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Vänsterkvinnor 
gör skillnad
Vallentuna har varit män-
nens arena. Men här lyfter 
vi fram ett par Vänster-
kvinnor som har varit 
mycket betydelsefulla för 
kommunens utveckling.

SID 6

6 timmars  
arbetsdag 
fungerar 
Flera länder har påbörjat 
arbetet med att förkorta 
arbetsdagen. 6 timmars 
arbetsdag fungerar och 
är möjligt att genomföra 
även i Sverige.

SID 5

1 000 kr mer till 
pensionärerna
Vänsterpartiet bakom den 
största pensionsreformen 
i modern tid. 

SID 4–5

Vi har vunnit många 
viktiga segrar för ett mer 
jämställt samhälle. Men 
vi har många strider kvar 
att ta. Det är genom din 
insats tillsammans med 
andra som vi kan bygga 
det jämställda, jämlika 
och hållbara samhället.
 
Vänsterpartiet har för-
slagen som ökar jäm-
ställdheten här och nu. 
Genom höjningen av 
pensionen får de kvinnor 
som byggt landet ett 
tillskott på upp till 1 000 
kronor i månaden. Med 
vår förbättring av sjuk-
försäkringen hjälps vi åt 
att förbättra villkoren för 
de av oss som slitit ut oss 
på jobbet. Dessa segrar 
är enorma för alla oss 
som berörs, men små om 
vi jämför med vad vi som 
rörelse kan åstadkomma 
härnäst.
 
Låt 8 mars, den interna-
tionella kvinnodagen, bli 
dagen då du står upp för 
en feministisk politik som 
förändrar på riktigt. Bli 
medlem i Vänsterpartiet, 
Sveriges enda feministis-
ka och socialistiska parti.

vansterpartiet.se/ 
blimedlem

Ett annat 
samhälle  
är möjligt
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”Sluta  
prata och börja 

agera”
Stora satsningar behövs för att  

utveckla den svenska förlossningsvården  
menar barnmorskan Lina Broberg

Sida 3

Ida Gabrielsson
”Alla ska kunna leva  

ett värdigt liv, hela livet”
sid 4–5

Vänstern 
i Vallentuna
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● Under början av förra seklet krokade socia-
lister och liberaler arm i en kraftfull kamp för 
kvinnlig rösträtt. Motståndet från högerkrafterna 
var hårt, men inför risken för storstrejk vek sig 
den högerdominerade första kammaren för kravet 
på kvinnlig rösträtt. Första- och andrakammar-
valen i Sverige i september 1921 var de första val 
där kvinnor deltog på samma villkor som män-
nen, och dessutom tillämpades den för högerkraf-
ter revolutionära principen om en individ – en 
röst.

Detta var givetvis en stor framgång för alla 
progressiva krafter i Sverige. Därefter följde 
en rad politiska reformer som stegvis skapade 
förutsättningar för ett mera jämlikt och jämställt 
samhälle.

Idag är jämlikheten och jämställdheten under 
stark press. De rikaste har fått fribiljett till kött-
grytorna och vår gemensamma skola, vård och 

omsorg reas bort till stora koncerner, som defini-
tivt inte har som huvudmål att bygga ett samhälle 
för alla. Inte blir saken ljusare för alla som arbetar 
inom skola, vård och omsorg, dvs kvinnodomi-
nerade yrkan, att ”marknadspolitiker” försöker 
leka industri. Under fältropet ”New Public 
Management” dräneras budgetarna i våra kärn-
verksamheter med ett par procent varje år (kan 
Volvo Torslandaverken, så kan väl äldreboendet 
och skolan också, är devisen). Konsekvensen blir 
färre anställda som får springa fortare, större 
andel av personalen blir timanställd, stressen och 
sjukfrånvaron ökar, etc.

Bengt Westerberg, kom tillbaka så att vi åter 
får en socialliberal kraft som utmanar nylibera-
lismen och som är beredd att kroka arm med den 
breda vänsterrörelsen för sociala reformer för 
jämlikhet och jämställdhet. 
Vår tid är nu! ■

Jämlikhet förutsätter 
jämställdhet!

LEDARE

 ”Idag är jämlikheten och jäm-
ställdheten under stark press. De 
rikaste har fått fribiljett till kött-
grytorna och vårt gemensamma...”

