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Tiden går fort. Redan är vi drygt 
halvvägs genom vårt jubileumsår och 
hösten gör sig påmind. Det är länge 
sedan vi skickade ut vår senaste in-
ternbulletin. Vi hoppade nämligen 
över vårens SKVib. Skälet är att en 
redaktionskommitté på fem personer 
har arbetat med en jubileumsbok som 
kommer att skickas ut till medlem-
marna i höst. Vi hade hoppats få den 
klar till Nordiskt Forum i Malmö 12-
15 juni, men hann inte få allting fär-
digt i tid, trots att vårt första planer-
ingsmöte ägde rum för drygt två år 
sedan. Själva skrivandet tog längre tid 
än vi räknat med. 

Nu lanserar vi boken istället på 
Bok- och Biblioteksmässan i Göte-
borg 25-28 september, där vi i år har 
en monter på Internationella torget. 

Eftersom vi räknade med att jubile-
umsboken skulle skickas ut före som-
maren, tyckte vi då att den kunde 
ersätta SKViben. 

Detta nummer handlar mest om 
våra erfarenheter från Nordiskt 
Forum, som var en stor satsning från 
vår sida. Som medlemsorganisation 
i Sveriges kvinnolobby var vi med  i 
planeringen från början, hösten 2011, 
då beslut togs på ett möte i Kungälv 
om att satsa på en stor nordisk kvin-
nokonferens. 

Det hade diskuterats innan om man 
skulle arbeta för en ny kvinnokonfe-
rens i FN:s regi, men det bedömdes 
att världsläget idag var sådant att en 
handlingsplan som var mer radikal 
än den som samlade världens länder i 

Beijing 1995 knappast skulle komma 
till stånd. 

Slogan för Nordiskt Forum var 
”New action on women's rights.” Ett 
slutdokument hade arbetats fram till 
Nordiskt Forum  med krav på tolv 
olika områden att ställa till de nord-
iska ländernas jämställdhetsministrar. 
Kvinnolobbyns medlemsorganisa-
tioner utgjorde remissorgan. Det tema 
vi beslöt oss för redan i Kungälv att 
satsa på var militarisering av vår 
värld, alltså prioriterade vi att försöka 
påverka de krav som fanns under 
rubriken Fred och säkerhet. Flera av 
våra förslag togs också med i texten, 
nämligen att de nordiska länderna ska 
minska sina militära utgifter och utse 
nedrustningsambassadörer, ska sluta 
sälja vapen och mera aktivt arbeta för 
avskaffande av kärnvapen. Detta var 
vi nöjda med. 

Bland våra åtaganden i Malmö var 
ett seminarium med  Anne Wright 
som under rubriken Women and the 
Military from a feminist Perspective, 
berättade om sina speciella erfarenhet 
som avhoppare med mångårig tjänst-
göring som militär och diplomat för 
USA bakom sig. Vi har hört många 
uppskattande ord om seminariet som 
lockade en fulltalig publik. Vi blev 
också  medarrangörer tillsammans 
med IKFF och Kvinnolobbyn för 
Cynthia Enloes seminarium Women's 
Power to stop war. Cynthia har en for-
midabel kommunikativ förmåga, så 
det är roligt att hon fanns med  på 
flera programpunkter på forumet. 
Redan när hon promoverades till 

Ordförande  har ordet

Bild: Margareta Nordh
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund upprörs över polisens 
agerande i samband med protesterna mot det nynazistiska 
Svenskarnas Parti på Limhamnstorget i Malmö lördagen 
den 23 augusti. Att på ett demokratiskt sätt protestera 
mot denna rasistiska organisation är en demokratisk nöd-
vändighet. 

Nog ska väl polisen vara professionella nog att hantera 
upprörda demonstranter utan att ta till metoder som leder 
till att människor skadas och måste föras till sjukhus. 
Det kan inte anses som annat än oproportionerligt våld. 
SKV ställer sig bakom kravet på en från polisen fristående 
utredning av händelseförloppet. 

Viktigt är, som alltid med kritik av polisens agerande, 
att det blir en helt oberoende instans som undersöker poli-
sens tillvägagångssätt. Endast med en sådan instans kan ett 
demokratiskt samhälle med tillförsikt anförtro sina polis-
styrkor ett våldsmonopol. De måste alltid vara beredda att 
ta emot kritik och ompröva sina arbetsmetoder. Med ett 
växande antal rasistiska grupperingar i samhället kommer 
dessa allt oftare att ställas på prov. 

Ianthe Holmberg
Ordförande Svenska Kvinnors Vänsterförbund SKV

SKV vill ha en fristående 
utredning av polisvåldet 
i Limhamn

Anti-SD demonstration i Göteborg.  Bilden med alla staketen  är 
tagen före demonstrationen.  Skånepolisen skulle kanske lära sig 
något av kollegorna  i Götet.

hedersdoktor i Lund 2012, undrade 
jag om hon inte ville gästa en stor 
nordisk kvinnokonferens som skulle 
äga rum ett par år senare. 

Nordiskt Forum har kritiserats 
både under planeringsstadiet och i 
efterhand på flera punkter, främst 
att detta stora konferenscenter med 
sin jättearena inte var rätt miljö för 
en kvinnokonferens med anspråk på 
att bygga på gräsrotsmedverkan. Det 
blev alldeles för dyrt att delta och 
därför exkluderades många, särskilt 
unga och invandrargrupper. 

Men kritik har också framförts för 
att borgerliga jämställdhetsministrar 
fick för stort utrymme, att kvinnor 
med invandrarbakgrund, (begreppet 
rasifierade kvinnor används  numera), 
inte var delaktiga i planeringen och 

att dokumentet med konferensens 
krav inte fick någon offentlig behand-
ling. Diskussionen blir ett nyttigt 
underlag för hur en framtida konfe-
rens kan utformas. 

 Vi var ett 20-tal SKV:are som hade 
förmånen att delta på Nordiskt Forum 
och dela ansvaret för SKV:s monter. 
Vi lyckades samlas då och då, men på 
ett så stort konferenscenter med ett så 
brett programutbud fanns vi ofta på 
olika håll och upplevde olika saker. 
Detta speglas också i denna  SKVib. 
Alla fick vi ta del av nya kunskaper 
och nya upplevelser, men roligast av 
allt var att dela dessa med goa kam-
rater och tillsammans få inspiration 
till fortsatt engagemang.

Ianthe Holmberg

SKVIb utges av Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg  mobil: 0737-146886
skvgoteborg@gmail.com • www.vimanskor.se • plusgiro 50 50 95 - 0

Ordföranden rockar loss på disco.

Fantasin till makten!
När Jimmie Åkesson kom till Lycksele för torgmöte pas-
sade Lyckseleungdomarna på att bjuda på tårta. 300 åt 
tårta. Endast 15 lyssnade på SD.
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Att boka in:

SKV 100 år av Kvinnokamp
Välkomna till Jubileumsfirande 
Lördag-söndag 25 - 26 oktober 

Lördag kl 13-17.30  
Seminarier och underhållning
Plats: Biografen Drakens foajé (2:a vån)

13 00 Inledning

13.15 Irene Andersson: SKV 100 år - en tillbakablick lektor i historia 
Malmö högskola 

14.30 Maud Eduards: Militarism, könsmakt och myten om fred professor 
emerita i statsvetenskap Stockholms universitet

!6.00 Ulrika Knutson: Fogelstadkvinnornas liv och strävanden journalist 
och författare

17.00 Musikunderhållning: Marie Selander och Lotta Hasselqvist 

18.00-21.00 FEST!
Plats: Restaurang  Trappan (samma hus)

Buffé och underhållning med Marie Selander och Lotta Hasselqvist

SKV i samarbete med ABF

Anmälan till både seminarier och fest senast 15 oktober (gärna tidig-
are) till skvgoteborg@telia.com eller Ianthe tel: 031-96 0078

Entré till fest: 100 kr

Söndagen 26 oktober
10.00-13.00  SKV idag och i morgon 
Vi diskuterar.

Plats: Kvinnofolkhögskolan 

Irene Andersson

Maud Eduards

Ulrika Knutsson

Marie Selander

Lotta Hasselqvist
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Mötesserie om 
krig och fred 
Mötesserie i Göteborg om krig och fred arrang-
erad av Fredsam (SKV Göteborg är med), ABF 
Göteborg med stöd från Folke Bernadotteakade-
min. Alla möten är på Mötesplats Göteborg vid 
Järntorget, ingång Södra Allégatan 1B. 

Vapenexporten och valet
Medverkande: Linda Åkerström Svenska Freds och riks-
dagsledamöter från båda blocken.
Onsdag 10 september kl 18.00

Kriget i Syrien - förstå vad som hän-
der
Fredsforskaren Mikael Schultz är Sveriges främsta expert 
på Syrien. Om orsaken till kriget och hur det började som 
ett framgångsrikt uppror utan våld förvandlades till ett 
krig utan slut. Vilka grupper år intressenter i detta krig 
och hur fiender blir vän i en svårförklarad maktkamp.
Onsdag 8 oktober kl 18.00

Hungrar efter att få tala om fred
Suleiman Abdi Ali, Maxamed Gududow och Ahmed 
Mohammed, tre göteborgare från Somalia. De berättar 
om sitt arbete med att introducera ett fredsarbete bland 
somaliska ungdomar i tre städer i Somalia. Brukar det vara 
detta eller krig, terror och konflikter som tas upp när So-
malia nämns i våra massmedier?
Måndag 27 oktober kl 18.00

Bryter Sverige mot FN-stadgans 
våldsförbud?
Om insatserna i Afghanistan, Libyen och andra konflikter. 
Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i Afghanistansoli-
daritet, medförfattare till den uppmärksammade boken 
”lagen mot krig” som kom ut 2013.
Onsdag 19 november kl 18.00

Feminism för fred!
Ingela Mårtensson, ordförande  för Operation 1325 med 
flera medverkande.
Onsdag 10 december kl 18.00

Bok & biblioteks-
mässan i Gbg
25 - 28 september
SKV har två montrar på internationella 
torget:
1. SKV-tema 100 år av kvinnokamp. 
Vi lanserar vår jubileumsbok och delar 
broschyrer
2. Stiftelsen Fistulasjukhuset som SKV tra-
ditionellt har hand om.

