressen och 

hoppas att den får bra behandling även 

där. då kan den gå vidare till riksdagen. 

och kanske bli en ny lag. 

inga-Lill röhr gick med i tjejligan 1991 

och har sedan dess varit aktiv i s-kvinnor. 

Hon har i 40 år arbetat i storkök, men fick 

dagarna före förbundsmötet besked från 

Försäkringskassan om att det tunga jobbet 

har lett till en arbetsskada som berättigar 

till livränta. inga-Lill:

– därmed är mitt yrkesliv slut. men jag 

kan fortfarande göra en insats.

Inga-Lill Röhr, Kristinehamn.

 ➜  
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– Jag blir upprörd när jag läser om hur man 

särar på äldre par. varför ska de inte få fortsätta 

att bo tillsammans även om en av dem är 

dement och behöver vård?

anne Hellin är medlem av s-kvinnor i borås. 

Hon är glad att hon fick gehör för sin motion 

om äldres boende.

Hon ser framför sig en ny modell med två 

rum där den som behöver vård kan bo i det 

ena och den som klarar sig själv kan bo i det 

andra. då kan de vara tillsammans på dagarna.

Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar på 

motionen att det är en skymf mot de äldre som 

inte tillåts vara tillsammans under de sista åren. 

s-kvinnor har ett stort ansvar att se till att soci-

aldemokraterna går i framkant i denna fråga.

anne Hellin är när detta skrivs truckförare, 

men hon tror att hon ska bli arbetslös och vå-

gar inte hoppas på nytt jobb i samma yrke:

– det är besvärliga tider. det drabbar ju inte 

bara mig. att vara med i s-kvinnor är ett stöd. 

där kan jag dessutom vara med och förändra 

samhället till det bättre.

Ett värdigt liv in i det sista

Anne Hellin, Borås är glad över att hon fick 
gehör för sin motion om äldres boende.

➜och tillgång. Heltidsförskola även för 
barn till arbetslösa och föräld- ralediga. 
Mer gemensam utrustning på förskolorna. 
Delegationen för jämställdhet i förskolan 
ska även arbeta med genus och hbt-
perspektiv. Radikalt minskade grupper 
på fritids. Översyn av regelverket för 
reproduktiv assistans för att motverka 
diskriminering samt för att fler ska ha 
en chans att bli föräldrar – oavsett civil 
status och preferenser. Personer som ge-
nomför könskorrigering ska inte tvingas 
avsäga sig rätten till sina reproduktiva 
organ och könsceller. Utredning om fler 
inomsvenska adoptioner. Reformer som 
underlättar den ekonomiska situationen 
för ensamstående föräldrar. Individuali-
serad föräldraförsäkring samt att barnets 
föräldrar ska kunna vara hemma tillsam-
mans första månaden. Föräldraförsäk-
ringen ska anpassas så att studenter som 
blir föräldrar får en rimlig ekonomisk 
nivå. Rätt till heltid. Högre tak för tillfäl-
lig föräldrapenning. Vårdnadsbidraget 
och skatteavdraget för hushållsnära 
tjänster avskaffas så fort som möjligt.

39. Trygghetssystem för alla.
Motionen antogs. Förbundsmötet beslu-
tade att S-kvinnor aktivt ska påverka 
partiet för att få fram en socialpolitik 
där människovärdet är lika för alla. De 
grupper som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden – eller aldrig gör det – 
ska ges lika tillgång till samhällets olika 
trygghetssystem. Samarbetet mellan 
olika samhällsorgan ska utvecklas. De 

glömda barnen ska ses och få hjälp, bland 
annat via ett fungerande samhällsstöd.

43. Lättläst informationsmaterial.
Den som har/får god man eller förvaltare 
har rätt till lättläst material. Det ska tas 
fram av överförmyndaren i varje kom-
mun.

45. Klimatförändringar.
Målet är att stoppa ökningen av koldiox-
idutsläppen. Därför ska skatt på flyg-
bränsle införas. Flygtrafiken ska minska. 
Landsvägstransporter med bensinslu-
kande långtradare ska fasas ut.

Spårbunden trafik ska prioriteras och 
byggas ut.

46. Konsumentintresset och 
försämringar av sophämtningen.
Bifall till en utredning om hur konsument-
intresset vid sophanteringen ska vägas 
mot de producentintressen som nu totalt 
dominerar.

47. Stoppa experimentet med 
ägarlägenheter.
Experimentet med ägarlägenheter ska 
aldrig genomföras.

48. Bostäder till alla.
Rot-bidrag vid reparation, om- och till-
byggnad av äldre hyreshus.

49. Migrationslagarna och EU.
Sverige ska i EU verka för att EU:s med-
lemsländer följer FN:s konventioner om 

de mänskliga rättigheterna, flyktingkon-
ventionen och barnkonventionen. Frågan 
ska drivas av S-kvinnor i riksdagen och i 
EU-parlamentet.

50. Utveckla introduktionspro-
grammet för nyanlända 
medborgare.
Statens och kommunerna introduktions-
program ska ge nyanlända kvinnor och 
män information om mänskliga rättighe-
ter och det jämställdhetspolitiska målet. 
»Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.« Frå-
gan ska drivas i riksdagen av S-kvinnor.

51. Västsahara.
Sju krav som alla bifölls och som S-
kvinnor ska verka för. Sverige ska 
erkänna Västsahara. Folkomröstningen 
om Västsaharas framtid ska genomföras i 
FN:s regi. Marocko ska inte få bestämma 
vilka som ska ha rösträtt i folkomröst-
ningen. Journalister och internationella 
observatörer ska släppas in i Västsahara. 
Marockos kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i de ockuperade delarna 
av Västsahara ska uppmärksammas och 
bekämpas. Den humanitära situationen 
i flyktinglägren ska förbättras genom 
ökade anslag från Sverige, Europa och 
FN.

52. Muntliga avtal vid telefon-
försäljning.
Muntliga avtal ska inte tillåtas vid tele-
fonförsäljning.
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– bostadspolitiken är en av s-kvinnor tra-

ditionella frågor, och det är viktigt att vi är 

aktiva i samhällsplaneringen. därför skrev 

jag motionen om att rot-avdrag ska gälla 

också för allmännyttan.

siv palmgren, Örebro, är en flitig 

motionär. i år hade hon fem motioner till 

förbundsmötet, och hon fick gehör för fyra.

motionen »sanera för liv – rusta för fram-

tiden!« handlar dels om rot-avdrag, dels om 

bidrag för att sanera hälsovådliga bostäder. 

siv palmgren:

– Jag begriper mig inte på den borgerli-

ga regeringen. att investera i allmännyttans 

bostäder ger jobb och fyller behov. man 

kan rädda liv, motverka den ekonomiska 

krisen och driva en social bostadspolitik. 

Fukt och mögel kan byggas bort.

– men eftersom vi socialdemokrater 

brukar satsa på rot-avdrag under lågkon-

junktur för att ge byggnadsarbetare och 

hantverkare jobb så har regeringen valt 

bort vår modell. regeringen gynnar bara 

individer som äger sin egen bostad och 

har dessutom infört ett permanent rot-

avdrag. det är korkat. det handlar bara om 

en politisk markering, inte om vad som är 

bäst.

siv palmgren anser att det är viktigt att 

skriva motioner till s-kvinnor, det är viktigt 

att använda förbundet som politisk kanal, 

det är där frågorna ska lyftas.

siv har varit med i s-kvinnor sedan 

tidigt 70-tal. Hon var med och påverkade 

det ursprungliga programmet kvarteret 

Framtiden, det som verkligen handlade om 

bostadspolitik. 

Hon är nu med i kvinnoklubben rallar-

rosen. Hon var länge ordförande i kvinno-

klubben i Östansjö samt i kvinnodistriktet i 

Örebro län.

Siv Palmgren, Örebro

Att ta körkort en 
klassfråga
karen blomqvist tog sitt körkort i Usa. det 

var på 50-talet, och det var hennes skola 

som såg till att hon redan som 16-åring 

klarade sin uppkörning. En gymnastiktim-

me i veckan avsattes till övningskörning, 

och än idag minns hon hur hon kände 

att hon steg för steg blev allt bättre på 

att fickparkera mellan lärarens utställda 

koner. karen blomqvist:

– det är oerhört orättvist att det nästan 

bara är barn med föräldrar som har 

ekonomiska tillgångar som kan ta körkort 

idag. att ha körkort är viktigt och ofta 

nödvändigt när man söker jobb. därför 

kräver jag att elever i gymnasiet ska ha 

möjlighet till undervisning i bilkörning.

karen blomqvist var inte ombud på 

förbundsmötet, men hennes motion bi-

fölls nästan utan debatt. Ett ombud ansåg 

att motionen borde avslås av miljöskäl. 

bilåkande ska inte uppmuntras.

men karen anser att hennes motion 

bidrar till ökad rättvisa:

»För en ung person i 17–18 årsåldern 

är det möjligt att under en till två terminer 

lära sig att behärska såväl bilteori som 

bilkörning. alla ungdomar skulle på så 

sätt ges en chans att på samma villkor 

kunna ta sitt körkort.«

karen blomqvist är medlem av kvin-

noklubben i sköndal i stockholm.