En socialistisk grundsyn fokuserar inte enbart på individen utan 
även på bakomliggande strukturer. En politik för jämställdhet 
måste ta strid mot tankesättet att skola, vård och omsorg kan 
bedrivas enligt samma principer som Volvos monteringslina.

Här finns vi.
Hör av dig!

Vänsterpartiet Vallentuna
Facebook: 
vansterpartietvallentuna

Hemsida: 
vallentuna.vansterpartiet.se

Instagram: 
vansterpartiet_vallentuna/

Twitter: 
@VVallentuna

Ulf Sellgren
Ordförande 
Vänsterpartiet  
Vallentuna

Kicki Lindgren

– Bättre arbetsvillkor, 
högre löner, vettiga 

arbetstider i kvinnodo-
minerade yrken. Tän-
ker på de som slitit och 
sliter inom vård och 

omsorg under pande-
min. Jag lever själv med 

personlig assistans, som ju 
också är ett omsorgsyrke som 
behöver lyftas.

Malin West

– Den ekonomiska politiken! 
Det är vad som skapar för-

utsättningar för kvinnor i 
utsatta situationer, t.ex. 
orimligt låg pension, 
våld i nära relationer, 
utbrändhet, arbetsmiljö 

inom vård och omsorg.

Stina Norgren

–Mäns våld mot kvinnor, både 
fysiskt och psykiskt, måste 

bekämpas. Det ska vara 
lättare för kvinnor att ta 
sig ur ett sådant förhål-
lande både vad gäller 
ekonomi och tillgång till 

bostad. Dessutom und-
rar jag vad som hände 

med Me too?

Angelica Nordh

– I allt det viktiga som ryms 
inom feminismen så skulle 

jag säga att det som ligger 
mig närmast hjärtat är 
mäns våld mot kvinnor 
och kvinnors sexuella 
trygghet och frihet. 

FRÅGA 4
Vilken är den  
viktigaste  feministiska  
valfrågan?

Kvinno- och tjejjouren i Vallentuna står stark. Foto: Cristina Svedberg



Det råder inte brist på barnmorskor.
Det råder brist på goda arbetsvillkor så att de stannar 
på sjukhusens förlossningsavdelningar!

KRÖNIKA

I över hundra år har 8 mars varit 
en dag för feministisk kamp. 
Tidigt handlade det om kvinnors 
rösträtt och om fred. Rösträtten 
är erövrad i flertalet länder, men 
inte freden. 

Nu firar vi att kvinnor i Sverige 
haft rösträtt i 100 år. Både före 
och efter denna milstolpe har 
kvinnor kämpat och vunnit fler 
rättigheter. Att lagarnas formel-
la hinder togs bort räcker inte. 
Kvinnor fick del i rättigheter, 
men de var skapade av och för 
män. Få lagar utgår från kvinnors 
behov. De som finns är desto 
viktigare; kvinnans rätt att själv 
bestämma om abort, markering-
en mot mäns våld genom brottet 
grov kvinnofridskränkning, 
kravet på samtycke som gör att 
kvinnors kroppar inte längre ska 
förväntas vara tillgängliga för 
sex. Detta är lagar att värna. De 
är viktiga för kvinnors hälsa så-
väl fysiskt som psykiskt, därmed 
också för kvinnors försörjning.

Lönegapet mellan kvinnor och 
män krymper sakta men är 
fortfarande dryga 10 procent. 
Kvinnor bär stort ansvar för 
omsorgerna i samhället genom 
sina viktiga men ofta lågavlöna-
de yrken. Kvinnor bär även större 
ansvar genom obetalt arbete 
i hem, med barn och anhöriga. 
Kvinnors omsorger bidrar till att 
skapa mäns mervärdighet. 

För att jämställdheten ska nås 
måste män kliva fram och ta 
ökat ansvar för omsorger, mot 
våld, för lika rättigheter. Klass 
och kön är tätt sammanvävda. 
Tillsammans ska vi kämpa för 
socialism och feminism, för en 
fredlig och hållbar värld detta 
viktiga valår!

Gudrun Nordborg, 
feministikon och riksdags- 

ledamot (V)

Kämpa, segra!