Det innebär 2 framträdande (20 minuter) på Sto-
ra scenen
2 framträdande (25 minuter) på Lilla scenen

Stora scenen
Torsdag 15.40-16.00 Fistulastiftelsen 
Från barnen i Rinkeby till barnen i Etiopien ett 
barnboksbibliotek
Medverkande: Författare Gunilla Lundgren, 
Kerstin Engle (styrelsen F-stiftelsen)

Söndag 11.20-11.40 SKV 
SKV 100 år av kvinnokamp och fredssträvanden
Medverkande: SKV-kvinnor 

Lilla scenen
Torsdag 10.30-10.55 SKV 
100 år av kvinnokamp Bildkavalkad 

Fredag 13.30-13.55  Fistula 
Bilder och berättelser från sjukhusets verksamhet                         

Välkomna att delta och hjälpa till. 
Kontakt: beckman.karin@gmail.com
Mobil: 073-5514838 Tel: 0302-31618

www.bokmassan.se/bokmassan
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Fredsam och Centrum för konfliktforskning arrangerade också ett seminarium med förre försvarsministern Tage G. Peterson och norska 
fredsaktivisten Ingeborg Breines. Seminariet handlade om hur Sveriges och Norges långa period av fred skapat förutsättning för en utveck-
ling mot välfärd och internationellt engagemang. Men också hur detta förändrats genom deltagande i NATO och väpnat våld runt om i 
världen med Afghanistankriget som det värsta exemplet. Referat från seminariet finns på www.vimanskor.se

Aktiviteter i Göteborg: 200 år av fred

Under Kulturkalaset i Göteborg firade Fredsam och Centrum för Konflikthantering fred i 200 år i tältet på Kanaltorget med 
SKVs sånggrupp Berthas systrar. Tal av Tomas Magnusson, tidigare ordf. Internationella Fredsbyrån och Karin Utas Carlsson, 
Sveriges Lärare för Fred och Centrum för Konflikthantering.
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Lene Rosenkvist, SKV-Lund, vet var skåpet ska stå.

Kvinnor kan… Evy Hagman, Ianthe Holmberg, Ingela Drenske och Elin Svenhede hänger upp SKV-banderollen.

Gärna källvatten för Gunnil Bengtsson SKVare från Olofström.
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Annastina Lövén och Ianthe Holmberg. 
Bild: Margareta Nordh Antiprostitutionsnetværket Ottar fra Norge. 
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Kvinnolöner och könsroller begränsar människor. 
Vi minns våra föregångare, som var både libera-
la och vänsterkvinnor, och som bildade SKV för 
hundra år sedan precis.

Tack vare ett långt medlemskap i SKV, Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund, fick jag möjligheten att för en tid 
sedan delta i Nordiskt Forum i Malmö och tillsammans 
med nästan 20 000 andra skapa den största feministiska 
plattform och kraftsamling i Norden på 20 år. Under fyra 
dagar arrangerades cirka 400 aktiviteter och nära 130 ut-
ställare visade upp sina verksamheter.

Förutom alla intressanta föreläsningar och fantastiska 
kulturaktiviteter så var alla möten med gamla och nya 

vänner mycket givande. Vi samlade över 800 namn i pro-
test mot kärnkraftsbygget i Pyhäjokki i Finland.

Kvinnolöner och könsroller som begränsar människor 
visar att vi var där för att vi var arga för att det går så 
långsamt med jämställdheten. Vi bildade nätverk för rätt-
visa och utveckling och vi minns våra föregångare som var 
både liberala och vänsterkvinnor som gick med i SKV för 
hundra år sedan precis. Så för oss var det jubileum. 100 år 
av kvinnokamp!

Kvinnor som våldtas och skymfas i krig och i fredstid 
tappar sin själ och känner ständig osäkerhet, menade 
Margot Wallström.

Våld och krig måste stoppas och politiken drivas av 
människokärlek, menade Gudrun Schyman.

Soraya Post, FI, berättade om hur barn som ser sina 
föräldrar diskrimineras får spår av utanförskap i sina hjär-
tan och vill antingen slå tillbaka eller så gråter man inom-
bords och låtsas oberörd utåt.

Vigdis Finnbogadottir, före detta president, Island, såg 
Norden som en förebild.

Visste ni att det lilla landet Sverige är tredje störst i 
världen när det gäller militärbudget och försvarsindustri 
per capita? Bara USA och Israel slår oss. Det är ingenting 
att yvas över.

Stina Oscarsson, före detta chef på radio teatern, pratade 
om public service och medias ansvar och ställde frågan 
apropå att alla applåderade när Saudiarabiska kvinnor fat-
tade bilratten, vilket var förbjudet där. Vem gav oss rätten 
att köra bil överhuvudtaget?

Pia Risan, Skellefteå
publicerad i Norran 7 augusti

100-år av kvinnokamp

Avslutningen på Nordiskt Forum skulle vara en 
inledning på fortsatt arbete. Eller hur? Av detta 
märktes föga. Här fanns istället nykomponerad 
musik, sång och stor orkester, pampigt, professio-
nellt och påkostat, men liten publik.

Det är sorgligt att så många lämnade lokalen under tiden, 
en ständig ström av rullväskor. Har man avsatt tid att vara 
på Forumet varför inte var med på avslutningen? Alter-
nativet är att inte alls gå dit. Det finns finns säkert anled-
ningar men jag tyckte det oartigt mot de medverkande, 
moderatorn och artisterna. 

Moderatorn utförde sitt arbete med bravur, tycker 

Funderingar kring avslutningen på Nordiskt Forun
jag. När hon tog upp sin jämställdhetsarbetet på sin 
arbetsplasts och nämnde att den inhyrda lokalvårdsper-
sonen inte inkluderades, gick regeringens jämställd-
hetsminister ganska hätskt i svaromål och lovordade det 
system där delar av arbetskraften inte ingår, bemannings-
företag, t.ex.

Två nordiska jämställdhetsministrar lämnade scenen 
när de sagt sitt, till moderatorns förvåning (och min för-
skräckelse). De verkade högst ovilliga att vara där. Den 
svenska jämställdhetsministerns uttalande ingöt knappast 
nytt mod. Med sådana ministrar ser inte framtiden speci-
ellt ljus ut vad gäller ”new action on women´s rights.”.. 
eller så sker arbetet förhoppningsvis någon annanstans.

Karin Beckman

Har du betalat medlemsavgift för 2014?
Om inte - gör det nu! Pg 50 50 95 -0. Avgiften är 50 - 500 kr.
Glöm inte att skriva namn och adress.
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Karlstatösera Inger Svensson, Monika Westberg och Maria Ouinchavil-Stéen skiner som självaste sola. 

Skulptur förställande kvinna utanför MalmöMässan.

Under Nordiskt Forum arrangerades i Moriskan i Folkets 
park en Feministfestival med seminarier, workshops, debatter, 
prova på aktiviteter, marknad, musikquiz och fest. 
Festivalen, som besöktes av 4 000 personer, var ett fristående 
komplement till Nordiskt Forum.
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Att föreställa sig: Dagen då USA an-
faller Irak skriver en kvinnlig militär i 
flygvapnet med en överstes rang, som 
tjänstgjort i försvaret och som diplo-
mat i 29 år, ett brev till utrikesmin-
isterminister Colin Powell och säger 
upp sig. Hennes erfarenheter hade 
varit många: Vietnamkriget, Contras 
mot sandinisterna i Nicaragua, första 
Gulfkriget, FN-uppdrag att rekon-
struera livet i Somalia, inbördeskrig 
i Sierra Leone, kriget i Afghanistan 
där hon var med om att öppna USA:s 
ambassad i Kabul. Men den 20 mars 
2003 hade Ann Wright fått nog, hon 
ville inte längre vara en del av syste-
met. Hon befann sig i diplomatisk 
tjänst i Mongoliet där hon hade i up-
pdrag att under alla omständigheter 
få med Mongoliet i ”De villigas ko-
alition", alltså stater som skulle backa 
upp USA-imperialismen och delta i 
interventionen i Irak. Nekar de så tar 
vi bort biståndet, var signalen från 
Washington, enligt Ann Wright. 

I dag ägnar Ann Wright hela sitt 
inflytande åt antikrigsrörelsen. Hon 
kämpar tillsammans med rörelserna 
Codepink, Peace Action och Vetera-
ner för fred med flera. De har stått 
med protestskyltar i Kongressen och 
blivit utkastade, Ann har blivit häktad 
ett 25-tal gånger och suttit i fängelse 
fyra-fem dagar varje gång. I Malmö 
talar hon om samhällets militariser-
ing. Costa Rica och Island, säger hon, 
har ingen armé men är militariserade 
ändå. Polis tränas i USA-skolor och 
lär sig att kontrollera folk. I USA 
blir en president som för krig freds-
pristagare. När hon inträdde i armén 
1968 fanns där en procent kvinnor, i 

dag är det 15 procent. Hon beskriver 
sitt utgångsläge: lägre social bakgrund, 
förhoppningar om en teknisk utbild-
ning och karriärmöjligheter. Kriget 
verkade vara lång borta, men så blev 
det Vietnam, Afghanistan och Irak.