Underhållningsvåldet och dess skadeverk-

ningar är nu en viktig fråga för s-kvinnor.

monica Grangrund från Fritsla i södra 

älvsborg fick gehör för sin motion med 

rubriken »om våldskulturen«.

– Jag har gått och tänkt på detta länge, 

säger monica. det är väldigt mycket våld 

i skolorna. En del föräldrar vågar knappt 

låta barnen gå till skolan. man tar efter från 

Usa och efter det våld som visas på tv och 

i filmer. 

– Jag tror till och med att vi får fler mord 

i sverige på grund av att vi har så mycket 

våld och mördande i tv. 

monica oroar sig också för den porno-

grafi som förmedlas via internet. 

– Filmerna ger en skev människosyn. 

att möta våldsutvecklingen är angeläget. 

vi talar i politiska termer om solidaritet, 

gemenskap och respekt för mänskliga rät-

tigheter. det räcker inte. nu måste vi visa 

var vi står.

monica vill ha information och samtal 

i skolorna, och hon vill att fler engagerar 

sig i frågor som mobbing och våld. Hon är 

förstås nöjd med att motionen bifölls.

monica är medlem av s-kvinnor i Fritsla 

och sitter i styrelsen i kvinnodistriktet. Hon 

gick med i s-kvinnor för ca 20 år sedan. 

det viktigaste skälet var, och är, att  

s-kvinnor bevakar kvinnors intressen.

Monica Grangrund, Fritsla.

»Stoppa TV-våldet«

Rot-avdrag till allmän-
nyttan ger jobb och 
bättre bostäder

Karen Blomqvist, Stockholm.
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ebatten på förbundsmötet 
blev lång och livlig. Ombuden 
krävde en ny remissomgång. 
Många hade dessutom förslag till 

ändringar och tillägg.
Beslutet blev att programmet ska ar-

betas om. Alla förslag, som bifölls av för-
bundsmötet, ska med i remissen liksom 
svaren på motionerna om familjepolitik. 

Liselott Vahermägi, Nynäshamn, inled-
de debatten och slog an tonen. Hon lan-
serade begreppet»hela kvinnolivet« och 
krävde att hela livscykeln ska finnas med. 
Unga kvinnors liv, rätten till den egna 
kroppen, jämställd vård och forskning, 
heltid en rättighet, en politik  för aktiva 
kvinnliga pensionärer – inte bara för dem 
som är gamla och vårdbehövande.

Kerstin Finndal, Uppsala, var en av 
dem som krävde ett särskilt avsnitt om 
handikappade kvinnor. Det bifölls. An-
neli Palm, Dalarna, såg framför sig att 
programmet skulle kunna bli en bibel i 
det fortsatta politiska arbetet, men ville 

gärna ha med ett avsnitt om tryggare 
miljö i det offentliga rummet. Detta 
bifölls också.

Ökad medellivslängd
I »Program för kvinnors livsvillkor« 
finns ett avsnitt om äldreomsorgen. Det 
är första gången sedan 1970-talet som 
familjepolitiken inte enbart handlar om 
de villkor som gäller för kvinnor i de 
barnafödande åldrarna. Förbundssty-
relsens motiv är glasklart. Allt större 
ansvar för de äldre vältras över på kvin-
norna. Samhället har inte längre råd med 
den omsorg som borde vara självklar, 
och männen tar inte heller här det fulla 
ansvaret.

Sedan lagen om allmän folkpension 
kom 1913 har medellivslängden i Sverige 
ökat från 55 år till 83. I dag är 1 500 perso-
ner över 100 år, och hälften av dem dekla-
rerar via nätet. Ändå måste äldrevården 
förbättras. S-kvinnors kravlista är lång. 
Detta är några punkter: 

Hela kvinnolivet 
ska med i det nya 
familjepolitiska 
programmet
»program för kvinnors livsvillkor«. det är rubriken på det som ska bli 

s-kvinnors nya familje politiska program. Efter en ny remiss till klubbarna 

ska programmet antas av distriktens ordförande. 

det nya programmet ska vara klart för användning i god tid före  

valrörelsen 2010.

D
S-kvinnor på förbundsmöte kräver:

30 Miljarder 
till kommuner 
och landsting
investera i jobb nu! s-kvinnor kräver åtgär-

der mot arbetslösheten och 30 nya miljarder 

till kommuner och landsting för att klara 

kvalitén och behålla en kompetent personal.

kvinnors rätt till eget arbete och egen 

försörjning är en grundförutsättning för ett 

jämställt samhälle. kvinnor ska inte vara 

stötdämpare i en ekonomisk kris genom 

arbetslöshet, deltidsarbete, låga löner och 

sämre arbetsvillkor. vi kräver rätt till heltid, 

rättvisa löner och bra arbetsvillkor!

borås 30-31 maj 2009
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S-kvinnor på förbundsmöte kräver:

Siffrorna på bordet
den moderatledda regeringen är pådrivande när det gäller privatiseringar av 

offentlig omsorg och utbildning. de gömmer sig bakom argument om ökad 

konkurrens, men undviker konsekvent att redovisa hur mycket av skattebetalarnas 

pengar som går förlorade när de försvinner som vinster till de privata ägarna. 

pengar som i stället borde användas till att utveckla och säkra kvalitén i vår ge-

mensamma välfärd.

s-kvinnor kräver att finansminister anders borg (m) redovisar hur mycket av 

våra skattemedel som på det här viset gått förlorade.  

– Bättre samordning mellan sjukhus-
vård, primärvård och hemsjukvård. Vem 
som har ansvaret för sjukvården utanför 
sjukhusen måste bli tydligare. 

– Primärvårdens läkare bör oftare än nu 
göra hembesök hos de äldre patienterna.

– Fler platser i särskilt boende. Staten 
måste ekonomiskt stötta kommunerna.

– Tydligare nationell styrning av äld-
reomsorgen. Nu är skillnaderna mellan 
kommunerna oacceptabelt stora.

Samma möjligheter
Många anställda inom äldreomsorgen går 
i pension de närmaste åren. 2015 kommer 
det att saknas 200 000 anställda inom sek-
torn. Problemet förstärks av att få elever 
söker till gymnasiets omvårdnadspro-
gram. S-kvinnor kräver att arbetsgivarna, 
det vill säga kommunerna och landsting-
en, höjer lönerna, förbättrar anställnings-
villkoren och utvecklingsmöjligheterna 
för dem som arbetar med äldreomsorg.

Kvinnor och män ska ha samma möjlig-
heter till jobb och lön som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. För att visionen 
ska bli verklighet behöver samhället 
reformeras. 

Stödet till ensamstående mödrar måste 
ökas och pensioner höjas. Kvinnor som 
grupp måste gå från deltid till heltidsar-
bete. Av detta följer krav på bättre offent-
lig barnomsorg, som också måste fung-
era på natten och under skolloven. När 

medelålders kvinnor arbetar heltid måste 
omsorgen om de gamla fungera annars 
sliter döttrar och svärdöttrar ut sig.

Heterosexuella kärnfamiljen norm
Den heterosexuella kärnfamiljen är nor-
men som politiken utgår ifrån, men enligt 
programförslaget, och enligt flera ombud 
på förbundsmötet, är det dags att inse 
att en familj inte alltid är mamma-pappa-
barn. Juridiska regler och välfärdens 
institutioner måste anpassas. Det behövs 
också rättvisare regler i samband med 
adoption och insemination. 

Att mammor tar ut merparten av för-
äldraförsäkringen påverkar alla kvinnor. 
Kvinnors högre frånvarorisk medför att 
kvinnor generellt riskerar att betraktas 
som tillfällig arbetskraft. De ges därför 
inte samma möjligheter till utveckling 
i arbetet som manliga kolleger. Därav 
följer: Lägre lön, sämre jobbutveckling 
och en uppdelning av arbetsmarknaden 
i typiskt kvinnliga och typiskt manliga 
jobb.

Ett jämnare uttag av föräldradagar 
genom individuell föräldraförsäkring 
stärker kvinnors ställning på arbetsmark-
naden och ökar kvinnors möjligheter till 
ekonomisk självständighet livet ut.

S-kvinnors krav att fem månader av 
den nuvarande föräldraförsäkringen ska 
reserveras för vardera föräldern ligger 
fast. De återstående tre månaderna ska 

föräldrarna själva dela upp. På sikt ska 
föräldraförsäkringen byggas ut till 18 
månader och vara helt individualiserad. 
Försäkringen ska ersätta inkomstbortfal-
let oavsett vem av föräldrarna som är 
hemma. Ensamstående föräldrar bör få 
vidgade möjligheter att överlåta tillfällig 
föräldrapenning.

Kommunernas dåliga ekonomi under 
lågkonjunkturen på 90-talet fick allvarliga 
konsekvenser för förskolan och skolbarn-
omsorgen. I programmet motsätter sig S-
kvinnor utvecklingen mot deltidsförskola 
och privata lösningar och kräver:

– Ökad personaltäthet. 
– Minskning av barngruppernas storlek 

i förskolan.
– Höjning av personaltätheten i skol-

barnsomsorgen för 6–10-åringar. 
– Bra fritidsverksamhet även för de 

äldre skolbarnen.
– Lagstiftning om rätt till barnomsorg 

på kvällar och nätter. 
Programförslaget låg klart endast en 

månad före förbundsmötet. Det skickades 
ut till klubbarna, men ytterst få hann ta 
ställning innan ombuden skulle iväg till 
Borås.