8 MARS

Fotograf: Agnes Stuber 

Förlossningsvården i Sverige är i världsklass. Samtidigt är den i en  
djup kris. Det kan verka som en motsättning. Enligt barnmorskan Lina 
Broberg är det inte alls konstigt. Hon är orolig för att man närmar sig 
gränsen där även kvaliteten kommer sjunka.

●  Lina möter upp oss utanför förloss-
ningen på Universitetssjukhuset i Linkö-
ping där hon arbetat sedan hon blev klar 
med sin barnmorskeutbildning för 16 år 
sedan. Under de åren har hon varit med 
och bistått hundratals kvinnor genom 
deras förlossningar. Med det tidsperspek-
tivet ser hon skillnaderna.
 – Vi är marginellt fler barnmorskor 
idag än när jag var ny. Men antalet födan-
de kvinnor har ökat konstant. Samtidigt 
ser vi att antalet komplicerade gravidite-
ter blir fler och förlossningsvården mer 
avancerad, säger Lina.

Skadorna skulle minska
Detta har resulterat i en arbetssituation 
där Lina beskriver att hon och hennes 
kollegor har svårt att hinna med det som 
de ser att man behöver göra. Tiden finns 
inte för att ge alla kvinnor den vård som 
de skulle kunna få, och har rätt till. Att 
kvaliteten ändå är bra handlar enbart om 
att barnmorskorna vänder ut och in på sig 
själva för att hantera situationen.

 – Det är en stor sorg och frustration 
att vi inte kan och får använda vår fulla 
kompetens. Att vi inte kan vara, såväl 
fysiskt, som mentalt närvarande hos den 
födande. Vi vet ju att förlossningarna 
skulle gå enklare och att skadorna skulle 
minska om vi fick möjlighet att verkligen 
arbeta tillsammans med kvinnorna, fort-
sätter Lina.

Ökad användning av  
läkemedel
Vid förlossningen i Linköping föds 
varje år mer än 2 500 barn och vården 
håller en i många delar hög kvalitet. 
Men när det gäller till exempel svåra 
bristningar hos mammor så ligger man 
högt i statistiken och användningen av 
värkstimulerande läkemedel har ökat ra-
dikalt de senaste åren. Något som Lina 
ser som problematiskt.
 – Jag tycker att vi har en utveckling 
inom förlossningsvården där vi går mot 
allt större inslag av medikalisering som 
inte behövs. Om vi barnmorskor istället 

fick tid och utrymme att verkligen använ-
da vår fulla kompetens så skulle resulta-
ten bli bättre, säger Lina.

Locka tillbaka barnmorskor
Förlossningsvården skulle behöva ut-
vecklas med nya vårdformer som skulle 
stärka de gravida kvinnornas möjligheter 
till inflytande över sin vård. Ett sådant ex-
empel är barnmorskeledda förlossnings-
avdelningar där man kan arbeta närmare 
kvinnorna och där forskningen visar på 
bättre vårdkvalitet än i den traditionella 
förlossningsvården. Det skulle också vara 
ett sätt att locka tillbaka barnmorskor in i 
förlossningsvården igen menar Lina.
 – Men vi måste också få politikerna 
att agera istället för att bara prata. Vi är 
trötta på att slita ut oss och ändå känna att 
vi inte räcker till. Vi barnmorskor, men 
framförallt alla kvinnor i Sverige, förtjä-
nar bättre, avslutar Lina.

Text: Nathalie Söderberg
 Foto:  Emil Broberg

Det är en stor sorg 
och frustration  
att vi inte kan och får 
använda vår fulla 
kompetens.

Världsklass men 
ändå kris
– mer resurser till förlossningsvården
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Högre pension  
för en miljon  
pensionärer

Att Vänsterpartiet i höstas lyckades dri-
va igenom den största pensions- 
reformen i modern tid har nog inte 
många missat. Men vad kommer det att 
innebära för svenska pensionärer, och 
vilka politiska mål siktar Vänsterpartiets 
vice ordförande Ida Gabrielsson mot  
i framtiden? 

Roll i partiet: 
Vice ordförande och tales- 
person i socialförsäkrings-
frågor.

Bakgrund: 
Utbildad behandlingsassis-
tent. Uppvuxen i Sandviken. 

Bor: 
Jarlaberg, Nacka.

Familj: 
Man och en sexårig dotter. 