Ann Wright talar om sexuella tra-
kasserier inom det militära som är en 
mycket uppmärksammad företeelse i 
USA. En av tre kvinnor blir sexuellt 
utnyttjad, antalet våldtäkter inom det 
militära är 40 000 per år och offren är 
både kvinnor och män. Två miljoner 
soldater har kommit tillbaka från 
krigen och ska reintegreras i samhäl-
let. Människorna har hemska erfar-
enheter och många begår självmord. 
Får de jobb kan de bli poliser efter-
som de kan hantera vapen och är vana 
vid en organisation. Ann Wright ser 
samband mellan detta och det ökande 
antalet skjutningar i samhället.

Så kommer hon till den, anser jag, 
centrala frågan, nämligen om sju pro-
cent kvinnliga generaler och amiraler, 
alltså kvinnor med ledande militära 
befattningar, ändrar något i militärens 
karaktär och agerande. Blir det mindre 
våld mot oskyldiga? Detta avfär-
dar hon med eftertryck och utvidgar 
det även till det politiska systemet. I 
ledande befattning blir man en del av 
systemet, oavsett man eller kvinna. 
En Condoleezza Rice, en Samantha 
Power, en Hillary Clinton gagnar 
inte en demilitarisering eller förän-

drar USA:s roll i världen. Ann Wright 
fruktar att USA åter vill till Irak, till 
Ukraina och skickar raketer till Syrien. 

Diskussionen efter föredraget visar 
att inte alla vill anamma Ann Wrights 
logik. Man hör det typiska befängda 
resonemanget att det som gäller USA 
inte nödvändigtvist behöver gälla 
det fredliga Sverige. Moderata för-
svarsministern Karin Enström håller 
säkert med.

Gästen från USA:s fredsrörelse av-
slutade med en appell om skydd för de 
modiga personer som trätt fram och 
avslöjat USA:s krigföring och värld-
somfattande avlyssningssystem. Whis-
tle-blowers som Chelsea Manning, 
Edward Snowden och Julian Assange 
med flera är samvetsröster. Sex av dem 
står åtalade för brott mot nationell 
säkerhet som republikanerna gör till 
en huvudfråga. Ann Wright räknar 
med att efter hemkomsten få frågan: 
varför var du på denna konferens? 
Hon säger, vi har haft fascism förr, 
vilken utveckling går vi till mötes?

Jag tycker att SKV med att bjuda 
in denna kvinna till Nordiska kvin-
nokonferensen visat sig troget sitt 
förflutna som fredsorganisation och 
dessutom hittat en värdig upptakt till 
organisationens 100-årsjubileum som 
infaller under hösten.

Barbara Brädefors 

En överste som bröt med militarismen
Bland ett bedövande antal semi-
narier och arrangemang under den 
fyra dagar långa Nordiska kvin-
nokonferensen i Malmö i juni i år 
väljer jag att berätta om en fred-
skämpe från USA, den f.d. colonel 
(överste) Ann Wright. Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund har stått 
för inbjudan till den kvinna som i 
dag är en inflytelserik talesperson 
för antikrigsrörelsen i USA.

Bild: Margareta Nordh
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Bakgrund: Inför Nordiskt forum har 
ett upprop startat för ett feministiskt 
nej till surrogatmödraskap. Uppropet 
skrevs under av många. Nätverket har 
en hemsida där aktuellt material och 
kommentarer finns, www.nejtillsur-
rogat.se.

I Sverige pågår f.n. en statlig utred-
ning om ofrivillig barnlöshet, som 
i huvudsak handlar om det ska bli 
lagligt med s.k. altruistiskt surrogat-
mödraskap i Sverige, altruistiskt i mot-
sats till kommersiellt. Utredningen ska 
läggas fram 2015. Frågan hör hemma 
hos justitieutskottet i riksdagen.

Kajsa Ekis Ekman: Surrogatmö-
draskap är på väg att bli en industri, 
dvs en ny typ av prostitution, som är 
på väg att äta sig in i samhället. En 
industriell prostitution: kvinnokrop-
pen blir en behållare. Ett altruistiskt 
surrogatmödraskap finns inte (nästan 
inte). Att skaffa barn ska vara en akt 
av kärlek, den ska inte ske mot betal-
ning. Det är handel med kvinnor och 
barn. Jfr adoption, det förekommer 
att pengar ges under bordet fastän 
det är förbjudet. Det ska inte vara så. 
I alla diskussioner och skriverier om 
surrogatmödraskap utesluts den föd-
ande kvinnan – alla andra får vara 
med. 

Johanna Gondouin forskar kring 
hur debatten förs. Hon har inte öppet 
tagit ställning men anser att den altru-
istiska grunden inte kan råda i det här 
samhället. RFSL debatterar för surro-
gatmödraskap, rätten att bilda familj, 
ett biologiskt barn, hbtq-området. 
Debatten handlar även om mak-
tordningen. Vita medelklass bögpar, 
indiska kvinnor. Kolonialism – ej 
svenskt deltagande, blindhet, skiljer 
sig från tidigare ställningstaganden. 
Postkolonialt feministiskt perspektiv 
– slavarbete – Indien. 

Mia Fahlén jobbar nu med bröst-

cancer. Vad är en graviditet? Jo, en 
förberedelse för att få barn. Hon redog-
jorde för medicinska komplikationer: 
depression upp till 15 %, blodpropp 
1,7/1000 graviditeter. Ökad risk vid 
högre ålder och vid igångsättning av 
förlossning. Urininkontinens upp 
till 33 %, sköldkörtelsjukdom 6 %, 
havandeskapsförgiftning upp till 8 %. 
Förlossningskomplikationer: kejsars-
nitt 17,2 % varav akuta 7,8 %, sugk-
locka/tång 9,4 %, bristningar grad III 
och IV 3,5 %, igångsättning 13,4 %, 
ca 10 kvinnor/år i Sverige dör i sam-
band med graviditet och förlossning.

Mikael Gustafsson, EU-parla-
mentariker (V): främst kravet på 
jämställdhet som innebar nej till 
surrogatmödraskap. Synen på kvin-
nans kropp, där en del av kroppen 
inte räknas, den tas liksom bort från 
kvinnan, den tillhör inte kroppen. 
Handel med organ? Men ett barn är 
ett liv. Patriarkalt, klassperspektiv. Att 
få barn är ingen mänsklig rättighet. 
IVF etc är bra men med surrogat-
mödraskap tillkommer så många fler 
aspekter. 

Johanna: I media har förespråkarna 
haft framgång. Då talas om altruis-
tiskt surrogatmödraskap. Personliga 
berättelser är förhärskande. Det per-
sonliga är singulärt. Det är svårt att 
komma bort från det till en struk-
turell eller samhällelig nivå. 

Mia: DN-artiklarna (DN hade 
precis publicerat artiklar i ämnet) 
handlar om lyckliga människor (och 
lyckliga människor finns överallt). 
Personliga intervjuer. Indien tar 
inte längre emot svenska par, ingen 
förklaring har getts.

Kajsa: RFSL har tagit ställning för 
surrogatmödraskap. Vi är många utan 
pengar som kan vinna över få med 
pengar. Utomparlamentariskt tryck.

Ett uttalande lästes upp från Chris-
tine Gilljam, f.d. ordförande i RFSL, 
som tagit ställning mot surrogatmö-
draskap av feministiska och etiska 
skäl. 

En fråga till Mikael: Hur fördes 
diskussionen i Vänsterpartiet, som 
tagit ställning mot att tillåta surro-
gatmödraskap i Sverige? - Feminis-
tiska och jämställdhetsperspektiv var 
avgörande för ställningstagandet, 
svarar Mikael - Hur kan vi påverka 
beslutsfattare? Kontakta politiker i 
justitieutskottet, kontakta politiker 
i det eller de parti du sympatiserar 
med, var Mikaels råd. 

Kajsa: Insemination är ingen ny 
teknik Surrogatmammans känslor ska 
det inte talas om, det är biologism. 
Man vänder feministiska tankar mot 
oss. Men se på alla reportage om de 
nyblivna föräldrarna, deras känslor är 
viktiga och lyfts fram, deras önskan 
efter genetiskt barn etc. Se på mak-
tförhållanden!!! Horan – prostitution 
respektive madonnan – surrogatmöd-
raskap.

Diskussion Följande åsikter fram-
fördes och frågor ställdes: 

- Använd tekniken med måtta och 
etik.

- När sägs det något om den kvinna 
som bär fostret och föder barnet, sur-
rogatmamman? 

-Hur känner hon? Vad händer med 
henne? 

-Den juridiska aspekten diskuteras 
inte i media. Var finns surrogatmam-
mans makt – i det ekonomiska? 

Oftast är det embryodonation vid 
surrogatmödraskap. Embryodona-
tion genomförs även då en person 
själv bär, föder och blir förälder till ett 
barn. 

Ulla Holmlid

Ett feministiskt nej till surrogatmödraskap
Ett feministiskt nej till surrogatmödraskap.  
Varför ta ställning mot surrogatmödraskap?
Medverkande: Kajsa Ekis Ekman, journalist och 
författare, Mia Fahlén, överläkare i kirurgi, Mi-
kael Gustafsson, EU-parlamentariker, Vänster-

partiet, Johanna Gondouin , fil. dr, genusvetare 
Stockholms universitet. Uttalande via mail från 
Christine Gilljam, f.d. ordförande i RFSL. Mod-
erator: Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby.
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En av världens främsta forskare 
på militarism ur ett feminis-
tiskt perspektiv besökte Sverige 
för att delta i Nordiskt Forum 
i Malmö. Cynthia Enloe är 
medlem i IKFF:s internationel-
la akademiska nätverk och för 
många av oss är hon något utav 
en husgud. IKFF arrangerade 
två öppna samtal med profes-
sor Enloe och jag fick chansen 
att under dessa dagar lyssna till 
hennes resonemang. 