Förslaget till »Program för kvin-
nors livsvillkor« är fullmatat med både 
statistik och historik. Det kan redan idag 
användas som studiematerial och som 
underlag för motioner, debattartiklar och 
insändare. ✿ 
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prof ilen
estrid landmark

ing Estrid! Hon vet. Jag vet 
inte hur många gånger jag 
sagt just så. Framförallt till 
S-kvinnor, men också till en och 

annan partikamrat som har sökt informa-
tion om kvinnoförbundet. Estrid är vårt 
historiska minne, och nu går hon snart i 
pension.

1986 hoppade Estrid för första gången 
in på förbundet. 1988 återvände hon och 
1989 blev hon fast anställd – som det 
hette på den tiden. Då hade förbundsex-
peditionen 23 anställda. Det var möjligt 
tack vare årliga och rejäla inkomster 
från A-lotterierna. Estrid började som 
sekreterare till studiesekreteraren. 
Sedan blev hon protokollsekreterare, en 
post som hon hade fram till förbundsmö-
tet 2007. Vad gör då en protokollsekrete-
rare? Estrid Landmark:

– Skriver protokoll förstås, mest på 

förbundsstyrelsens sammanträden. Men 
dessutom innehöll arbetsbeskrivningen en 
formulering som innebar att jag skulle se 
till att hålla på traditionen. Det vill säga, 
jag måste känna till både stadgar och för-
bundets traditioner.

För alla andra, för alla medlemmar, var 
Estrid den som visste allt. Inget som rörde 
förbundet eller medlemmarna var henne 
främmande.

Fantastiskt att arbeta
Nu när Estrid är 67 och snart pensionerar 
sig slutar hon som assistent. Det är formellt 
sett, och enligt Handels avtal, en bättre 
position än att vara protokollsekreterare – 
även om det sistnämnda låter tjusigare.

Estrid har arbetat med fyra förbunds-
ordförande, åtta förbundssekreterare och 
åtta Morgonbrisredaktörer. Första för-
bundsordföranden var Maj-Lis Lööw. Och 

första förbundssekreteraren var Ingrid 
Bergander. Estrid har hållit kontakt med 
båda genom alla år, men mest kontakt har 
hon haft med organisationssekreteraren 
Marianne Gustafson som varit pådrivande 
när det gällt att hålla samman personalen 
och som har sett till att de har haft gemen-
samma träffar då och då.

Estrid tycker själv att det har varit 
fantastiskt att arbeta på S-kvinnors för-
bundsexpedition. En central arbetsplats 
inom arbetarrörelsen där hon har kunnat 
kombinera sitt intresse för S-kvinnors 
politiska strävan med sitt lokala politiska 
engagemang.

Estrid är bosatt i Värmdö kommun. 
Hon har helt nyligen slutat som kommun-
fullmäktiges ordförande. Just nu har hon 
egentligen bara ett uppdrag – ersättare i 
utbildningsnämnden.

Estrid började sin karriär som dag-

Vi möter en känd profil, Estrid Landmark. Estrid är 67 år, medlem i S-kvinnor, 
men har också jobbat för förbundet i över tjugo år. men nu är det snart dags för 

pension. Hon berättar för morgonbris om åren som gått.

»roligast var det att jobba under margareta Winberg och pia Enochsson. det hände så 

mycket. de byggde nätverk och drev igenom varvade listor.«

Ring 
EstRid! 
Hon vEt.

R
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När S-kvinnors förbundsmöte i Borås i juni avslutades fick Estrid kramar och varma tack från 
förbundsordföranden, men också stående ovationer från de 100 ombuden. Estrid såg rörd ut, men 
behöll fattningen och lovade att stanna kvar på förbundsexpeditionen ytterligare några  
månader för att föra några sista arbetsuppgifter i hamn innan hon går i pension vid årsskiftet.
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mamma. Det höll hon på med i många år. 
Då fanns det 70–80 dagmammor i Värmdö 
kommun. Estrid tog strid för att de skulle 
få vara med i Kommunalarbetareförbundet 
och få ett eget avtal. Så blev det också. 

Politik hela dagarna
Estrid minns med glädje Kommunals 
kongress 1973. Sigvard Marjasin valdes 
till ordförande och dagmammorna blev 
accepterade av facket och fick den nya 
titeln dagbarnvårdare. Själv var hon uppe i 
talarstolen och yrkade på en stadgeändring. 
I detta kvinnoförbund kallades medlemmen 
för han. Det borde ändras.

– Jag fick en jätteapplåd. Det hade jag 
inte väntat mig. Det var ju självklart fel 
med han i ett kvinnodominerat förbund. 
Sedan skrevs stadgarna om. Det kändes 
skönt.

Parallellt med det fackliga engagemanget 
var Estrid aktiv i det som nu heter Värmdö 
kvinnoklubb. Hon fick kommunala uppdrag 
och hon bytte yrke. Hon hade examen från 
handelsgymnasiet och började undervisa 
svenskar i svenska på ABF. Det var många 
som vid den här tiden bara hade 6–7 års 
folkskola och som behövde kunna sitt eget 
språk bättre för att gå vidare i yrkeslivet. 

Nästa steg blev svenska för invandrare. 
Och det var detta som resulterade i jobbet 
på S-kvinnor. Hon hade ABF-kontakterna 

och S-kvinnors studiesekreterare behövde 
någon som kunde bistå henne. Och på den 
vägen är det fram till årsskiftet 2009.

Estrid Landmark har gillat sitt jobb på 
S-kvinnor, och när hon själv får nämna det 
som har varit bäst kommer en lista som 
både innehåller politiska utspel och män-
niskor. De är inte rangordnade.

– Roligast var det under Margareta 
Winberg och Pia Enochsson. Det hände 
så mycket. De byggde nätverk och drev 
igenom varvade listor. Pia var 
dessutom den bästa chef man 
kan önska sig. Rak och tydlig.

– Det har också varit härligt 
att arbeta i en central organi-
sation inom arbetarrörelsen. 
Politik hela dagarna, det är 
fantastiskt.

– Sextimmarsdagen. En 
utopi och nu en fråga som vi 
nästan har släppt. Men det kän-
des fint så länge som vi orkade 
driva den.

– Sexköpslagen. Inger 
Segelström gjorde ett mycket 
målmedvetet arbete. Och det 
har hon fortsatt med i Europa.

När Estrid ger den här in-
tervjun till Morgonbris är det 
kort tid kvar till parlaments-
valet. Hon konstaterar att 

Sverige, tack vare S-kvinnor, ligger långt 
före de flesta andra medlemsländerna 
när det gäller jämställdhet och reformer 
som stöttar kvinnor på arbetsmarkna-
den.

Jämställdhetsprojekt bromsas upp
– Men nu har vårt jämställdhetsprojekt 
bromsats upp. Vi måste invänta de andra 
i Europa. Det är både bra och dåligt. Ta 
sexköpslagen. Värderingarna i de andra 

länderna kommer in i bilden, 
på gott och ont. På sikt 
måste vi få en utjämning i alla 
frågor. Vi lär känna varandra, 
påverkas och integreras.

– Fredstanken och miljö-
frågorna. Båda är viktiga i 
medlemskapet, men vi måste 
förstås fortsätta att kämpa 
för kvinnors rätt och för 
jämställdheten.

När Estrid Landmark går 
i pension är det trädgård och 
barnbarn som gäller, men inte 
till 100 procent. Hon är aktiv 
i ett biståndsprojekt också. 
Det handlar om utbildning för 
barn i Kenya:

– Det ska få ta mycket 
mera tid nu. Det ser jag fram 
emot. ✿

Estrid Landmark tillsammans med kollegorna på förbundsexpeditionen. Från vänster: Kajsa Jansson, pressansvarig, Eva Skult, politisk sekreterare, 
Estrid Landmark, Anna Ardin, Broderskap och Stina Touma, förbundssekreterare. 

Estrid Landmark 
Ålder: 67 år i juli 

Jobb: organisa-

tionsassistent 

Familj: maken 

sven-inge, tre barn, 

tre barnbarn 

Bor: i Gustavsberg, 

värmdö kom-

mun i stockholms 

skärgård 

Intressen: kommun-

politiken i värmdö, 

natur och kultur 

Motto: »din bästa 

tid är nu – njut av 

dagen!«
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trax innan påsk var jag gästföre-
läsare på universitetet i Seattle. 
När jag fick frågan blev jag glad 
över att någon kom ihåg och 
ville höra mera om den svenska 

modellen, såsom den utformats av 
socialdemokratin. Själva är vi inte alltid 
så bra på att påminna om detta. Att den 
generella välfärden är den, hittills, bäst 
kända demokratiska jämlikhetsskaparen, 
omfördelaren. Att Sverige, som var ett av 
de fattigaste länderna i Europa i början 
av 1900-talet, reste sig och blev ett av 
världens mest jämlika och jämställda län-
der. Det gjorde sig inte själv. Det gjordes 
av arbetarrörelsen, ibland med stöd av 
liberalerna men nästan alltid i strid med 
högern. Den höger, som idag är ute och 
talar om, och glänser över svensk välfärd 
och generöst bistånd. Som om det var 
deras verk…

Det kändes gott att få berätta bakgrun-
den i USA. 