Intressen: 
Matlagning, tv-serier och  
vedstapling.

Ida Gabrielsson 

●  Ida är en veteran inom partiet 
och hade både varit ordförande för Ung 
Vänster och suttit i kommunfullmäktige 
i Sandviken innan hon 2018 valdes in 
i riksdagen. Numera är hon vice parti-
ordförande och talesperson i frågor som 
rör socialförsäkringarna, till exempel  
pensioner, sjukförsäkringen och föräld-
raförsäkringen. Hon deltog också i de 
förhandlingar med Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet som ledde fram till det 
garantitillägg i pensionen som riksdagen 
snart ska ta ställning till.
 – Det här är den största reformen 
kring pensionerna i modern svensk poli-
tik. Vi har hundratusentals pensionärer 
som lever med låg ekonomisk standard, 
fattigpensionärer helt enkelt, i Sverige. 

Det här kommer att göra en enorm skill-
nad för dem, men också för hundratusen-
tals andra pensionärer som kan behöva 
ett tillskott i plånboken för att slippa oroa 
sig för hur pengarna ska räcka till varje 
månad, säger Ida. 
 Nästan en miljon pensionärer kommer 
att få ta del av det nya garantitillägget, 
som i genomsnitt kommer betyda 750 
skattefria kronor varje månad. Mer än en 
halv miljon pensionärer kommer att få 
hela beloppet, tusen kronor. 
  – För en del betyder det här kanske 
att man äntligen har råd att klippa sig 
eller köpa nya skor, för en del betyder det 
kanske att man har råd att bo kvar i huset 
eller behålla bilen. För oss i Vänster-
partiet är det viktigt att alla ska kunna 
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Sex timmars  
arbetsdag är  
möjlig!

● Det säger Ana Süssner Rubin, 
vänsterpartist och en av författar-
na till manifestet ”Striden om ti-
den” som Vänsterpartiet tog fram 
före senaste valet. Nu närmar sig 
ett nytt. Men kan man vinna val på 
krav om förkortad arbetstid?

Viktig fråga för  
svenskarna
– Vi vet att en majoritet av svensk-
arna, särskilt kvinnorna, tycker att 
det är viktigt, påpekar Ana Rubin.
 Män är lite mer försiktiga. Har 
vi råd?
 – Ja. Det finns beräkningar att 
hälften av regeringen Reinfeldts 
skattesänkningar skulle räcka 
för att finansiera sex timmars 
arbetsdag med oförändrad lön för 
samtliga löntagare, säger Ana.

Andra länder
Medan andra länder, som Island 
och Spanien, sökt lösningar i lite 
större skala, har de svenska försö-
ken varit småskaliga och kortlivade.
 – Men lovande! utbrister Ana 
Rubin. 

Verksamheten och personal-
hälsan förbättrades
Ett av dessa, försöket med arbets-
tidsförkortning på Svartedalens 
äldreboende i Göteborg, följdes av 
forskare och visade att såväl verk-
samheten som personalens hälsa 
förbättrades.
 – Personalen fick betald åter-
hämtning och kunde ge de boende 
mer stimulans. Så visst vet vi att 
sex timmars arbetsdag fungerar, 
säger Ana Süssner Rubin.

Per Längby

Det är redan visat att sextimmarsdagen fungerar, säger 
Ana Süssner Rubin.
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Vad skulle du göra om du fick två timmar  
extra om dagen? De som fått chansen att prö-
va vet svaret.
 – Vi kan visa att arbetstidsförkortning  
med oförändrad lön är möjlig! 

leva ett värdigt liv, hela livet, och det här 
tycker jag verkligen är ett steg mot det. 
Det betyder inte att vi är färdiga, svenska 
pensioner ligger fortfarande mycket lägre 
än i andra nordiska länder. Det måste det 
bli ändring på, fortsätter Ida Gabrielsson. 
 En sak kvarstår dock innan garanti-
tillägget kan börja betalas ut i augusti 
som planerat; det måste röstas igenom 
i riksdagen. Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet stödjer redan Vänsterpar-
tiets reform, men det behövs ett bredare 
stöd för att förslaget ska få den majoritet 
som behövs. 
  – Det är många partier som har lovat 
vitt och brett till våra äldre, men när det 
här förslaget kommer upp till omröst-
ning kommer vi att få se vad de orden 
är värda. Vilka vill på allvar hjälpa de 
pensionärer som behöver det mest och 
vilka snackar bara? Samtidigt kan jag 
inte se hur något parti skulle kunna rösta 
emot. Vilken partiledare vill gå in i en 
valrörelse och genast behöva förklara 
för en miljon pensionärer varför de inte 
tyckte att pensionen ska gå att leva på, 
resonerar Ida vidare. 

