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Vänstern i Botkyrka är en del 
av skriftserien Folkviljan.
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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

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

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.

Anställ fler i 
vården
Valresultatet avgör om 
vården får bättre förut-
sättningar eller om  
dräneringen fortsätter. 
Mer personal är lösningen 
på vårdkrisen.

SID 7SID 5

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

SID 4–5
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Så här lät det 1946 när vår partikamrat Margit 
Lindström argumenterade för en utbyggnad av 
barnomsorgen: 

”Behovet av daghem och barnträdgårdar blir 
allt starkare ju mer kvinnorna engageras i 
förvärvsarbete utom hemmet. Bristen på dag-
hem där en yrkesarbetande mor kan lämna 
sina barn i god vård under dagen gör det ännu 
för många kvinnor omöjligt att ta ett arbete 
som de skulle vilja ha”.

Sedan dess har det hänt mycket. Idag är det en 
självklarhet att kvinnor inte ska behöva lämna 
sitt yrkesarbetande liv bakom sig i den händelse 
barn skulle göra entré i vår förvisso ännu inte helt 
jämställda värld.

Arbetsmarknaden ser dock inte likadan ut 
för alla. I dessa pandemitider bör vi skänka en 
tanke eller två till all den personal som arbetar 
inom sjukvården. Eller inom den kommunala 
äldreomsorgen. Här finns behov av nattarbete för 
att patienter respektive äldre ska kunna få den 
vård och omsorg som de har rätt till. Och hur ska 
exempelvis en ensamstående mamma kunna kom-
binera nödvändiga nattpass med barn?

Tidningen ges ut av Vänsterpartiet Botkyrka i samarbete med Zetkin Foundation.  Redaktion: Fredrik Andersson-Tay, Per Längby, Daniel Sestrajcic och  
Mats Billberg Johansson.  Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: 15 800 ex. Tryck: Bold Printing Mitt, 2022. 

Vi vill ha ”nattis”  
tillbaka!

I Botkyrka fanns till för några år sedan en 
nattöppen förskola. En av de första åtgärderna 
som den nya majoriteten i Botkyrka, bestående av 
Socialdemokraterna och ett flertal högerpartier, 
genomförde under sitt första år vid makten var 
att stänga den. Det orsakade protester, som dock 
inte fick gehör. På en manifestation vid kommun-
huset i Tumba meddelade en gråtande förälder 
och sjuksköterska att hon nu tvingades flytta från 
kommunen.

Vänsterpartiet vill att en nattöppen förskola 
åter startar upp i Botkyrka. Kommunen kan inte 
som arbetsgivare å ena sidan kräva av sin per-
sonal att jobba nattpass och å andra sidan dra 
tillbaka möjligheten att lämna på nattis. Det är 
kommunen som har ansvaret för att barnomsorg 
ska finnas för den som behöver.

LEDARE

Therese Karlsson
ordförande Vänsterpartiet Botkyrka

Utbyggnaden av barnomsorgen gjorde 
Sverige till ett av världens mest jämställda 
länder. Men fortfarande finns mycket att 
göra, även inom förskolan.

Vänsterpartiet Botkyrka
Hemsida: botkyrka.vansterpartiet.se
E-post: botkyrka@vansterpartiet.se
Facebook: Vänsterpartiet Botkyrka
Instagram: @vbotkyrka

Twitter: @vbotkyrka
Bli medlem:  
vansterpartiet.se/  
bli-medlem
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–  Lönefrågan är nog fortfarande viktigast.  
I kvinnodominerade yrken, som i till  
exempel vården, ser vi fortfarande en stor 
eftersläpning.

Cecilia Diaz Pohl,  
Tumba

–  Kunskap i tidig ålder är en viktig del av 
jämställdhetsarbetet, men det räcker inte, 
utan politiken, näringslivet och föreningsli-
vet behöver signalera tydligare om att man 
vill ha ett jämställt samhälle.

Sinan Celepli,  
Norsborg

–  Den psykiska ohälsan ökar och då i syn-
nerhet bland unga tjejer. Unga tjejer kan inte 
fortsätta må dåligt, politiken måste ta sitt 
ansvar.