– Min dotter skall ha barn, hon har rätt 
till åtta veckors obetald mammaledighet!, 
sa en av lärarna som lyssnade. Vår långa 
betalda föräldraledighet framstod som 
näst intill overklig i det perspektivet.

Naturligtvis var jämställdhet ett 

huvudnummer. Hur hade vi lyckats med 
varvade listor? Hur kunde det komma 
sig att kvinnors ekonomiska frihet 
nästan hade genomförts? Och kriminali-
seringen av sexköpare! Den lagen ville 
de gärna att vi exporterade. Jag kände 
mig stolt över att peka på den stora bety-
delse som S-kvinnor haft i detta bygge. 
Någon motsvarande organisering finns 
inte i USA.

Stoltheten får dock inte göra oss lata 
och förnöjda. Jag vågar hävda, som en 
föredetting, att jag saknar glöden, entu-
siasmen, kampen.                              

Var finns ett synligt motstånd mot en 
regering som monterar ner det vi byggt 
upp? Var finns analysen till den indivi-
dualism som hotar det gemensamma? 
Den individualism som nu slagit bo även 
hos socialdemokratin. Var finns svaret på 
frågan om det ständigt kommunicerande 
samhället och dess påverkan på män-
niskors sinnen. Blir vi lyckligare av att 
alltid vara »uppkopplade«? Reflekterar 
någon över tillvaron och vart vi är på 
väg?

Mina frågor är berättigade och obe-
svarade. En sak är jag dock övertygad 
om. Det personliga mötet kan aldrig helt 

ersättas av mötet i cyberrymden. Det 
behövs politiker på gator och torg, inte 
bara för att »samtala med väljarna« utan 
också med en mikrofon i hand. 

Personvalet har lett till en individuali-
sering av politiken. Väljarna vet hur den 
enskilda kandidaten låter, hur hon/han 
ser ut (ja, tyvärr spelar det roll), vad just 
hon/han tycker är viktiga frågor. Partiet 
tenderar att hamna bakom personen. Vi 
må ogilla det. Men det var vi socialde-
mokrater som bejakade och utvecklade 
personvalet. Då måste vi också ta dess 
konsekvenser. ✿

S

krönikan
margareta winberg
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var finns glöden, 
entusiasmen, kampen?
vår huskrönikör margareta Winberg skriver om stoltheten över den  

generella välfärden, arbetarrörelsens verk, som höjde sverige från ett av 

Europas fattigaste länder i början av 1900-talet till ett av världens mest 

jämlika och jämställda länder. denna fantastiska om  fördelare 

som högern nu är ute och glänser över, som om det var deras 

verk.

»stoltheten får 

inte göra oss lata

och förnöjda.«



24 morgonbris

D
et var något alldeles speciellt att ha 

blivit vald till ett av de 350 om-
buden till partikongressen 1969. 

Vi skulle välja ny partiordfö-
rande, den fjärde i ordningen 
sedan partiet bildades för då 
80 år sedan. 

I kvinnoförbundets ledning 
var vi väl medvetna om att 
Tage Erlander inte hade det 

socialdemokratiska kvinnoförbun-
det särdeles högt på sin dagordning. 

Nu hoppades vi på en ändrad attityd 
genom valet av Olof Palme. Vi kvinno-
klubbister lyssnade därför intensivt på 
hans installationstal, »Erfarenhet och 
förnyelse«, och vi blev besvikna över att 
han alls inte nämnde kvinnoförbundet 

när han talade om vikten av att lyssna på 
rörelsen och dess grenar. Det blev mest 
bara LO.

Professor Kjell Östberg vid det sam-
tidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola har nu kommit med andra 
delen av sin biografi om Olof Palme. Den 
behandlar hans tid vid makten fram 
till mordet. Östberg konstaterar att 
jämställdhetsfrågorna, med få undantag, 
länge lyste med sin frånvaro. 

– Jag tror att vändpunkten kom i 
början på 60-talet. Då läste många av 
oss »Kvinnors liv och Arbete« och insåg 
hur könsrollerna påverkade kvinnors och 
mäns tillvaro. 

Vi bildade grupp 222 på initiativ av 
Annika Baude. Både Olof och Lisbet 

»palme talade 
kvinnornas språk«
anita Gradin recenserar exklusivt för morgonbris, kjell Östbergs biografi om 

olof palme »när vinden vände«. anita Gradin var under många år ledamot av 

s-kvinnors förbundsstyrelse, hon var vice förbundsordförande och blev 1975 

ledamot av regeringens första jämställdhetsdelegation. Hon var statsråd 

1982–91 och den första svenska kommissionären i EU. 

Exklusiv 
recension! 

Anita Gradin recenserar nya boken om Olof Palme »När vinden vände«:

››
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»palme talade 
kvinnornas språk«

deltog sporadiskt i början. Socialdemo-
kratiska kvinnoförbundet utarbetade 
under denna tid sitt familjepolitiska 
program »Familjen i framtiden«, som 
antogs på förbundets kongress 1972. 
Opinionsläget höll på att förändras 
radikalt i den då så kallade kvinnofrågan. 
Detta fångade Palme upp, och han kom 
till kvinnoförbundets kongress, och höll 
ett jämställdhetstal, som innebar att kon-
gressdeltagarna insåg att nu hade man 
fått en partiordförande som också talade 
deras språk.

En gerilla för jämställdhet
Talets huvudbudskap var klart: enbart 
genom att förena kvinnokampen med en 
socialdemokratisk politik kunde kvinnor-
nas berättigade krav tillgodoses. Några 
veckor senare höll Palme tal om jäm-
ställdhetspolitiken på partikongressen. 
För honom måste alltid kvinnokampen 
inom socialdemokratin lojalt samord-
nas med kampen för socialismen. Detta 
skulle ske genom fem utgångspunkter:
1.  Jämställdheten måste grundläggas i 

arbetslivet. Den måste utgå från kvin-
nornas rätt till arbete.

2.  Samhället måste formas efter en ar-
betsfördelning som bygger på jämlik-
het mellan  kvinnor och män. Detta 
ställer krav på en utbyggd barnomsorg 
och samhällsservice i övrigt.

3.  De värderingar som diskriminerar 
kvinnor och hindrar dem i deras strävan 
till frigörelse måste angripas och kri-
tiskt granskas.

4.  Man måste angripa det förhållandet att 
kvinnorna fortfarande, femtio år efter 
den kvinnliga rösträttens införande, är 
starkt underrepresenterade i politiska 
instanser och i organisationerna.

5.  Det politiska arbetet för kvinnans 
jämställdhet berör samhällslivets alla 

områden. Därför måste reformarbetet 
samordnas på grundval av en helhets-
syn. Regeringen skulle därför inrätta 
en särskild samordningsgrupp för 
denna fråga.
Efter kongressen inrättades jämställd-

hetsdelegationen i statsrådsberedningen 
med Thage G. Peterson som ordförande 
och han kallade delegationen »en gerilla 
för jämställdhet«.

Kvinnoförbundet fick också gehör för 
kraven från familjepolitiska program-
met genom införande av särbeskattning, 
föräldraförsäkring, barnstugereform och 
beslut om fri abort. De frågor som Palme 
och partiets majoritet hade svårt att 
hantera var 6-timmarsdagen, kvotering 
av politiska uppdrag och obligatorisk 
pappaledighet i föräldraförsäkringen. 
Till idag har vi bara blivit överens om 
varannan damernas. I folkomröstningen 
om kärnkraften delades kvinnoförbundet 
och hade svårt att ställa upp för linje två, 
särskilt sedan Ulla Lindström och Alva 
Mydal deklarerat att de skulle rösta på 
linje tre.

Sverige närmare Europa
Internationalisten Olof Palme ansåg 
bestämt att Sverige skulle spela en roll 
internationellt. 

– Jag är säker på att han hade velat 
föra Sverige närmare Europa än till ett 
tullsamarbete. Att Sverige skulle ha en 
aktiv utrikespolitik var viktigt.

Palme tvekade inte att kritisera stor-
makterna, inte minst USA beträffande 
Vietnamkriget. Samtidigt strävade han 
efter att fungera som brobyggare mellan 
de alliansfria staterna i den rika och fat-
tiga världen.

Socialistinternationalen hade betydelse 
genom samarbetet med Willy Brandt 
och Bruno Kreisky. De publicerade ju 

också de gemensamma breven i bokform, 
läsvärda även idag. FN var helt centralt i 
tänkandet om Sveriges roll i storpolitiken. 
Palme lade ned mycket energi på »den 
oberoende kommissionen för nedrust-
nings- och säkerhetsfrågor – Palme-kom-
missionen«.

Rapportens slutsats blev att de stora 
nedrustningskostnaderna var en avgö-
rande orsak till svårigheterna att lösa de 
fattiga ländernas problem.

– För oss som satt i riksdagen under 
Palmes statsministertid skedde många 
omvälvande händelser. Till att börja med 
blev det gruvstrejk och demonstrerande 
fruar i Skärholmen mot matpriserna. Vi 
fick uppleva en jämviktsriksdag 175-175. 
Ledamöter ställdes ofta mot varandra i 
respektive block.