Förbättringar av  
sjukförsäkringen kvar
Högre pensioner är inte det enda Vän-
sterpartiet har lyckats driva igenom 
det senaste året. Förutom att stoppa ett 
förslag om marknadshyror som i förläng-
ningen hade lett till kraftigt höjda hyror 
för Sveriges hyresgäster fick man också 
in flera stora förbättringar av sjukförsäk-
ringen i höstens budget. Förbättringar 
som blir av, trots att Centerpartiet valde 
att släppa fram högerpartiernas gemen-
samma budget istället.  
 – Det är lite märkligt, genom att rösta 
som de gjorde så sänkte Centerpartiet 
flera förslag som de själva varit över-
ens med regeringen om i januariavtalet 
medan allt vi fått igenom fortfarande blir 
av. Det betyder att de som har sjuk- eller 
aktivitetsersättning kommer att få en 
höjning och att taket i deras bostadstil-
lägg också höjs. Dessutom så sänks deras 
skatt, det är inte rimligt att den som är så 
sjuk att den behöver leva på sjukersätt-
ning dessutom ska straffas med en högre 
skatt. Räknar man ihop det så betyder det 
här över 2 000 kronor extra varje månad 
för många som har sjuk- eller aktivitetser-
sättning. Det är precis som med pensio-
nerna, vi är långt ifrån färdiga men vi har 
tagit ett stort steg mot att återuppbygga 
en sjukförsäkring folk kan lita på. 
 En annan glad nyhet kom inte ur 
någon budget eller ur förhandlingar med 
en tillträdande statsminister, utan genom 
att Ida uppmärksammat en undersköter-
ska som drabbats av långvarig sjukdom i 
covid, men vägrades rimlig ersättning. 
 – För några veckor sen rapporterade 

Vi i politiken måste våga  
kliva fram och ta ansvar för 
landet och för människors 
trygghet. Vi kan vända allt 
det här, det handlar bara om 
att vilja och att våga.

Försäkringskassan att mycket färre får 
avslag på sin ansökan om sjukpenning 
efter 180 dagar nu än för ett år sedan. 
2020 fick nästan hälften av alla som sök-
te, 42 procent, avslag. 2021 hade det gått 
ner till 11 procent. Nästan fyra gånger 
fler får alltså sjukpenning nu, och kan 
fokusera på att bli friska istället för att 
oroa sig över hyra och räkningar.     
 – Försäkringskassan säger att det här 
beror på de lagändringar som vi drivit 
igenom tidigare. Att de blev verklighet 
beror till stor del att de som drabbats 
själva lyft frågan och på en undersköter-
ska från Kungälv som blev smittad av 
covid på jobbet och som trots att hon var 
för sjuk för att arbeta inte fick någon er-
sättning från Försäkringskassan. Vi lyfte 
fram det på en presskonferens och gav 
henne möjlighet att berätta om hur lång-
tidssjuka behandlades av Försäkrings-
kassan. Det tog skruv och fick många att 
förstå hur illa det var ställt med sjuk-
försäkringen. De lagändringar hon och 
många andra drabbade hjälpte oss driva 
igenom har gjort livet lättare för många. 
Våra socialförsäkringar har urholkats, 
men det börjar vända nu. Allt fler förstår 
att ett starkt skyddsnät är ett måste om vi 
ska kunna bygga ett tryggt samhälle. 