Det självklara i samtalen med Enloe 
var att utgå från frågan ”vad är mili-
tarism?” Jag ville ha ett enkelt svar, en 
mening som jag kan använda för att 
enkelt förklara. Gärna något snärtigt, 
som en slogan. 

Min förväntan på, eller snarare 
längtan efter, det enkla svaret krossas 
redan i Enloes första mening. Hon 
börjar hela samtalet med att säga att 
militarism inte är något som kan 
beskrivas på en ”bumper sticker”, 
alltså på ett klistermärke. Militarism 
är ingen slogan. Det är mycket mer 
subtilt, smygande. Militarisering sker 
på den mest personliga nivån, det 
handlar inte bara om det som sker 
i den politiska sfären, konstaterar 
Enloe. 

Hon beskriver militarism som en 

process snarare än ett fast tillstånd. 
Hon talar därför hellre om militari-
sering än om militarism. Den dåliga 
nyheten är att vi kan militarisera vad 
som helst. Vi kan militarisera ett 
skyddat boende för våldsutsatta kvin-
nor. Vi kan militarisera en park, ett 
företag, ett progressivt politiskt parti 
och moderskap. Men Enloe betonade 
att detta även är den goda nyheten. 
Om vi kan militarisera allt kan vi 
även avmilitarisera allt. Det är inget 
naturtillstånd.

Utmaningen med att se militaris-
men, men även med att föra kampen 
mot den, är att militarisering främst 
sker i den civila sfären och inte i den 
militära. Enloe säger att det skulle vara 
mycket enklare om det endast hand-
lade om ett lands militär. Men det 
handlar inte bara om krig. Militariser-
ing sker främst i fredstid. Majoriteten 
av de som är militariserade i världen 
bär inte militäruniform. Det är sättet 
vi tänker på, hur vi ser världen, som är 
militariserat. Vad du känner stolthet 
över. Vad du känner rädsla inför. Vad 
du känner solidaritet med. Allt detta 
är en del av militariseringen. Det är 
en väldigt intim process, menar hon.

Enloe ser militarismen som ett 
paket av byggstenar av idéer och anta-
ganden om människans natur och om 
hur världen fungerar. En byggsten 
gör dig inte automatiskt militaristisk 

men den lägger grunden för att fler 
kan läggas på plats. Militariseringen 
bygger ihop de olika delarna.

En del innebär att se hot som ett 
självklart och naturligt sätt att förstå 
världen. Att världen är fylld av faror. 
När du har accepterat det, är dörren 
öppen för andra militariserade tankar 
att smyga sig in, säger Enloe. En 
annan del av paketet är att du tror att 
den mänskliga naturen är självisk och 
självcentrerad. Ytterligare en är att 
konflikter ses om normala, att det är 
så människor förhåller sig till varan-
dra. Att det är en del av människans 
villkor och därmed oföränderligt. 

Ännu en byggsten får du om du 
tycker att det i vissa fall krävs våld 
som en nödvändig handling och att 
våldsutövning därför är logiskt och 
normalt. Grundläggande är idén om 
att människan naturligt har fiender. 

En annan central del av militaris-
men är värderingar. Värderingar är 
vad som är värdigt eller ovärdigt, vad 
som är bra eller dåligt. Värderingar är 
nära kopplade till idéer om kön. En 
värdering kan vara att ett lands mil-
itär ska uppfostra pojkar till män och 
därmed vara någon slags extraförälder 
och att detta är något bra.  

Enloe säger att en kvinna tidigare 
under dagen berättat att hennes pro-
fessor började varje lektion med att 
säga ”konflikter kan inte undvikas”. 
Vi som jobbar inom fredsrörelsen och 
den feministiska rörelsen vet vilken 
makt det finns i att vara den som 
sätter agendan. Om samhället utgår 
ifrån att konflikter inte kan undvikas, 
avvärjas eller hanteras på ett fredligt 
sätt, kan våra argument, vår kunskap 
och våra erfarenheter ignoreras. De 
kan, som inte sällan är fallet, avskri-
vas som naiva och världsfrånvända. 
Att bestämma vad som är realistiskt 
eller inte, att få beskriva verkligheten, 
är att inneha en enorm makt. 

Hon lyfter feminismen som ett 
verktyg för att analysera militariser-
ing. Feminismen utrustar oss, enligt 
Enloe, med färdigheter att synlig-
göra den smygande processen av 
militarisering. Som feminister vet vi 
att politik verkar på de mest intima 

Women’s Power to Stop War – Nordiskt Forum
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nivåerna av våra liv. Den verkar 
i vardagliga rutiner. Feminismen 
gör oss mer medvetna, kritiska och 
förstående för på vilket sätt det varda-
gliga är avgörande. Det handlar inte 
bara om offentlig politik, om staten.  
Det handlar om hur vi relaterar till 
varandra som människor och hur vi 
ser på världen. Utan feministiska fär-
digheter är det mycket svårare att se 
militarismen innan den är i full blom, 
säger hon.

Jag tänker att feminismen berättar 
för oss att vi inte är naiva, världsfrån-
vända eller galna. Att vi inte köper 
den bilden av oss själva. Att vi kan 
motstå frestelsen av att se världen 
som en farlig plats, full av hot som 
vi måste skydda oss mot med alla 
tänkbara medel. Jag tänker att vi är 
modiga, som vågar vägra vapen, vågar 
avväpna oss själva och vågar framstå 
som naiva. Patriarkatet är rädd. Rädd 
för omvärlden och rädd för att förlora 
sin makt. Därför behöver den mili-
tarismen för att skydda sig. För att 
känna sig stark.

Det som är så lockande med mil-
itära lösningar är, enligt Enloe, att det 
är så enkelt att föreställa sig scenar-
iot. Det går aldrig som det var tänkt 

men gång på gång, misslyckande 
efter misslyckande är det fortfarande 
lockande då vi kan föreställa oss hur 
vi löser ett problem. Militären är en 
institution som kan aktiveras, du ser 
att den gör något konkret. Det är väl-
digt lockande. 

Icke-militära lösningar ses ofta som 
icke-agerande. Men som vår gener-
alsekreterare Josefine Karlsson sa i 
SVT Debatt förra året om Syrien; 
”Att bomba något är inte samma sak 
som att göra något”. Enloe lyfter att vi 
måste tala om icke-militära lösningar 
på ett sätt som gör att det blir synligt 
att vi har andra metoder och strat-
egier. Men även satsa på att utveckla 
bättre metoder. Det kan handla om 
en mer sofistikerad diplomatkår. Eller 
att vi måste lära barn i skolan hur de 
avstyr eller hanterar konflikter så att 
de kommer hem från skolan och säger 
till sina föräldrar att de har lärt sig en 
färdighet, att när något händer på 
lekplatsen kunde de stoppa det. Det 
är färdigheter som IKFF och andra 
organisationer utvecklar och vi måste 
kalla det färdigheter, namnge och visa 
hur det ser ut, säger Enloe.

Enloe säger att vi måste tänka smått 
för att tänka stort. Det inger hopp om 

att vi alla kan göra något. Vi kan dis-
kutera hur vi ser på världen. Vi kan 
ifrågasätta synen på vår omvärld som 
”naturligt” farlig. Vi kan ifrågasätta 
vad som ses som ett hot och vad som 
inte gör det. Vi kan ifrågasätta idén 
om att vi har fiender. Vi kan sänka 
gardet istället för att rusta oss. Fred 
skapas på olika nivåer, mellan männi-
skor i vardagen och i politiken. 

Med en nyfikenhet jag aldrig tidi-
gare mött hos en människa, konstat-
erar Enloe, att vi alltid håller på att 
bli feminister. En blir inte feminist 
och sen är det klart. Att bli femi-
nist är en pågående process. Detta, 
tänker jag, är kanske det viktigaste vi 
får med oss under dagarna i Malmö. 
Stagnera aldrig, sluta aldrig att under-
söka, ifrågasätta, vara nyfiken. Det är 
i nyfikenheten svaren finns men även 
de nya frågorna. Feministisk organ-
isering och arbete, betonar Enloe, 
kräver mycket mer kunskap, invester-
ing och färdighet än det tar att bygga 
ett Jasplan. 

Elin Liss, Internationella Kvin-
noförbundet för Fred och Frihet, 
IKFF

Texten är från IKFF:s medlemstid-
ning Fred och Frihet nr 2-3 2014

Forts. Women’s Power to Stop War – Nordiskt Forum

Feministparad i Malmö från Triangeln till Folkets Park
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”Svensk militarism”. Det låter som 
en inbyggd motsägelse. Likaså ”att 
demontera det skandinaviska sociala 
skyddsnätet och ”nordiska högerväl-
jare”. Men nordiska feminister var 
snabba att ta mig ur mina villfarelser. 
De hade samlats väl medvetna om de 
hot som deras högerorienterade reger-
ingar och  högerextremistiska nation-
alistiska partier innebär, partier som 
hade förvånansvärt stora framgångar 
i valen till europaparlamentet i maj. 
Dessa larmsignaler laddade kvin-
nokonferensen Nordiskt Forum i 
Malmö i juni med energi. 