Sagan om Pomperipossa
Den svåraste motgången blev självfallet 
valförlusten 1976, då vi efter 44 år blev 
ett oppositionsparti. Alla kommer vi ihåg 
Astrid Lindgrens saga om Pomperipossa, 
publicerad i Expressen våren 1976 och en 
starkt bidragande orsak till valförlusten.

– Jag håller gärna med Kjell Östberg 
om att Olof Palme var en av 1900-talets 
mest framträdande politiker, kanske den 
främste. En skribent i Berlingske Tiden-
de uttrycker sitt omdöme sålunda: »Sven 
Olof Joakim Palme är en av de modigaste 
socialdemokrater jag mött. En politiker 
som törs tro på förnuftet, som respekte-
rar folkstyret, och i övrigt inställd på att 
ta människor som de är.

Professor Östberg har analyserat Olof 
Palmes olika insatser och berättat om 
hans politiska liv och gärningar både 
djupgående och med energi. För den som 
varit medarbetare till Palme blev boken 
en minnesrik upplevelse av händelserna i 
riksdag och kanslihus. ✿

Anita Gradin skriver för  
Morgonbris.

»I kvinnoförbundets ledning var vi väl medvetna om att 
Tage Erlander inte hade det socialdemokratiska kvinnoför-
bundet särdeles högt på sin dagordning. Nu hoppades vi på 
en ändrad attityd genom valet av Olof Palme.«
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et är nog ingen som har undgått 
att det har varit val i Sydafrika 
och att landets nye president he-
ter Jacob Zuma. Han är partile-

dare för ANC och fick nästan 67 procent av 
rösterna i en tuff valkampanj. Om man har 
följt skriverierna om Sydafrika i svenska 
media de senaste åren, och särskilt under 
valet, har man fått bilden av Zuma som en 
våldtäktsanklagad korrupt bigamist. Sant 
är att han har ungefär fyra fruar och 19 
barn, samt att han blev friad i en våldtäkts-
rättegång och har starka misstankar om 
korruption runt sig trots att han inte blivit 
fälld för någonting. 

Ändå har han starkt stöd bland många 
kvinnor i Sydafrika. Hur kommer det 
sig? För att få svar på detta bestämde 
sig Morgonbris utsända för att göra en 
intervju med en typisk representant för 
det nya Sydafrika. 

Latoya Sedela är en 47-årig kvinna 
som både är designer och driver ett pro-
jekt för gravida tonårsflickor (Mayibue 
Youth Development).  

– Det är så många unga kvinnor som 

blir gravida och slutar skolan i förtid, 
säger hon. Nästan alla kommer att be 
män om hjälp och hamna i beroende. 
Det finns en stor risk att de blir pro-
stituerade, säger Latoya. Vi måste ge 
dem självförtroende och utbildning, det 
ger kvinnor makt. Våldet i hemmen är 
utbrett, misshandel och våldtäkter har 
blivit vardagsmat. 

1 000 per dag smittas med HIV 
Jag tänker på att 50 människor om dagen 
mördas i Sydafrika och att 1 000 människor 
om dagen smittas med HIV. Hur kan hon 
stödja Zuma som sa att han hade duschat 
efter att ha haft sex med en HIV-smittad 
kvinna? 

Latoya menar att den uppmärksammade 
våldtäktsrättegången, där Zuma blev friad, 
paradoxalt nog har lett till att man nu kan 
diskutera sex, våldtäkt, mäns överordning 
och frågor om kvinnor och mäns relationer 
på ett sätt som aldrig tidigare varit accep-
terat i Sydafrika: 

– Tänk dig att vi varit så hjärntvättade 
att en hög politiker kan säga att en dusch 

hjälper mot HIV! Äntligen kan vi på allvar 
tala om kondomer, om hur inte minst 
kvinnorna måste ställa krav för att inte bli 
smittade. INGEN talade om sådana saker 
tidigare!

Latoya fortsätter: 
– Problemet med månggifte handlar inte 

om Zuma, utan om att det existerar över 
hela Afrika. På landsbygden är det vanligt 
att en man har många fruar, och kvinnorna 
har tvingats acceptera detta. Det handlar 
om hur föräldrarna uppfostrar sina barn. 
Det är bara i små kretsar bland eliten som 
det inte är allmänt accepterat. 

– Det är en fight som vi själva måste ta. 
Det är så otroligt vanligt med utomäkten-
skapliga barn, älskarinnor, fästmör och 
fruar, men aldrig på andra hållet så att det 
accepteras att en kvinna har mer än en 
man. En kvinna som ställer krav på att få 
vara »den enda« har inte en chans. 

– Det vi tycker är bra är att Zuma är en 
av de få i eliten som inte är en hycklare, 
utan legaliserar alla sina förbindelser, 
betalar för sina barn och ger dem sitt namn. 
Det är ovanligt. Men för att få en verklig 

den uppmärksammade våldtäktsrättegången, där landets nya 

president Jacob Zuma blev friad, har paradoxalt nog lett till 

att man nu kan diskutera sex, våldtäkt, mäns överordning och 

frågor om kvinnor och mäns relationer på ett sätt som aldrig 

tidigare varit accepterat i sydafrika.  text och foto: ann Linde

anC-sEGEr 
skapar ny 
ÖppEnHEt

D

inter nationellt
sydafrika
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ännu en kvinna
i ledningen
för ett socialdemo-
kratiskt parti
Ildikó Lendvai har valts till ordfö-

rande för det ungerska socialdemo-

kratiska partiet (MSZP). Därmed är 

det sex partier i Europa som har en 

kvinna som ordförande.

De övriga är: Martine Aubry, PS 

Frankrike, Mona Sahlin SAP, Sverige, 

Jutta Urpilainen, SDP Finland, Helle 

Thorning-Schmidt, SD Danmark och 

Caroline Gennez, SPA Belgien.

ildikó Lendvai har lång erfarenhet av 

jämställdhetsarbete. Hon startade partiets 

kvinnoförbund och hon driver på när det 

gäller kvotering med målet varannan kvinna 

på listorna. Hon har skrivit partiets jämställd-

hetsprogram med krav på ökad kvinnore-

presentation, jämställd arbetsmarknad med 

lika lön, en statligt anställd jämställdhetsom-

budsman och bättre villkor för mammor. det 

sistnämnda speglar förstås den ungerska 

synen på föräldraskap. pappor nämns inte 

i programmet. på det ungerska s-partiet 

msZps kongress i budapest fick ildikó Lend-

vai 91 procent av delegaternas röster.

mona sahlin är glad över valet och säger:

– bra att ytterligare ett parti i Europa väljer 

en kvinna till partiledare. Jag ser fram emot 

ett gott samarbete och att vi träffas den 18 

juni då alla europeiska partiledare träffas i 

bryssel. 

förändring måste vi börja på gräsrotsnivå 
och diskutera hela frågan om relationer 
mellan män och kvinnor.

Men fanns det även andra skäl till att 
Latoya Sedela och så många andra la sina 
röster på ANC och Zuma? 

– Förre presidenten Mbeki valde att 
arbeta med frågor som kommer att ta 
decennier att lösa. Det handlade om hur 
Afrika ska få tillbaka sin rättmätiga status 
i världen och att lösa alla Afrikas problem 
i Rwanda, Zimbabwe, Kongo. Vi kände 
att problemen här i Sydafrika glömdes 
bort. Brottslighet, aids, inflation – hur ska 
man tackla det om man inte har tid eller 
prioriterar? 

Annan politik
– Mbeki glömde bort mannen och kvinnan 
på gatan. Jag kommer från samma distrikt 
som Mbeki och han var aldrig där. Zuma 
har en helt annan politik och en helt annan 

attityd. Man känner till hans rötter. Det är 
viktigt här i Afrika.

För första gången fanns ett verkligt 
alternativ för den svarta befolkningen att 
rösta på. Det var utbrytarna från ANC som 
bildade Congress of the People, COPE. De 
fick till slut sju procent av rösterna, men 
spelade en stor roll i valrörelsen. 

Vilken roll tror Latoya att COPE spe-
lade?

– Det var faktiskt bra, för det tvingade 
ANC att diskutera interna problem som 
korruption. Det tar sig uttryck i att folk 
som får positioner hjälper sina kamrater 
från apartheid-kampen eller ännu värre 
sina släktingar. På så sätt får folk utan 
kompetens viktiga poster på alla nivåer 
i samhället. Det här är ett riktigt stort 
problem som vi måste komma till rätta med 
från grunden. 

Jag är helt övertygad om att Latoya har 
rätt. ✿

Problemen i Sydafrika är enorma, men den kraft och glädje som man möts av överallt gör att 
man ändå känner att de kommer att klara av svårigheterna. Men då krävs det att omvärlden 
inte bara fördömer utan fortsätter att visa solidaritet, skriver Ann Linde, Socialdemokrater-
nas internationella sekreterare.

Mona Sahlin,
Sverige

Ildikó Lendvai,
Ungern

Helle Thorning-
Schmidt, Danmark

Martine Aubry,  
Frankrike

Caroline Gennez, 
Belgien

Jutta Urpilainen, 
Finland

sxa7feb5 scanpix Ildiko Lendvai.jpg
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bok-
e rbjudande

bokerbjudande till 
morgonbris läsare 

»Samhällsekonomi till  
husbehov«

I samarbete med olika bokförlag 

erbjuder vi våra läsare nya böck-

er till specialpris. Denna gång 

en bok för dig som vill förstå den 

pågående ekonomiska krisen. 