Ta tillbaka kontrollen
Ida återkommer ofta till att det Vänster- 
partiet åstadkommit de senaste åren ska 
ses som början på något, inte som enskil-
da segrar utan som tecken på en våg som 
vänt. Vad väntar då i framtiden? Vad är 
nästa mål? 
 – För oss handlar det om att politiken 
måste ta tillbaka kontrollen från mark-
naden Välfärdslöftet måste återupprättas 
så att människor kan leva ett gott liv. 
Alla marknadsexperiment som både 
Moderater och Socialdemokrater har 
ägnat sig åt när de suttit i regeringen har 
gjort samhället svagare. Nedskärningar-
na och splittringen i vården har lett till 
situationen vi har idag, med överfulla 
akutmottagningar och utbränd personal. 
Vinstjakten i marknadsskolan har lett 
till sämre skolor, till segregering och 
otrygga elever. 
 Bostadsbristen blir allt värre, speciellt 
i de större städerna och klimatarbe-
tet  står och stampar, fast vi i Sverige 
har ovanligt bra förutsättningar för att 
faktiskt genomföra en grön omställning. 
Marknaden kan inte och kommer inte 
att lösa det här utan vi i politiken måste 
våga kliva fram och ta ansvar för landet 
och för människors trygghet. Vi kan byg-
ga Sverige starkt igen, det handlar om att 
inte bara snacka utan att agera.

Text: Martin Thåström
Foto: Jessica Segerberg
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● Annika Cullberg blev medlem i par-
tiföreningen 1973 och fick då i uppgift 
att starta en Chilekommitté för att väcka 
opinion om vad som pågick i Chile efter 
Pinochet-juntans kupp. Engagemanget 
blev brett i Vallentuna. Det gick över 
partigränserna och mötena som hölls var 
välbesökta. Annika bodde i Kårsta, var 
förskollärare och mycket engagerad för 
utbyggnad av kommunens bristfälliga 
barnomsorg. Hon startade en aktions-
grupp för ett daghem i Kårsta-Ekskogen. 
Kommunledningen kallade den nedlåtan-
de för ”Buskagitationen”, men efter två år 
fanns det ett dagis i Kårsta! Annika satt 
i kommunfullmäktige 1976–1981 och var 
även med i socialnämnden. Hon arbeta-
de även med kvinnopolitiska frågor och 
var anställd i partiet centralt efter flytten 
från Vallentuna. Efter kongressbeslutet 
1996 att skriva in feminismen i partipro-
grammets portalparagraf fick Annika i 
uppdrag att leda den grupp som skulle ta 
fram ett förslag till nytt kvinnopolitiskt 

program. Det fick titeln Feminism och 
socialism – Principprogram för Vänster-
partiets kvinnopolitik och antogs året 
därpå av partistyrelsen.    

Elisabeth Iregren var djupt engagerad i 
Roslagsbanan och kämpade mot nedlägg-
ningshotet 1980–1981. I landstinget arbe-
tade hon hårt för att banan i stället skulle 
rustas upp. Sträckan Kårsta–Rimbo 
lades ändå ner 1981 men resten av banan 
räddades. Utom- och inomparlamenta-
riska insatser har senare resulterat i stora 
förbättringar både i kvalitet och turtäthet 
och nu också i förslag om utbyggnad! Eli-
sabeth var ordförande i partiföreningen i 
början av 1980-talet och satt i kommun-
fullmäktige 1977–1982. Hon var även som 
Annika mycket aktiv i mottagandet av de 
chilenska flyktingarna som kom hit 1973. 
Elisabeth flyttade till Lund 1986 och blev 
professor vid arkeologiska institutionen. 

Har du sett Tantpatrullen på Mynt-
torget? Tantpatrullen är en förening av 
pensionärer som på initiativ av några 

Vänsterkvinnor arbetar för ett nytt, rättvi-
sare pensionssystem och för att förbättra 
äldre kvinnors villkor. De demonstrerar 
på Mynttorget varje torsdag vid lunchtid. 
Ulla Hoffmann var Vänsterpartiets leda-
mot i regeringens Pensionsarbetsgrupp 
som skulle lägga fram ett förslag till 
nytt pensionssystem. Hon var mycket kri-
tisk till resultatet och insåg att det skulle 
missgynna kvinnorna. Ulla kunde inte 
ställa sig bakom majoritetens förslag och 
lämnade arbetsgruppen. Vänsterpartiet 
reserverade sig också när beslutet fattades 
i riksdagen 1994.  ■ 

 
 

Vallentuna har varit männens arena. Men här lyfter vi fram ett par Vänsterkvin-
nor som har varit mycket betydelsefulla för kommunens utveckling. Elisabeth 
Iregren och Annika Cullberg var två viktiga profiler både i Vänsterpartiet och i 
kommunen under 1970- och 80-talen.