Dock fanns det även en annan typ 
av energi, en feministisk trotsighet, 
som genom genomsyrade konfer-
ensen. I EU-parlamentsvalen vann 
en nykomling i politiken, ett femi-
nistiskt parti, en av de 22 platserna 
i parlamentet. Feministiskt Initiativ, 
från Sverige blev det första av EUs 28 
länder att få in en representant för ett 
kvinnoparti eller ett feministiskt parti 
i parlamentet. Hon heter Soraya Post 
och är en romsk feminist-aktivist. 
F!s T-shirts i fräck rosa färg, inte att 
förväxlas med prinsessrosa, var en 
mode markör på konferensen.

Jag anlände till forumet i Malmö 
genom att flyga från Boston till Reyk-
javik, Island, bytte plan för att ta mig 
till Köpenhamn och därifrån med buss 
över den långa, låga bron som före-
nar Danmark och södra Sverige, en 
resa som väl illustrerade det nordiska 
i detta nordiskt kvinnoforum. Skan-
dinavien benämner vi just dessa tre 
länder, som talar närbesläktade språk. 
Den region vi benämner Norden är 
större och språkligt mer mångfacet-
terad, då Island och Finland ingår 
i begreppet. Finnar och islänningar 
talar språk som skiljer sig markant 
från de övriga tre språken. Alltså hölls 
hälften av föreläsningarna på forumet 
på engelska, dagens lingua franca.   

Malmö är Sveriges största hamn i 
söder och landets etniskt mest blan-
dade stad. Invånarna har valt att ta 
itu med sina ekonomiska och sociala 
problem på ett rakt och handfast 
sätt och är stolta över sitt arbete. Jag 

upplevde livliga caféer, ett sprudlande 
konstliv, samt ett flott, nytt tåg som 
körde oss på nolltid mellan centrum 
och konferensanläggningen. Ändå 
beskrev några unga feminister för 
mig deras vänners förundran över att 
de flyttat från Stockholm eller Göte-
borg till denna klassmässigt lägre 
stående stad. Men just därför är den 
attraktiv för unga feminister som vill 
se feminism och antirasism som en 
gemensam kamp. 

Under dessa fyra intensiva dagar, 
upprepade de 6 000 konferensdel-
tagarna, många av dem unga män-
niskor, att de vill att romers och 
invandrares rättigheter blir en själv-
klar del av den feministiska kampen.  
Romska- och invandrarrättigheter, 
sade man, måste vara en integrerad 
del av en ny offensiv för jämställdhet 
i Norden.

Många av oss i USA föreställer sig 
måhända att jämställdhet har uppnåtts 
i Norden. Internationellt är Island en 
strategisk aktör i försöken att institu-
tionalisera jämställdhet i FNs fördrag; 
Norge skänker en hel del pengar till 
feministiska grupper i krigszoner; och 
den svenska feministiska organisa-
tionen Kvinna till kvinna driver ener-
giskt frågan om kvinnors, även lokala 
aktivisters, deltagande vid alla freds-
förhandlingar.

Sedan har vi World Economic Fo-
rums senaste Global Gender Gap 
Index, som rankar länder efter hur 
stor skillnaden är mellan kvinnors och 
mäns förhållanden på områden såsom 
hälsa, utbildning, ekonomi och poli-
tik. Bland de 136 länder som under-
sökts, ligger Island för femte året i rad 
högst på listan, Finland är tvåa, Norge  
trea och Sverige fyra. Danmark, som 
danska feminister på Nordiskt Forum 
beskrev som det land som hade de 
mest patriarkala och rasistiska struk-
turerna i Norden mot sig, rankas 
ändå som nummer 8. USA kommer 
får skämmas på plats 31 (strax efter 
Burundi). Nordiska feminister låter 
sig dock ingalunda nöjas.

Mina forumvärdar bad mig samtala 
om feminism och antimilitarism vid 

När Nordiska feminister samlas
 Cynthia Enloe ser tillbaka på Nordiskt Forum

tre tillfällen i mindre seminarier (med 
80-100 deltagare) och sedan att tala 
om andra övergripande feministiska 
frågor såsom sexistisk institutions-
kultur och innovativa organiserings-
former bland internationellt arbetande 
hembiträden i Arenan, en gigantisk 
inomhuslokal, i första hand avsedd 
för rockkonserter, där konferensdel-
tagare kunde hoa och hojta och för att 
visa sin kollektiva uppskattning. Att 
delta i så många olika sammankom-
ster betydde att jag lärde mig mycket.

Till exempel lärde jag mig att nor-
diska feminister är oroade över den 
växande militarismen i sina samhäl-
len. Danmark, Norge och Island är 
medlemmar i NATO (Island dock 
utan eget försvar), men Sverige är 
inte med. I alla fall inte ännu. Mina 
svenska värdar berättade om ”NATO-
iseringen” som pågår för fullt. Sverige 
skickade trupper att tjänstgöra under 
NATO befäl i Afghanistan och har 
tillåtit NATO att öva  bombfällning 
i norra Sverige, samerna/lapparnas 
hemtrakter. 

Kvinnor aktiva i grupper såsom 
Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet och Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund varnade mig att 
svensk ”neutralitet” inte ska likstäl-
las med antimilitarism. De påminde  
mig att Sverige är en stor vapenex-
portör och att SAAB står för mer än 
ett bilmärke.

Vinsterna genereras av försäljning 
av attackplan . ”Putin är en gudagåva 
till nordiska militarister”, säger de 
feministiska fredsaktivisterna, det vill 
säga att  Vladimir Putins nationalis-
tiska aggression i Ukraina ger nord-
iska militarister tillfälle att hävda att 
hotet ökar mot Sverige och NATO är 
utgör en garant för landets säkerhet. 

Sommarsolen lyste upp kvällen 
i Malmö. Forumområdet var klätt 
med färgglada dekorationer. Nya vän-
skapsband knöts och mobiltelefon-
erna klickade  till höger och vänster 
för att ta gruppbilder på glatt leende 
konferensdeltagare. Men de nordiska 
feministerna menade allvar. 
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Resultaten i Europaparlamentet har förvånat och skrämt 
många. Partier som aktivt motverkar demokratin och de 
mänskliga rättigheterna tog ett steg framåt. Men Edda 
Manga vill nyansera bilden. Den är inte entydig, det sker 
snarare en polarisering, menar hon. I vissa länder som i 
Frankrike går fascistiska partier framåt men i andra, som 
Spanien så backar de. I Sverige är bilden dubbel. Både 
Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ blev för 
första gången invalda i Europaparlamentet. 

Men vad är egentligen fascism? Manga menar att 
begreppet är svårdefinierat då det inte finns konsensus. Ett 
sätt att definiera fascismen är att det är en ideologi som ser 
på nationen i dekadens, att det sker ett förfall, fortsätter 
hon. Dekadensen kommer från en främmande kraft. Det 
är inte bara människor från andra länder som ses som ett 
hot utan alla de som på något sätt avviker från normen 
på grund av exempelvis hudfärg men även sexualitet eller 
funktionalitet. De fascistiska rörelserna ser sig som de som 
ska reparera dekadensen och skapa en slags nyfödd nation. 
Målet är att nationen ska bli som de föreställer sig att den 
var tidigare, under den ”gyllene eran”. Med denna defini-
tion finns det fascistiska partier i alla de nordiska länderna, 
konstaterar Manga, exempelvis Sverigedemokraterna i 
Sveriges riksdag.

Många använder begreppet högerextremister men 
Manga väljer att inte kalla dessa grupper det. Hon menar, 
att eftersom vi främst ser höger-vänsterskalan som ett mått 
på ekonomisk politik, är det svårt att säga att de är höger-
extrema. De har väldigt varierande ekonomisk politik. De 
kan lika väl stå till vänster i frågor om välfärd men att det 
då gäller inom nationen. 

Cynthia Enloe kopplar mekanismerna i fascismen till 
militarismen. En del i att bli mer fascistisk innebär att du 
antar en mycket stark känsla av att ha en fiende. Enloe 
kopplar tillbaka till Eddas diskussion om en nation i för-
fall. Dekadensen orsakas av något eller någon som uppfat-
tas som din fiende. Det leder till en absolut öppenhet för 
att bli militariserad, även om din första impuls inte hand-
lar om militär makt eller om att använda vapen, förklarar 

Enloe. Om du absorberar föreställningen att det finns ett 
allvarligt hot mot din och nationens själ och du tänker att 
fienden måste stoppas, kommer du mycket lättare överty-
gas om att våld är ett verktyg för att stoppa dekadensen. 

Edda Manga lyfter att feminismen för många fascister 
är det absolut största hotet mot nationen och nämner 
Breivik. I sitt ”manifest” utmålade han just feminismen 
och namngivna feminister som ett av de största hoten både 
mot nationen och mot mannens position och makt, mot 
den ”naturliga” ordningen. Hans handlande var extremt, 
men hans idéer, som också tydligt visar hur fascismen och 
sexismen hör ihop, genomsyrar de fascistiska rörelserna. 

Manga talar om fascism, inte som en fråga om kunskap, 
utan som en fråga om passion, om njutning. Hon kopplar 
det till psykoanalytisk teori om njutning. Om du finner 
njutning i denna ideologi, är det enda sättet att förändra 
det, att byta ut det mot en annan njutning. Du kan inte 
informera bort känslan av njutning, säger hon.

De fascistska rörelserna erbjuder både en njutning i att 
vara något, exempelvis svensk enligt deras definition, och 
en gemenskap. Historiskt menar hon att den socialde-
mokratiska rörelsen skapade den känslan genom byggan-
det av folkhemmet, men att det då byggde på känslan av 
jämlikhet. Manga påminner oss om att inte alla inklu-
derades i folkhemmet och påminner om de övergrepp som 
begåtts mot exempelvis romer. 