Boken tar upp de bakomliggande 

faktorerna till bankkriser, upp-

sägningar och vad som påverkar 

svensk, europeisk och global 

ekonomi. Läs boken på egen 

hand eller starta en bokcirkel där 

du tillsammans med andra kan 

samtala om innehållet. 

dan andersson, tidigare chefsekonom 

på Lo och kajsa borgnäs, ordförande 

för det socialdemokratiska studentför-

bundet har skrivit boken »samhällseko-

nomi till husbehov«. boken 

ger svar på de vardagsfrå-

gor vi ställer oss själva och 

varandra, arbetskamrater 

och grannar emellan, till 

exempel; varför måste jag 

bli arbetslös för att bostads-

bubblan i Usa sprack? En 

översiktlig lärobok för den som vill 

förstå de teoretiska grunderna i vår 

ekonomi, liksom en dagsaktuell analys 

av de ekonomiska svängningarnas 

effekter på arbetsmarknad, välfärd, 

inkomstspridning och miljö. 

boken kostar 116 kronor samt frakt- 

och expeditionsavgift. 

mejla, faxa eller skriv till bilda Förlag. 

Glöm inte att skriva att du omfattas av 

erbjudandet i morgonbris. 

bilda Förlag 

box 42053 

126 13 stockholm 

telefon: 08-709 05 00 

SamhällSekonomi
Dan anDersson 

Kajsa Borgnäs

Bilda förlag

Männen som fick utbildning, som 
hade rörelsefrihet, som i arbetslivet 
fick bättre villkor än kvinnorna och som 
utförde de viktiga livsgärningarna. Livs-
gärningar som sedan porträtterades i text 
och bild och genom muntliga familjeberät-
telser. Männen syns och männen lämnar 
spår efter sig. Kvinnorna omnämns sällan, 
ibland saknas det till och med bilder 
på kvinnorna. Även i berättelserna om 
mormödrarna får morfäderna ta plats, i 
vissa fall förvånande stor plats. Tystnaden 
kring mormodern, kvinnan, är så talande 
och beskriver tydligt kvinnans plats 
genom historien eller snarare 
avsaknaden av den.

– Jag tror att nästan alla 
kvinnor har ett förhållande till 
sin mor och sin mormor även 
om det är en icke-relation 
som i Maria Svelands fall där 
tystnaden om mormodern når 
sin ytterlighet. Kanske inte 
för att hon inte fick ta plats 
under sitt liv utan mer på 
grund av moderns oförmåga 
att berätta. Den förlamande 
ordlösheten som leder till 
en frustrerande tystnad och 
frågor som inte besvaras.

Antologin är ett viktigt 
dokument om kvinnohistoria, 
klass och jämställdhet. Den 
väcker frågor om det egna so-
ciala arvet, kvinnorna i den egna släkten 
och deras levnadsvillkor. Hos mig väcker 
den också lusten att nedteckna den tret-
tonde berättelsen om min egen mormor, 
och den påminner om vikten av att även 

sätta ord på den egna historien, viktiga 
tidsdokument att föra över till kommande 
generationer av kvinnor.

Boken beskriver olika livsöden, men 
påfallande många handlar om regler och 
konventioner som kvinnorna tvingades 
anpassa sig till. Den handlar om kvinnor 
som ensamma familjeförsörjare och med 
stora barnaskaror. Kvinnor som bröt mot 
konventioner och gick sina egna vägar. 

Några av kvin-
norna gör särskilt 
intryck på mig; Zinat 
Pirzadehs mormor 
som flätar in guld-
smycken i barnbar-
nets hår inför flykten 
från Iran, Maria 
Ernestams mormor 

som startar en frisersalong 
och lever med en icke-stöt-
tande make som hon skiljer 
sig ifrån och förklarar frankt 
att »honom gick det inte att 
leva med«.

Precis som Zinat Pir-
zadehs mormor fick sista 
ordet, överlistades jag av 
min finska mormor vars sista 
ord till mig var på klingande 
svenska. Stum av förvåning 
insåg jag att de hemlisar 
min bror och jag undanhål-
lit henne genom att prata 

svenska med varandra under barndomen 
inte alls hade varit några hemlisar för 
henne. Hur det kom sig att vår mormor 
kunde svenska, och hur hon lyckades bli 
skjuten må jag och min mor berätta.✿

»min mormors 
historia«

Tolv kvinnor, etablerade författare, har i en 

antologi »Min mormors historia« försökt 

att skriva sina mormödrars historia. Jag 

använder ordet försökt med anledning av att inte alla har haft den möjlig-

heten då man vetat så lite om sin mormor. Inte så konstigt kanske eftersom 

kvinnorna genom historien fått stå tillbaka för männen. 

Irmeli Krans
bor på söder-

malm i stockholm

och är styrelseledamot 

i tanto, Zinken (s).

irmeli är polis och är 

engagerad i antidiskri-

mineringsfrågor. Hon 

har utbildat poliser 

och polisstudenter 

i förundersökning 

och hatbrott, och hon 

föreläser om fördomar, 

hbt-frågor och hetero-

normativitet.

irmeli ingår i morgon-

bris redaktionsråd.

bokrecension
irmel i  krans
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skicka in din lösning till: bilda idé, box 42053, 126 13 stockholm. märk kuvertet med »kvinnokrysset«. den först  
öppnade rätta lösningen vinner ett vackert silverarmband designat av Eva E Eriksson.

kvinnokryss
Alma Norsell
alma norsell, 1870-1948. 

1921 var det år då kvinnorna 

för första gången fick rösta i 

ett riksdagsval. att kämpa för 

ett högt kvinnligt valdeltagan-

de var förstås mycket viktigt 

för alla dem som varit med 

och kämpat för den kvinnliga 

rösträtten. det socialdemo-

kratiska kvinnoförbundet 

satsade stora resurser på 

agitation bland kvinnorna, 

och partiet såg till att ha flera 

kvinnor bland de talare som 

från centralt håll skickades ut 

i valrörelsen. 25 kvinnor anli-

tades i den centralt organi-

serade valkampanjen, vilket 

var en stor grupp för att vara 

vid denna tid. bland dessa 25 

fanns alma norsell. 

(källa: boken »systrar, kamra-

ter!« av anne-marie Lind-

gren och marika Lindgren 

åsbrink.)

Vinnare av förra 
numrets korsord:
Gunvor Jernberg, Uppsala.

vinsten kommer med 

posten.

Vinn!
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✘
eu-valet

s-kvinnor

Orsaken är spärren. Det krävs fem 
procent för att både bli vald och gå förbi 
kandidater med färre personkryss. Hil-
levi fick 23 724 röster och 3,07 procent av 
rösterna på partiet. Göran Färm fick  
20 078 och Anna Hedh 20 716.

Därmed gick det också bäst för Hillevi 
av förbundets fem utvalda kandidater.  
Orsaken är troligen att hon är den enda 
av dem som har drivit en riktig person-
valskampanj med trycksaker, affischer 
och kampanjknapp. Hon har rest mycket, 
haft flera möten och arbetsplatsbesök 
varje dag: 

– Och så har jag lärt mig hantera de 
nya medierna Facebook och Twitter.

Yoomi Renström, oppositionsråd från 
Ovanåker i Hälsingland, gjorde precis 
tvärtom. Hon deltog i valkampanjen 
och uppmanade de fackliga väljarna att 
kryssa Olle Ludvigsson, Göteborg, och 
de yngre att kryssa antingen Evin Cetin, 
ung kvinna, juridikstuderande och upp-
vuxen i Bollnäs, eller Ardalan Shekarabi, 
ung man och jurist i Gävle.

Tack vare sin insats för andra fick 
Yoomi bara 1 464 röster. Den enda mark-
nadsföring som gjordes för Yoomi var en 
artikel i Morgonbris samt en broschyr 
som kvinnoförbundet gav ut. 

På samma sätt har de båda riksdags-
ledamöterna Carina Ohlsson, Lidköping, 
och Carina Hägg, Jönköping, hållit låg 
profil. Båda fick en halv procent av krys-

sen. Carina Hägg 3 782 personröster och 
Carina Ohlsson 3 731.

Carina Ohlsson säger om personvals-
kampanjande:

– Det är inte riktigt jag. Jag tycker 
att det är svårt att framhäva mig själv. 
Men hemma i arbetarekommunen hade 
jag förstås stöd. Det var väl därifrån de 
flesta rösterna kom, plus en del från dem 
som stöttar mitt arbete för kvinnojours-
frågor. 

Facebook, Twitter och blogg
Carina Hägg har under valkampanjen 
arbetat med sociala medier, i första 
hand Facebook, Twitter och blogg. Hon 
anser att det är hög tid att partiet på alla 
nivåer engagerar sig i dessa nya medier. 
Särskilt viktigt är det på orter där man 
som s-politiker kämpar ensam mot en 
borgerlig tidning. Hon vill också ha en 
partidebatt om hur organisationen ska 
agera när det som i EU-valet bara finns 
en enda valsedel och ett enda centralt 
valprogram. 