Vänsterkvinnor 
gör skillnad

Bli medlem 
du också!

Vänsterpartiet
Vallentuna

Medlemsansökan: 
vansterpartietweb.azurewebsites.net
Telefon: +46 705 129 486
Epost: vallentuna@vansterpartiet.se

Tantpatrullen på Mynttorget. 
Foto: Tantpatrullen

Lena Lundgren
Vänsterpartiet 

Vallentuna

Elisabeth Iregren under arkeologiskt fältarbete 1984.
Foto B. Andersson.

Protester räddade Roslagsbanan.

 
KRÖNIKA

Kampen 
får aldrig 
upphöra

Johanna Cederstrand,
vänsterpartist

Att syftet med internationella 
kvinnodagen den 8 mars är 
oerhört viktigt råder det inget 
tvivel om, men dagen väcker 
många känslor.

När vi ser på kvinnors levnads-
villkor på ett internationellt 
plan blir det uppenbart varför 
kvinnokampen måste fortsät-
ta. Vi behöver inte åka långt, 
bara några timmars båtfärd 
från Sverige, kan en kvinna få 
betydligt längre fängelsestraff 
om hon gör abort än vad en 
eventuell våldtäktsman skulle 
få för att ha förgripit sig på 
henne.
 Det är svårt att inte bli 
nedslagen och sorgsen när 
man tänker på våldtäktsoffret 
som blir misstrodd för att 
hon var alkoholpåverkad, på 
varje liten flicka som tvingas in 
i äktenskap, på alla flickor och 
kvinnor som könsstympas och 
på de som riskerar livet under 
en olaglig abort. Det är svårt att 
inte bli arg när man tänker på 
att vilket kön du tillhör eller var 
i världen du är född kan bli en 
fråga mellan liv och död.
 Dock måste vi också komma 
ihåg att tack vare kvinno- 
rörelsen har vi svenska kvinnor 
sedan 100 år tillbaka fått rösta, 
vi får studera och arbeta med 
vad vi vill och vi har samma 
rättigheter som männen. 
Detta är saker vi aldrig får ta för 
givet och aldrig får sluta vara 
tacksamma för.
 Så självklart kan vi både hylla 
och sörja det som är och det 
som varit, men viktigast är att 
kampen aldrig får upphöra. Det 
är vi skyldiga dåtidens kämpar, 
oss själv och kanske framför 
allt framtidens flickor.
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Mäns våld mot kvinnor  
– globalt, Sverige och Vallentuna

Stort mörkertal
Under 2020 dödades tretton kvinnor i 
Sverige av en man de hade, eller hade haft, 
en parrelation till. Antal anmälda miss-
handelsfall av en kvinna i nära relation 
uppgick till 13 616 samma år. Mörkertalet 
är stort. Brå, Brottförebyggande rådet, 
uppskattar att endast cirka fyra procent 
av brotten polisanmäls. Det innebär att de 
30 fall av misshandel mot kvinnor i nära 
relation som anmäldes 2020 i Vallentuna, 
kan vara 750. Låt de siffrorna sjunka in! 

Normaliseringsprocessen
En vanlig fråga när en kvinna misshand-
las av en man hon har en relation med är 
fortfarande ”Varför lämnar hon honom 
inte?” Svaret på den frågan stavas norma-
liseringsprocessen. Om han hade slagit 
henne på deras första dejt, så hade de för-
modligen aldrig inlett någon relation, men 
när väl första slaget kommer, är i regel 
kvinnans motstånd redan nedbrutet. 

Ömma kärleksförklaringar övergår sak-
ta men säkert i kontroll, krav och isolering. 
Från att han ber henne att bära en klänning 
som han tycker klär henne, till att hon inte 
får bära någonting som inte han har valt. 
Från mysiga hemmakvällar i tvåsamhet, till 
att han bestämmer vem hon får träffa. Från 
att han betalar för henne på krogen, till 
att hon inte får bestämma över sina egna 
tillgångar. Från att han betalar hennes mo-
bilräkning, till att han kontrollerar alla hen-
nes samtal och sms. Hon är inte längre en 
person, utan snarare hans ägodel. Hon har 
förlorat sitt kontaktnät och sin självkänsla. 
Hon har ingen att ty sig till, ingenstans att 
ta vägen och lever i ständig rädsla. Man ska 
också vara medveten om att de flesta fall 
där kvinnan dödas, sker det i samband med 
att hon försökt lämna relationen. 