Manga menar att det enda sättet att skapa en motkraft 
mot fascism är att ha visioner om ett annat sätt att vara 
människa och ett annat samhälle. I partipolitiken lyfter 
hon Feministiskt initiativ som ett bra exempel. Till skill-
nad från många andra partier försöker de producera 
visioner. De talar på ett känslomässigt sätt till människor. 
Hon tror att det är nödvändigt för att göra förtroende och 
kärlek till ett alternativ till hur vi relaterar till varandra 
som människor. 

Elin Liss, Internationella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet, IKFF

Texten är från IKFF:s medlemstidning Fred och Frihet 
nr 2-3 2014

Women’s Power to Stop Fascism

Under Nordiskt Forum sam-
manförde vi Edda Manga, 
idéhistoriker på Göteborgs 
universitet, och Cynthia Enloe 
i ett samtal om fascism och 
militarism. Det var ett otroligt 
spännande samtal om fascism 
som njutning, motkraft och 
hur vi skapar förtroende för 
människor och varandra. 
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Gunnel Bemerfeldt utnyttjade tiden 
väl och hann med följande:

Growing equal within the 
boundaries of the planet
Medverkande: Carolyn Hannan, prof 
Lund, Gunhild Stordalen, Norge, 
Josefina Skerk, Greenpeaceaktivist 
och medlem i Sametinget, Annika 
Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets 
forskningsinstitut FOI.

Seminariet inleddes med sång och 
musik av Emil Jensen, som fram-
förde en slagfärdig text om mänskliga 
rättigheter, jämställdhet och hållbar 
utveckling.

Carolyn Hannan sa att genom-
förandet av åtgärder  mot klimat-
förändring (om klimat) har inte 
fullföljts. Och det kan vi alla säkert 
hålla med om. Trots tydliga buds-
kap från miljöforskare om nödvän-
digheten av en radikal förändring plus 
ett antal miljökonferenser är det inte 
många miljökrav som har uppnåtts.

Gunhild Stordalens budskap var 
att kvinnorna har en nyckelroll när 
det gäller klimatet, global hälsa och 
matproduktionen. Det behövs en hel-
hetssyn. Så mycket som 1/3 av all mat 
går till svinn. Och fler människor dör 
av fetma än hunger. 

Den unga samiska kvinnan, Jose-
fina Skerk, berättade om hur hennes 
mormor blev utsatt för rasbiologisk 
undersökning och registrering. Jose-
finas engagemang idag är bl a att 
förhindra den gruvdrift som pågår i 
deras landområden och som kommer 
att påverka deras liv både försör-
jnings- och miljömässigt.

Annika Clarsson-Kanyana, FOI, 
pratade om mäns och kvinnors olika 
konsumtionsmönster. Kvinnor köper 
mer kläder och saker till hemmet, 
men de röker och dricker mindre än 
män. Män köper bilar och äter mer 
rött kött, vilket i hög utsträckning 
bidrar till växthuseffekten. Det är inte 
bara inkomsten som skiljer mäns och 
kvinnors konsumtionsmönster, det 
visar sig att män med låg inkomst 

ändå lägger mer pengar på bl a bilar. 
I slutdebatten konstaterades att 

det är vi i den s k rika världen som 
måste minska vår konsumtion, till 
förmån för de som bor i 3:e världen 
där det inte går att sänka mer. Kvin-
nor är mer oroliga för miljön och mer 
positiva till förändringar, därför är det 
viktigt att fokusera på lokal nivå, och 
därmed öka möjligheten att även få 
med männen på förändringsarbetet. 
Det är viktigt att visa på små framsteg 
och på det som fungerar. Vi måste 
finna nya vägar för att engagera fler 
människor. 

Josefina citerade Pippi: "Jag har 
aldrig gjort detta förut, så jag är säker 
på att jag kan". 

Operation 1325
På fredag deltog jag i Operation 
1325:s seminarium om Women, peace 
and security där representanter från de 
nordiska länderna diskuterade imple-
menteringen av 1325. NAP navigator 
var det stora samtalsämnet, och man 
hänvisade till att i den finns mätbara 
metoder och tidtabeller och vikten av 
att det civila samhället spelar en viktig 
roll. 1325:s roll är att skydda kvinnor 
för sexuellt våld. Samtidigt som man 
menar att fokuset på våld har minskat 
syftet med 1325. Det pratas mycket 
men vad händer? 
De nordiska ländernas handling-
splaner är inte de bästa och hur går 
man vidare. Några förslag var att ut-
bilda regeringsmedlemmar och min-
istrar. Nepals handlingsplan togs fram 
som ett bra exempel på en bra han-
dlingsplan. Jag citerar en represent-
ant från IKFF: "Vi måste fokusera på 
att förhindra krig. Vi vill ha fred utan 
våld, och vi måste sluta tillverka vapen, 
som bl a exporteras till Nepal, som i 
flera uttalanden nämnts som att ha den 
bästa handlingsplanen". 

Slutorden från Maj-Britt Theorin 
var att 1325 är ett redskap och är på 
FN:s agenda och regeringarna måste 
följa lagen.

Musikmingel
På eftermiddagen hade vi vårt musik-

Rapport från Nordiskt Forum

mingel med Klubb 8, Amanda och 
Josefina. De spelade enbart musik 
som komponerats av kvinnor. Det 
kom en hel del besökare och vi hade 
några trevliga timmar, vi delade ut 
vår broschyr och vi informerade om 
vår förening och om våra kommande 
program.

Wright och Enloe
På lördag hade vi våra två seminarier, 
vårt eget med Ann Wright och det 
andra som medarrangör tillsammans 
med IKFF och Kvinnolobbyn där 
Cynthia Enloe intervjuades av Jose-
fine Karlsson.

(Red: Då Barbara Brädefors skriver 
om seminariet Women and the military 
from a feminist perspective på s.9 lyfts 
Gunnels inlägg om seminariet ut. Men 
Gunnels rapport  finns i sin helhet på 
www.vimanskor.se )

Senare på eftermiddagen besökte 
jag ett filmseminarium, där man 
berättade om  uppbyggnaden av ett 
arkiv för att synliggöra kvinnliga fil-
mare. Ett intressant och viktigt arbete. 
Arbetet genomförs i Filminstitutets 
regi och man kan följa utvecklingen 
på deras hemsida: nordicwomenfilm.
com.

Gunnel Bemerfeldt
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"Women's power to stop war", var vårt 
andra seminarium denna dag där vi 
stod som medarrangör tillsammans 
med IKFF och kvinnolobbyn. Cyn-
thia Enloe, som deltog i många pro-
grampunkter under dessa dagar, in-
tervjuades av Josefine Karlsson, IKFF. 

Cynthia är en fantastisk föreläsare 
som har en enastående förmåga att 
framföra sitt budskap på ett enkelt 
men otroligt spännande sätt. På 
samma sätt som Ann, så säger också 
Cynthia att militarismen är en sluten 
värld, du måste gå in i den 100% och 
syftet är att det blir din familj som  
ska skydda och värna dig, och som 
du ska känna dig solidarisk med. De 

Catharine MacKinnon. Bild Margareta Nordh.

kvinnor och islam och Catharine 
MacKinnon, juridikprofessor från 
Harvard, vars ämne var prostitution.

Vi pratar om hållbar utveckling 
som något bra, men patriarkatet är 
hållbart, sa Cynthia  som menade att 
vi måste undergräva företagskulturen 
som göder det. Var alltså försiktig 
med begreppet hållbart, det är inte 
alltid något positivt. Varför har vi till 
exempel gjort sexuella trakasserier så 
hållbara? frågade Cynthia Enloe pub-
liken.

Cynthia pratade om kulturer i 
arbetslivet. Patriarkatet är väldigt håll-
bart, det frodas inom institutionerna 
i form av sexuella trakasserier, skämt 
och gester. Vem som får tala, vem som 
får uttrycka idéer och vem som blir 
lyssnad på och vem tas på allvar är 
viktigt att förstå och också avslöja för 
att uppnå en jämställd värld. T ex att 
instämma i ett skratt efter ett plumt 
och sexistiskt skämt, är liktydigt med 
medverkan. Om vi inte säger ifrån 
tror de att det är OK och det kommer 
att fortsätta och fördjupas. Vi kan 
alla göra feministiskt arbete varje dag 
bara genom att vara observanta även 
på pyttesmå antydningar och ifrå-
gasätta. Men vi måste göra det högt, 
prata med varandra om det och inte 
låta den patriarkala kulturen gräva sig 
djupare.

Catherine MacKinnon, pratade 
om prostitution och ojämlikhet och 
menar att prostituerade är de som får 
betala för det betalda sexet. Det finns 
olika syn på prostitution men en sak 
som ingen ifrågasätter är att överallt 
är prostituerade de fattigaste. De tar 
sig inte heller ur fattigdomen genom 
prostitution.

Prostitution är inte ett fritt val. Det 
görs för att överleva, sa Catherine 
MacKinnon. Ofta förvärras prostitu-
tion av lagar på olika sätt. Överallt i 
världen fängslas kvinnor för att de är 
prostituerade, vilket gör det svårare 
att ta sig ur eftersom de också görs till 
kriminella.

Inomhusprostitution ses oftast 
som något "finare" av de som förs-
varar prostitution, det är säkrare för 
kvinnorna, de väljer det själva, kvin-

förstår inte världen utanför, men de 
känner den, det är militärens patri-
arkala idéer. Militären utlovar kvin-
nor skydd eftersom de är svagare 
och männen har styrkan att försvara. 
Därför kan aldrig militären låta sig 
influeras av kvinnliga idéer. 

Det finns bara ett sätt försöka få ett 
slut på detta och det är att organisera 
sig och att träffas i grupper och dis-
kutera.