Susanne Andersson, fritidsassistent på 
en grundskola i Kalix, tycker att hennes 
valkampanj gick ganska bra. Susanne 
fick 4 907 röster, och hon säger att när 
Sverige nu har personval måste man 
kunna kampanja. Hon har utöver tradi-
tionella metoder med möten och samtal 
också varit ute på Facebook och berättat 
om sitt dagliga arbete i valkampanjen. 

Personval med kryss för en kandidat 
användes första gången i de allmänna va-
len 1998. Systemet ger väljaren möjlig-
het att visa stöd för en särskild kandidat. 

Socialdemokratiska partiet har for-
mellt godkänt systemet med personval, 
men flera partidistrikt har vid sina års-
kongresser sagt nej till personvalskam-
panjer. Skåne är ett sådant distrikt.

Hillevi Larsson:
– Jag har varit emot personval och 

personvalskampanjer. Nu är jag mera 
kluven. Det är inte rättvist om vissa kör 
en kampanj och andra inte. Det viktiga 
är att vi som socialdemokrater inte mot-
arbetar varandra.

– Men en personvalskampanj kan visa 
på mångfald i partiet och kan ge väljarna 
en tydligare bild av kandidaterna.

Hillevi bekostade själv sina knappar 
och klisterlappar. Hon fick ekonomisk 
hjälp med affischerna av Kävlinge Arbe-
tarekommun.

– Kampanjen startade när många hör-
de av sig och ville driva mitt namn. Man 
ville ha in en skåning i parlamentet och 
tyckte att jag stod för långt ner. Efter ett 
antal sådana samtal insåg jag att jag inte 
kunde låta andra driva en kampanj för 
mig. Jag måste göra något själv också.

– Nu måste vi i partiet börja tala om 
hur vi ska förhålla oss till personvals-
kampanjer. Vi kanske ska acceptera 
personvalet och arbeta därefter. ✿

Hillevi Larsson, riksdagsledamot från malmö, fick fler röster än 

både Göran Färm och anna Hedh, men hon kommer ändå inte in 

i EU-parlamentet.

att kryssa eller inte kryssa
– så här gick det för S-kvinnors kandidater
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✿ Träff för nya medlemmar ✿ Nya Makthandböcker 

✿ Förbundsmötet i Borås den 30-31 maj ✿ Fråga Stina!

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinnor 

träff för nya 
medlemmar efter 
sommaren
För andra året i rad arrangeras en träff för S-kvin-
nors nya medlemmar. Träffen hålls den 21-22 au-
gusti 2009 på Runö Kursgård och erbjuder de nya 
medlemmarna information om kvinnoförbundets 
politik och organisation, en möjlighet att lyssna på 
spännande gäster samt en chans att diskutera po-
litik med andra s-kvinnor. I samband med träffen 
arrangeras också ett studiebesök i riksdagen.
Vid förra årets träff deltog 70 personer från hela 
landet. Diskussionerna var livliga och stämningen 
mycket god. Den positiva responsen vi fick på ut-
bildningen är skälet till att den arrangeras igen.
För frågor om träffen för nya medlemmar kontakta 
Stina Touma, stina.touma@s-kvinnor.se, telefon: 
08-700 27 41.

På distriktsårsmötena under våren 2009 har tre nya distriktsord-
föranden valts. Vi hälsar dem varmt välkomna till distriktsord-
förandegruppen!
Norrbotten: birgitta ahlqvist (ersätter susanne andersson)

E-post: birgitta.ahlqvist@ktv.nu eller s-kvinnorbd@hotmail.com 

Norra älvsborg: stina-kajsa melin (ersätter Christina oskarsson)

E-post: stinakajsa.melin@telia.com 

Halland: anna-karin malmkvist (ersätter maj-britt rane andersson)

E-post: anna-karin.malmkvist@halmstad.se 

nya distriktsordförande 7 000 kronor 
till Umeå
Umeå kvinnoklubb har tilldelats 7 000 kronor i verk-
samhetsbidrag av förbundsstyrelsens arbetsutskott. 
Pengarna har och ska användas för bland annat 
utåtriktade aktiviteter på Internationella kvinnoda-
gen och 1 maj, medlemsvärvning och medlemsvård 
samt att utveckla och fördjupa samarbetet med SSU 
och andra föreningar.

foto: kerstin stickler
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Helgen den 30–31 maj ägde S-kvin-

nors förbundsmöte rum i Borås. Ett 

reportage från förbundsmötet med 

information om aktuella motioner 

och beslut samt intervjuer hittar ni  

i detta nummer av Morgonbris. 

Förbundsexpeditionen vill framföra ett 
varmt tack till Södra Älvsborgs kvinno-
distrikt för ett välplanerat arrangemang 
där den politiska debatten på ett trevligt 
sätt vävdes samman med kulturinslag.
Vid årets förbundsmöte var det val av 
sex nya ordinarie ledamöter till styrel-
sen och samtliga styrelseersättare och 
revisorer. Den nya styrelsen fick en bra 
sammansättning av kvinnor i olika åldrar 
och från olika delar av landet. Läs mer 
om styrelsen och dess medlemmar på 
www.s-kvinnor.se under Organisation/
Förbundsstyrelse.

Styrelsen:

Ordförande
Nalin Pekgul, Stockholms stad 

Vice Ordförande
Carina Ohlsson, Skaraborg (Omvald)

Förbundssekreterare 
Stina Touma, Stockholms län

Ordinarie Ledamöter
Anne Ludvigsson, Östergötland  
(Omvald)
Maria Augustsson, Göteborg 
Susanne Andersson, Norrbotten 
(Omvald)
Inga-Lill Röhr, Värmland
Carina Hägg, Jönköpings län
Hillevi Larsson, Skåne 
(Nyvald, tidigare ersättare)
Yoomi Renström, Gävleborg 
(Nyvald, tidigare ersättare)
Viola Furubjelke, Östergötland 
(Nyvald)

Ersättare
Maj-Britt Rane Andersson, Halland 
(Omvald)
Ann-Christine Furustrand, Stockholms 
län (Omvald)
Anna-Carin Leufstedt, Blekinge 
(Omvald)
Monika Gustavsson, Norra Älvsborg 
(Omvald)
Anna-Lena Näslund, Västernorrland 
(Omvald)

Jeanette Skogshus, Skåne (Nyvald)
Liselott Vahermägi, Stockholms län 
(Nyvald)
Gudrun Hansson, Jämtland (Nyvald)
Susann Jensen Engström, Stockholms 
stad (Nyvald)

Revisorer:

Ordinarie
Marianne Carlström, Göteborg (Omvald)
Boel Carlsson, Södermanland (Omvald)
Monica Green, Skaraborg (Omvald)

Ersättare
Ann-Charlott Wisén, Västernorrland 
(Omvald)
Lisbeth Björklund, Örebro län (Nyvald)

För gott samarbete tackar vi även: abF, 

aktuellt i politiken, borås arbetarekommun, 

borås djurpark, borås stad, Folksam, Fonus, 

Handelsanställdas förbund, Hyresgästföre-

ningen, iF metall, kommunalarbetareför-

bundet, Lo, olof palmes internationella 

Center, rFsL, s-kvinnor i norden, ssU, 

s-studenter, swedbank, södra älvsborgs 

partdistrikt, Unga Örnar och viskadalens 

folkhögskola.

Förbundsmötet i borås den 30-31 maj

Bakre raden från vänster: Några av funktionärerna från Södra Älvsborg – Erika Storme Martinger, Marianne Rodosi, Gerd Jansson,  
Birgitta Wandeby och Ann-Marie Nielsen. I förgrunden ordförandena Leila Pekkala och Ulla Lindqvist.

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinnor 



w

mbuden uppskattade att 
både SSUs Jytte Guteland 

och S-studenters Kajsa 
Borgnäs höll tal på förbunds-

mötet. Som ordförande för S-kvinnor 
är jag mycket stolt över att både SSU 
och S-studenterna leds av kvinnor. Jag 
var också glad över att ordföranden i 
Olof Palmes internationella center, Lena 
Hjelm-Wallén, talade på förbundsmötet. 
Trots att Lena Hjelm-Wallén har varit 
ordförande i Västmanlands kvinnodi-
strikt och både utrikesminister och vice 
statsminister hade hon aldrig tidigare 
talat på S-kvinnors förbundsmöte. Nu 
återstår bara att övertyga henne om att 
starta en kvinnoklubb hemma i Sala.

Det var roligt att programmet »Kvin-
nors livsvillkor« väckte så mycket 
debatt. Många intressanta tilläggsförslag 
fördes fram, men ombuden var kritiska 
till den korta remisstiden och förbunds-
mötets beslut blev att återremittera 
programmet till förbundsstyrelsen. Det 
innebär att klubbar och distrikt under 
hösten kommer att få ordentligt med 
tid för att diskutera programmet och 
komma med synpunkter. Därefter ska en 
distriktsordförandekonferens och slutli-
gen styrelsens ta ställning. Programmet 
kommer då att kunna användas i valrö-

relsen inför valet 2010. Även Klimatpro-
grammet återremitterades och kommer 
att behandlas på samma sätt. 