Jag hörde genom dörren…

– Helvetet började när jag träffade en kil-
le säger Sirwe, som anslöt till sin familj i 
Sverige vid 11-årsåldern. 

– Pappa kunde inte acceptera att jag 
träffade en pojke när jag var 13 år. I min 
familj är det pappa och hans manliga 
släktingar som väljer man åt sina döttrar.

– Jag klarade inte att leva upp till deras 
krav. När jag en dag genom dörren hörde 
hur de planerade att döda mig, flydde jag.

Sirwe hittades av fritidsledare som 
kontaktade socialtjänsten. Sedan följde 
flera år av stödboenden, familje- och 
behandlingshem. De handläggare hon 
mötte förstod inte hedersproblematiken 
utan Sirwe placerades tillsammans med 

ungdomar med missbruksproblem. Hen-
nes liv blev svårt.

– Jag försökte få tillbaka kontakten med 
min familj. Ibland välkomnades jag, men 
sedan ville de bestämma över mig igen. 
Hur jag skulle klä mig, hur jag skulle upp-
träda. Ibland kallade de mig för smutsig. 
Pappa sa att jag var som död för honom. 

Sirwes familj lever i Sverige, men 
utifrån hedersregler:
• Mannens heder är beroende av hur 

kvinnorna i hans familj beter sig.
• Heder handlar till största delen om 

att kontrollera flickors och kvinnors 
sexualitet.

• Skambelagda och vanärande handling-

ar kräver att familjen gör något för att 
återfå stoltheten, respekten och hedern. 

Det mesta av hedersförtrycket gäller 
inte mord. Det börjar med övertalning, 
därefter kan det komma påtryckningar 
och sedan hot. 

Jag frågar Sirwe hur hon lever idag.
–Jag har kontakt med min familj på 

mina villkor. Några av dem försöker 
acceptera att jag väljer själv, till exempel 
när jag gifte mig med den man jag valt. 
Andra kan inte acceptera det.  ■

Gunnar Bergström
Ledamot i Socialnämnden
Vänsterpartiet Vallentuna

70 000 ungdomar i Sverige får inte själva fritt välja partner, inte välja sina 
kläder och inte leva ett fritt liv.

Barnfridslagen
Den 1 juli  2021 trädde barnfrids-
lagen i kraft. Den innebär att det 
är straffbart att låta barn bevitt-
na vissa typer av brott, till exem-
pel vålds- och sexualbrott i nära 
relationer.

Regeringen presenterade under 
förra året ett åtgärdspaket för 
att intensifiera arbetet mot mäns 
våld mot kvinnor.  

Våld mot kvinnor och flickor är enligt Unesco en av de mest utbredda, ihållande 
och förödande kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i dagens värld.

Med vetskap om det ovan nämnda, är 
en relevant fråga; varför slår han?

Kvinnojourer
Omkring 200 kvinnojourer runt om i 
landet arbetar för att stötta våldsutsatta 
kvinnor. De flesta jourer har även ett skyd-
dat boende där de tar emot kvinnor och 
deras barn när de väl tagit steget att lämna 
relationen. Här får de en fristad och stöd i 
den fortsatta processen. Utan dessa ideellt 
drivna organisationer skulle färre kvin-
nor kunna och våga lämna en våldsam 
relation. Det är viktigt med ett nära och 
långsiktigt samarbete mellan jourerna, och 
kommunerna är viktigt för att kunna ge 
kvinnorna den hjälp de behöver.
• Vallentuna kvinno- och tjejjour: 08-511 
790 33.
• Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50

Valfonden I år ökar vi trycket. Lämna gärna bidrag till 
Vänsterpartiet Vallentunas valfond:

Swisha valfritt belopp till 1235059043, el-
ler betala till Pg 481914-0, ange ”Valfond”.

Cristina 
Svedberg

Vänsterpartiet 
Vallentuna

Hedersproblematiken kräver en 
utbildad socialtjänst

Kvinnojouren i Vallentuna, foto Cristina Svedberg