Efter denna talkshow rusade Cyn-
thia iväg till nästa stora programpunkt 
som var i arenan där hon var en av tre 
talare. De andra var Amina Wadud, 
professor i islamologi som talade om 

Lite senare lyssnade jag till en föreställning “Kriget har inget kvinnligt ansikte”. Föreställ-
ningen handlar om Svetlana Aleksijevitjs bok som bygger på  intervjuer med kvinnor 
som stred för Röda Armén. Det var en fängslande och dramatisk föreställning och stundtals 
nästan outhärdlig att lyssna till. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att se föreställ-
ningen att göra det.
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norna njuter av det, och de kan sluta 
när det vill. Men prostitutionen som 
sker inomhus betyder ofta bara mer 
kontroll av hallickar. 84 procent av 
de prostituerade i världen är kon-
trollerade av någon annan, och att 89 
procent vill lämna det, säger det mot-
satta, att det inte är ett fritt val. 

Amina Wadud pratade om att kvin-
nor genomför ett förändringsarbete 
inom islam med en ny policy och nya 
traditioner. Kvinnor är inte skapta för 
att vara andra klassens medborgare. 
Ingen är överordnad än någon annan, 
och kvinnorna kräver samma rätt som 
männen. 

På söndag lyssnade jag till ett semi-
narium som arrangerades av Kvinna 
till Kvinna med rubriken: "Feminism, 
the antipode of nationalism"

Deltagarna var: Lena Ag, Kvinna 
till Kvinna, Annnika Hamrud, 
EXPO och Rada Boric, Centre for 
Women's studies, Kroatien.

Seminariet inleddes med farhågorna 
om de nationalistiska strömningarna 
som är i rörelse runt om i Europa. 
Sverigedemokraterna vill profilera 
sig som ett parti för kvinnor. Samti-
digt ser vi hur nationalistiska partier i 
Europa på punkt efter punkt hotar de 
fri- och rättigheter som kvinnor har 
kämpat för i decennier. 

Sverigedemokraterna (SD) påverkar 
jämställdheten. Den europeiska 
nationalismen reducerar i grunden 
kvinnan till att vara hemma och sköta 
familjen och SD:s kvinnopolitiska 
förslag går i samma fotspår.

Något hoppfullt inför framtiden 
är att feministiska rörelser och FI  
kommit in i EU. Vi får hoppas att 
de får inflytande och kan hålla igång 
diskussionen och aldrig tillåta att de 
nationalistiska idéerna normaliseras.

Slutorden: Learn, educate. Don't 
loose the grip.

Avslutningen på Nordiskt Forum  
var en ganska uddlös tillställning. Att 
tillåta Norges jämställdhetsminister 
Solveig Horne från Fremskrittspartiet  
att uttala sig borde verkligen inte ha 
fått ske. 

Bland de inbjudna jämställd-
hetsministrarna var det endast Manu 
Sareen från Danmark som sa något 
avvikande. "Så länge som 39 000 kvin-
nor varje år i Danmark utsätts för våld 
och småflickor blir bortgifta" så behövs 
en kvinnokonferens. "We still have a 
war to fight".

Behållningen var Malmö opera som 
framförde jättefin nyskriven musik 
med en kvinnlig dirigent.

Och den verkligt stora behållning 
var umgänget med alla inspirerande 
och entusiastiska SKV:are, och våra 
arrangemang, vilka alla blev mycket 
lyckade. Tack för trevliga och inspire-
rande dagar.

Nordiska jämställdhetsministrar. Solveig Horne längst till vänster.

Det blir tydligt att Europas nation-
alister angriper de fri- och rättigheter 
som kvinnor har kämpat för i decen-
nier. Det gäller till exempel aborträt-
ten och möjligheten att verka på lika 
villkor på arbetsmarknaden. Kvin-
norättsförsvarare i Europa upplever 
dessutom att motståndet mot deras 
arbete blir alltmer handgripligt i form 
av fysiskt våld, hatkampanjer och hot 
i sociala medier. 

Nationalismen får konsekvenser för 
jämställdheten därför att frågor som 
rör jämställdhet aldrig prioriteras. 
Flertalet inom dessa partier anser 
att det finns biologiska skillnader 
mellan män och kvinnor, som gör det 
naturligt för kvinnor att t ex arbeta 
inom vårdande yrken, och då både 
i hemmet och i arbetslivet. Kärnfa-
miljen ses som grunden i samhäl-
let, vilket utesluter Hbtq-personers 
rätt till äktenskap, insemination och 
adoption. I EU-parlamentet röstar de 
nationalistiska partierna ofta för kon-
servativa förslag, och stödjer sällan 
initiativ som syftar till att stärka kvin-
nors rättigheter.

Du som vill läsa hela rapporten 
hittar den på Kvinna till Kvinnas 
hemsida: Rapporten Folk, familj och 
fosterland

Nationalism och fascism har alltid 
funnits, men nu är de bättre organ-
iserade. Man skyller ofta på att arbet-
slösheten är en bidragande orsak till 
deras framgång. Men det är inte hela 
sanningen, i Danmark t ex var sif-
frorna höga för dessa partier även när 
arbetslösheten var låg. 
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Bild: Leif Magnusson

Gudrun Hegardt in memorian
1922 9/9 – 2014 13/5 Lund

Gudrun Hegardt hade ett förflutet 
som styrelsemedlem i SKV i Stock-
holm och kunde berätta om mötena 
hemma hos Ada Nilsson på Trier-
waldsgränd. ’Hon var trevlig, rejäl och 
glad – inte särskilt mjuk.’ sade Gudrun 
Hegardt i en intervju, som ingick i 
SKV:s kurs Kvinnor i rörelse 2009 i 
Lund. Gudrun berättade om sitt so-
ciala liv att söka kunskap, försörja sig 
och delta i föreningsliv.

Det var på 40-talet och under sitt 
mest aktiva livsskede som hon var 
medlem i SKV. Då försörjde hon sig 
som springvikarie i skolor och kväll-
skurser inom ABF. Hon bodde i Stock-
holms söderförorter med sina barn.

Gudrun var öppen och beskrev på 
ett enkelt och självklart vis hur hon 
tog sig fram i livet. Hon berättade t 
ex ’Jag tog ut väldigt mycket B-avdrag* 
och lyckades åstadkomma en fil lic-
uppsats om Tibetanska dödsboken. I 
historia skrev jag om ”Ogift kvinnas 
rätt vid 25 års ålder bliva myndig”. 
Det var på Fredrika Bremers tid och 
kvinnorna måste ansöka om att bli 
myndiga. Oskar I ansågs stollig som 
främjade detta. Först avskaffades hus-
agan 1844 och då fick inte männen 
slå sin fru. 1858 infördes lagen om att 
ogift kunde bli myndig.

* en reducerad lön för lärare som 
ville vidareutbilda sig

Gudrun var också ordförande i 
Kvinnliga studentföreningen i Upp-
sala och medlem i Clarté. 

Senare vid ett medlemsmöte hos 
SKV i Lund hos Helena Svantesson 
var det väldigt intressant att höra de 
två väninnorna berätta om motsätt-
ningarna inom Clarté och rasismen 
på 50-talet. Gudrun kunde känna 
igen dagens främlingsfientlighet från 
tidigare skeden och förfärades över 
den tilltagande nazismen i Sverige.

SKV–Lund fick kontakt med Gud-
run då hon 2007 föreläste på Väns-
kapens hus om Tibet – historia och 
nutid. Med sina specialkunskaper om 
Tibet fick hon tjänst på Etnografiska 
museet i Stockholm för att arbeta 
med Sven Hedins samlingar.  Hon var 
en pionjär inom Buddismen i Sverige 
och startade Svenska Tibetkommittén 
på 70–talet och Svensk-Tibetanska 
Skol- och Kulturföreningen 1988. 
Syftet var att ge humanitär hjälp åt 
människor i Tibet. Tack vare Gudruns 
insatser har föreningen lyckats med 
att bygga 108 skolor på den Tibet-
anska landsbygden. Hon står också 
bakom Buddhistcentrets tillkomst i 
Stockholm.

I den ovan nämnda intervjun fram-
kom att Gudrun H (från Gamleby) 
deltog i Kvinnliga Medborgarskolans 
sommarkurs i Fogelsstad 1945 då hon 
var 23 år. Kurskatalogen informerar 
att Gudrun H Bachelin från Enskede 

även gick fortsättningskursen 1954. 
Gudrun berättade att skolans rektor 
Honorine Hermelin inbjöd henne. 
De båda hade intresse av bl a teo-
sofi, Waldorfpedagogik med Rudolf 
Steiners antroposofi och Indien med 
Mahatma Ghandis fredssyn. Viktigt 
med Kvinnliga Medborgarskolan var 
att flickor från olika samhällsklasser 
hade tillträde.

SKV-Lund fick efterhand lära 
känna Gudrun Hegardt och höra 
henne berätta humoristiskt och 
nära om lärarna på skolan, t ex Elin 
Wägner, Ada Nilsson, Elisabeth 
Tamm och Ebba Holgersson. Den 
senare undervisade i samhällslära med 
situationsspel och utgick ifrån den 
fiktiva kommunen ”Komtemåtta” 
(och) eleverna fick olika roller och 
klä ut sig till polis, domare etc. Jag 
frågade Gudrun vilken roll hon hade 
och hon svarade med glimten i ögat 
”jag var förstås den lata studenten”.

SKV-Lund fick under 7 år vara med 
om att ta del av Gudrun Hegardts 
kunnighet om kvinnokamp och män-
skliga rättigheter. Hon hade hjärtat 
på rätta stället och brann för kvinnors 
och barns rätt till ett gott liv både 
nationellt och internationellt.