Det var också glädjande att så många 
av ombuden var nya och unga. Jag hop-
pas att våra mötesrutiner inte skrämde 
iväg dem även om det blev lite rörigt i 
början när till och med erfarna distrikts-
ordföranden inte visste på vilka punkter 
man skulle ta upp sina yrkanden utan 
började föreslå ändringar i program och 
skrivelser redan under den punkt när 
dag- och arbetsordning skulle fastställas. 
Nya ombud kan kanske tycka 
att vi lägger för mycket tid 
på att reda ut formalia men 
för demokratins skull måste 
en kongress vara noga med 
sådant. Lisbet Palme brukar säga till mig 
att kvinnoförbundet borde ha fler kurser 
i mötesteknik och jag tror att hon har 
alldeles rätt. Om de nya ombuden till ett 
förbundsmöte ska kunna göra sina röster 
hörda måste de komma väl förberedda 
även i mötesteknik. På distriktsordföran-
demötet kommer jag därför att ta upp 
hur vi ska förbättra oss.

Även i övrigt bjöd förbundsmötet 
på en livlig debatt inte minst när de 
femtiotre motionerna kom upp till 
diskussion. De många motionerna visar 

att det är kraft i vårt 
förbund. Men jag har insett att den tid 
som förbundet avsätter för behandlingen 
av motionerna är alltför kort. Förbunds-
möte i månadsskiftet maj/juni innebär 
att under april och maj ska först styrel-
sen och därefter delegaterna hinna gå 
igenom motionerna som skickats in efter 
distriktens årsmöten i mars. Stressen 
blir stor för alla inblandade och risken 
finns att motionerna inte behandlas till-
räckligt noggrant. Jag kommer därför att 
föreslå styrelsen att nästa förbundsmöte 
flyttas till augusti.  ✿

förbundsordföranden
nalin pekgul

»Lisbet palme brukar

säga till mig att
kvinnoförbundet borde

Nalin Pekgul, 
ordförande  
i S-kvinnor

O
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vem sa att det alltid regnar i borås? i alla fall sken solen över 

borås hela helgen den 29-31 maj när s-kvinnor samlades där 

till förbundsmöte. tack södra älvsborgs kvinnodistrikt som stod 

bakom ett mycket fint arrangemang! Ett presidium med kompe-

tens, tålamod och humor, effektiva funktionärer och fina kultur-

inslag betydde mycket för att förbundsmötet blev så lyckat. 

Livlig debatt på s-kvinnors 
förbundsmöte i borås

ha fler kurser i 

mötesteknik och jag tror
att hon har alldeles rätt.«



Svar 
Hej Inger!
Vad roligt att höra att du är medlem 
i UNIFEM, det är många S-kvinnor 
som väljer att kombinera sitt enga-
gemang i S-kvinnor med medlemskap 
och arbete för UNIFEM. Visst är det 
viktigt att vi lyfter fram våra med-
systrars arbete i andra kvinnoorgani-
sationer. 

UNIFEM är Förenta Nationernas 
utvecklingsfond för kvinnor och är 
alltså en internationell organisation 
som arbetar för jämställdhet och kvin-
nors mänskliga rättigheter.

Själv är jag imponerad av UNI-
FEMs arbete för att sprida informa-
tion om Kvinnokonventionen, det vill 
säga FNs konvention om avskaffande 
av diskriminering av kvinnor, som 
tar bland annat upp kvinnors rätt 
att delta i det politiska och offentliga 
livet, samma rätt till utbildning, ar-
bete, sjukvård, medborgarskap och så 
vidare. Kvinnokonventionens artiklar 
är inte bara vackra ord om allas lika 
värde, utan konventionen är faktiskt 

riktigt kraftfull och nytänkande trots 
några år på nacken.  

Vad sägs om åtgärder som kvote-
ring och positiv särbehandling för att 
uppnå jämställdhet, krav på stater 
att motverka stereotypa könsroller 
i samhället och i skolböckerna samt 
vikten av barnomsorgens betydelse 
för möjligheten att förena familje-  
och arbetsliv.  

Hur många av Kvinnokonventio-
nens artiklar platsar egentli-
gen i Moderaternas eller 
Kristdemokraternas 
politiska program? 
Även om den bor-
gerliga regeringens 
ministrar gärna talar 
varmt om Kvinnokon-
ventionen i internatio-
nella sammanhang så 
gör man inte så gärna 
politik av den på hemmaplan. 

UNIFEM gör ett otroligt viktigt 
arbete för att sprida information om 
Kvinnokonventionen, och år 2010 har 
vi S-kvinnor ett viktigt ansvar att se 

till att dess artiklar också blir politisk 
verklighet när vi kommer till makten.

Mer information om UNIFEM i 
Sverige kan man hitta på deras hem-
sida, www.unifem.se

Stina Touma

Förbundssekreterare

socialdemokratiska 

kvinnoförbundet

Här kan du fråga Stina Touma, förbunds sekreterare i S-kvinnor om ditt  
medlemskap, S-kvinnors politik och linje i olika frågor. Skicka din fråga till: 
S-kvinnor, Fråga Stina, Morgonbris, Box 704 58, 107 26 Stockholm  eller mejla 
morgonbris@s-kvinnor.se

Fråga 
Stina

Förbundet informerar     S-kvinnor     Förbundet informerar      S-kvinnor 

Fråga
Jag skulle vilja att ni skrev en artikel om organisationen UNIFEM där 
jag själv är medlem sedan sju år tillbaka. 
Inger B. Andersson, Helsingborg

S-kvinnors uppskattade Makthandbok om hur kvinnor skaffar sig verkligt inflytande och egen 
makt har kommit i nytryck och i nya översättningar.

Makthandboken beskriver på ett praktiskt sätt hur kvinnor kan agera för att få mer makt. 
Den redogör även för de fem härskarteknikerna och förklarar hur vi undviker och undanröjer 

dessa fällor. 
Makthandboken finns på svenska, engelska, spanska, ryska, serbokroatiska, turkiska 

och arabiska. Den svenska versionen kostar 5 kronor/styck, övriga språk 10 kronor/styck. 
Beställning görs till förbundsexpeditionen genom Estrid Landmark, 

estrid.landmark@s-kvinnor.se, telefon: 08-700 27 48.

nya makthandböcker

34 morgonbris
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VALBEREDNINGEN
Att sitta i valberedningen är ett 

förtroendeuppdrag som ofta 

undervärderas trots det stora 

inflytande valberedningen har  

i en förening. 

Beställningsnummer: 574-8056-9

Pris: 100 kronor

SEKRETERAREN
Sekreteraren fungerar som en 

motor i föreningen. I boken Sekre-

teraren får du råd och tips kring 

sekreterarens roll före, under och 

efter föreningens möten. 

Beställningsnummer: 574-8060-6

Pris: 100 kronor

ORDFÖRANDEN
Det är inte lätt att vara ordföran-

de men dessbättre är föreningsli-

vets allmänna regler ganska enkla 

och logiska. I boken Ordföranden 

hittar du det viktigaste du behö-

ver kunna för att leda ett möte 

och föreningens övriga verksam-

het. Rejält med utrymme ägnas åt 

ledarskapet. 

Beställningsnummer: 574-8058-3

Pris: 100 kronor

Är du nyvald som ordförande, 

sekreterare eller revisor?  

Eller vill du lära dig mer om vad 

som händer på mötet?  

Då är böckerna i vår nya före

ningsserie något för dig. Maila 

din beställning till: kundtjanst@

bildaforlag.se – uppge bokens  

titel, beställningsnummer, samt 

namn, adress, telefonnummer och 

beställningskod: Morgonbris.

REVISORN
Modern revision innebär så mycket 

mer än att bara granska bokfö-

ringen. Att vara revisor i en före-

ning innebär att du har insyn i hela 

verksamheten och när som helst 

kan gripa in. 

Beställningsnummer: 574-8059-0

Pris: 100 kronor

MÖTESTEKNIK
Föreningslivet är en viktig del av 

vårt demokratiska samhälle. Genom 

åren har det utvecklats en mängd 

regler och traditioner för hur ett 

möte ska gå till så att alla kan 

komma till tals och besluten fattas 

i demokratisk ordning. I boken Mö-

testeknik redogörs för den praxis 

och de begrepp som används i 

olika situationer vid våra vanligaste 

föreningsmöten. 

Beställningsnummer: 574-8057-6

Pris: 100 kronor

FÖRENINGSBOKEN
Föreningsboken är en oumbärlig 

hand- och uppslagsbok för alla som 

är medlemmar i någon förening. 

Den är också en utmärkt studiebok 

i föreningskunskap.

Beställningsnummer: 574-8055-22

Pris: 200 kronor

www.bildaforlag.se

NYA 
Förenings- 

serien!

Föreningsserien

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

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

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

mycket	annat.

Föreningsboken ingår i Bilda Förlags  
FörenIngsserIen.

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

Lasse	Pedersson	är	verksam	som	konsult	och	rådgivare	
vid	IT-	och	verksamhetsutveckling.
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bilda Förlag

Svante Pedersson  
Lasse Pedersson

Föreningsboken



posttidninG B
morgonbris

box 70485, 107 26 stockholm

Hjälptelefonen är gratis och du kan vara anonym. www.hjalptelefon.nu

Hjälptelefonen är gratis och du kan vara anonym. www.hjalptelefon.nu