SKV-Lund/Bodil Nilsson

Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad.
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Inför valet riktar Sveriges Kvinnolobby 15 krav 
till politikerna för att uppnå ökad jämställdhet. 
Kraven utgår från Nordiskt Forums slutdoku-
ment.

1. Inför en jämställdhetsmyndighet för ett effektivt 
genomförande av jämställdhetspolitiken.

2. Återställ den ekonomiska ojämställdhet som jobbskat-
teavdragen har skapat.

3. Säkerställ att obetalt omsorgsarbete återspeglas i eko-
nomiska modeller och beaktas i samhällsplanering och att 
lösningar tas fram så att det delas lika mellan kvinnor och 
män.

4. Utred och begränsa spridning av pornografi.
5. Jämställdhetsintegrera statsbudgeten, regionala och 

kommunala budgetar så att könsperspektivet synliggörs 
i ekonomiska underlag och beslut. Sveriges kvinnolobby 
ställer 15 krav inför valet i höst

6. Individualisera föräldraförsäkringen.
7. Förbjud surrogatmödraskap och arbeta aktivt mot all 

form av handel med kvinnors kroppar och med barn.
8. Lägg fast jämställdhetsintegrering i lagar, förordnin-

gar och i processer inom samtliga politikområden.
9. Lagstifta eller förhandla fram rätt till heltid med möj-

lighet att gå ner i deltid.
10. Kriminalisera sexköp utomlands.
11. Säkerställ ett jämställdhetsperspektiv och kvinnors 

fulla deltagande i miljö- och klimatförhandlingar, exem-
pelvis inför COP21.

12. Främja fredsinitiativ där kvinnor är fullt delaktiga 
och arbeta aktivt för nedrustning av kärnvapen.

13. Avskaffa 2-årsregeln och stärk skyddet för kvinnor 
utan permanent uppehållstillstånd.

14. Inför samtyckeslag och obligatoriska utbildnin-
gar om sexuella övergrepp för åklagare och domare som 
hanterar sexualbrott, öka resurserna till förebyggande 
arbete med fokus på pojkar, män och maskulinitet.

15. Inför lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam 
och främja jämställd representation i media vad gäller 
beslutsfattande.

Rösta bort alliansen och stödpartiet Sverigedemokraterna!

”Utanförskap skulle kunna betyda så mycket. Vi skulle kunna 
prata om de papperslösa, om tiggarna på gatorna, boendeseg-
regationen eller andra typer av marginalisering som utan-
förskap. Men det har knutits hårt till att vara arbetslös och 
försörjas via sjukförsäkringen, a-kassan eller försörjningsstö-
det som klumpats ihop till bidrag.” 

Tobias Davidsson, doktorand i socialt arbete.

Alliansen har lyckats, inte minst genom den här effek-
tiva språkliga glidningen. Redan utsatta grupper blev till 
ett slags skuggvarelser som tvingas in i en skenbar syssel-
sättning. De skulle nämligen föras bort från utanförska-
pet, bort från en tärande passivisering som sjukskrivna 
och in till en närande värld av välstånd – men framför allt 
skulle de förflyttas från en statistisk kolumn till en annan.”

Kristian Lundberg i Aftonbladet

Systemskiftet bakom ryggenKvinnors låga pensioner – 
kräver lösning nu!
Totalt lever 205 000 pensionärer i Sverige under EUs defi-
nition av fattigdomsgräns. 70 procent av dessa är kvinnor. 
Det betyder att 140 000 kvinnliga pensionärer lever på 
orimligt låga pensioner enligt rapporten ”Fattigdomsfäl-
lan – så drabbar pensionssystemet många kvinnor” från 
PRO.
I rapporten framgår att:  
• Över 140 000 kvinnliga pensionärer i landet har en pen-
sion, inklusive bostadstillägg, som ligger under 10 800 
kronor per månad före skatt.
• Kvinnornas pensioner är på riksnivå 6 000 kr (32 %) 
lägre per månad än männens.
• Invandrarkvinnor riskerar att i framtiden få mycket låga 
pensioner. Tre år efter invandringen arbetar bara var femte 
kvinna. Ett långvarigt utanförskap kommer att leda till 
fattigdom.
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Köp inga israeliska varor   - bojkotta Israel!
Israel som har ockuperat Palestina sedan 1967 
bryter mot internationell rätt, FN-resolutioner 
och mänskliga rättigheter. Förtrycket av palesti-
nier hårdnar för varje dag som går och det är up-
penbart att Israel saknar vilja till en rättvis och 
hållbar fred.

Det räcker inte att gång på gång konstatera att Israel 
varken respekterar folkrätten eller de mänskliga rättighet-
erna, nu är det hög tid att gå från ord till handling. Om-
världen måste införa åtgärder mot Israel på samma sätt 
som redan gjorts mot andra folkrättsförbrytare. Bojkott är 
en ickevåldsmetod som kan praktiseras av var och en för 
att påverka Israel. 

Ett sätt att hålla utkik efter israeliska varor är att kolla på 
varans streckkodsnummer, det s.k. EAN-numret. Israels 
landsprefix är 729. Tyvärr kan israeliska produkter gömma 
sig även bakom andra länders landprefix där de kan ha 
förädlats eller packeterats.

SYSTEMBOLAGET
Vin, starkvin och lättdrycker av märkena Carmel, Yarden 
och Golan Heights Winery. Det kan stå ursprungsland Is-
rael eller "Övriga ursprung".

JORDBRUKSPRODUKTER
Carmel/Agrexco är moderbolag för i princip alla israeliska 
jordbruksvaror.
Avokados (Carmel och Top)
Apelsiner (Jaffa)
Grapefrukt (Jaffa)
Cocktail- eller körsbärstomater (Rini Cherry, Melody, Bio-
Top, Dana Cherries, Arav A, Carambola, Carmel)
Dadlar (Deglet Nour, Jordan River, Jordan Plains, Med-
jool)
Paprika (Kedem Hadarim Ltd, Orca Quality Group, Car-
mel)
Sharonfrukter (Carmel)
Vindruvor (Perlette)
Sötpotatis, Carmel, Assis Ltd, I & B Farm Products, 
Meshek Industries (Beit Yizhak 778) Ltd och VITA
Kolla butikens märkning va gäller blekselleri, clementiner, 
meloner, morötter, ekologiskt odlade, paprika/paprika-
mix, röd grapefrukt (även kravmärkt). Var speciellt aktsam 
mot Hemköps ekologiska livsmedelsserie "Garant" som 
bland annat innehåller israeliska tomater och paprikor.

VEGETARISKT
Hälsans kök, samtliga djupfrysta produkter av soja- och/
eller veteprotein. Hälsans Kök är en del av företaget Tivall 
Sweden AB som ägs av det israeliska företaget Tivall.
Djupfrysta produkter av märket Zoglo’s som bl.a. säljs av 
Hemköp.

DRYCKER
SodaStream-produkter,Eldorado tomatjuice
ICAs röda grapefruktjuice 
Eden Springs kontorsvatten

HUDVÅRDSPRODUKTER
Ahava, The Holy Mud och DSD, krämer från Döda 
Havet.
Volare International AB
Dead Sea BodyCare

IT/TELEKOMMUNIKATIONER
Datorer med Intel-processorer.
WizLAN, CheckPoint, RiT, RadGuard, Algorithmic, 
Ossi Scandinavia AB. WordPoint från företaget Galtech 
Soft Ltd.

RESOR
Israel Tours och Sabra Tours är svenska resebyråer som 
bland annat erbjuder gruppresor till områden som illegalt 
ockuperas av Israel utan att nämna att dessa är på ocku-
perad mark

Israeliska Statens Turistbyrå AB - marknadsför resor till 
bl.a. bosättningar på Västbanken

SVEKIV Svenska Kibbutzvänner - Jobba inte gratis åt 
ockupationsmakten!

Israels flygbolag El Al - Stöd inte ockupationsmakten 
ekonomiskt!

Källa: Palestinagrupperna
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Lene Rosenkvist kvinnokampsglädje i 
Nordiskt Forums Demonstrationståg 
till Folkets park i Malmö går inte att 
ta fel på!

Lappen som hon hittade på en pak-
ethållare var underskriven med Feminis-
tiskoffensiv vilket var en hälsning från 
Ung Vänster. Budskapet på baksidan var 
förstås mer allvarligt och det stod i för-
kortad form:

Feminism handlar om makt och kön: 
Män har mer makt än kvinnor och många 
av de största samhällsproblemen handlar 
om könsmaktsordningen.

Halva makten och hela lönen på jobbet: 
Vi kräver fasta jobb, individualiserad föräl-
draförsäkring och rätt till heltid.

Välfärd för jämställdhet: Det är kvinnor 
som får betala för skattesänkningarna och 
sliter ut sig i jobben i vården. Vi kräver ett 

En glad hälsning från SKV-Lund

stopp för vinstslöseriet och vill ha upprust-
ning av välfärden.

Rätten att må bra: Samtidigt som allt 
fler unga tjejer mår allt sämre skär många 
skolor och kommuner ner på stöd och 
hjälp. Vi kräver tillgängliga kuratorer och 
skolsköterskor på varje skola och minst en 
ungdomsmottagning per 3000 unga.

Rätten till sin egen kropp: Vi kräver 
feministiskt självförsvar i skolan och gratis 
preventivmedel för unga.

Lägg skulden där den hör hemma: 
Trots att mäns våld mot kvinnor är ett 
enormt samhällsproblem är det alldeles 
för få förövare som döms. Vi kräver en 
samtyckeslagstiftning och obligatorisk 
utbildning för samtliga instanser inom 
rättsväsendet i frågor som rör mäns våld 
mot kvinnor.

Bodil Nilsson