Marit  
Normasdotter,  
Alby 

– Jag tror att gratis kollektivtrafik skulle 
vara en bra åtgärd som skulle gynna många 
kvinnor, och miljön på samma gång! 

Susanne  
Urban,  
Riksten

Vilken är den  
viktigaste  
jämställdhets
frågan?

Här finns vi.
Hör gärna av dig!

☞

” Vänsterpartiet  
vill att en nattöppen 
förskola åter startar 
upp i Botkyrka.”
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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

Världsklass men 
ändå kris
– mer resurser till förlossningsvården

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

Det råder inte brist på barnmorskor.
Det råder brist på goda arbetsvillkor så att de stannar 
på sjukhusens förlossningsavdelningar!
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Högre pension  
för en miljon  
pensionärer

Att Vänsterpartiet i höstas lyckades  
driva 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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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 Vän-
sterpartiet åstadkommit de senaste åren 
ska ses som början på något, inte som 
enskilda 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

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  
pröva vet svaret.
 – Vi kan visa att arbetstidsförkortning  
med oförändrad lön är möjlig! 
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Framgångarna i kampen för jämställd-
het mellan kvinnor och män kommer 
ofta i vågor. Det stora genombrottet med 
kvinnlig rösträtt 1921, kvinnors etable-
ring på arbetsmarknaden och brytandet 
av hemmafruidealet på 60- och 70-talet 
och det tidiga 00-talets krav på ökad 
kvinnorepresentation och uppmärk-
sammande av mäns våld mot kvinnor. 
En fjärde våg siktades i samband med 
metoo-uppropet för några år sedan. Men 
har den lett till förändring? 

– Delvis, anser Yrsa Rasmussen.
– Samtyckeslagstiftningen som in-

fördes efter uppropet är ju en jätteviktig 
sak, samtidigt har det ännu inte blivit en 
strukturell förändring i samhället. Det 
sexualiserade våldet finns fortfarande 
överallt i samhället och viljan att ta tag i 
det är fortfarande inte tillräckligt stor.

Yrsa Rasmussen, 33 år, är ledamot i 
kommunfullmäktige i Botkyrka för Vän-
sterpartiet. Hon gick med i ungdomsför-
bundet Ung Vänster redan år 2003, då i 
västgötska Mariestad. Ett par år senare 
utbildade hon sig till instruktör i femi-
nistiskt självförsvar.

Hur går ett pass i feministiskt själv-
försvar till? 

– Syftet är att stärka tjejer och kvin-
nor och att kunna dela erfarenheter med 
varandra i ett tryggt rum. Men också 
att fysiskt känna att man klarar av att 
försvara sig i en hotfull situation. 

– Det kan vara både att prata om olika 
typer av sexualiserat våld och hur det 
kan ta sig i uttryck. Men också om nor-
mer och om hur samhället är uppbyggt. 
Det är både övningar som handlar om 
värderingar och hur man tänker i olika 
situationer och fysiska självförsvarsöv-
ningar.

Vad är den bästa upplevelsen du haft 
som instruktör?

– Det är så många! En generell är att 
när man hållit ett pass och efteråt ser att 
vi har stärkt varandra. 

– Eller när man kunnat hjälpa någon 
som är i en utsatt situation, stötta och 

 

Internationella 
kvinnodagens 
historia

1909
Den allra första kvinnodagen 
arrangerades 1909 i New 
York av det amerikanska so-
cialistpartiet SPA (föregång-
are till dagens Democratic 
Socialists of America). Dock 
inte den 8 mars utan den 28 
februari. Initiativet kom från 
fackföreningsledaren och 
suffragetten Theresa Serber 
Malkiel.

Arrangemanget inspire-
rade året därpå den tyska 
socialdemokraten, senare 
kommunisten, Clara Zetkin 
att på den internationella 
socialistiska kvinnokonfe-
rensen i Köpenhamn föreslå 
att en internationell kvinno-
dag skulle instiftas. Så blev 
beslutat, men utan att något 
bestämt datum fastställ-
des. Den 19 mars året därpå 
organiserades kvinnodagar 
till stöd för kvinnokampen i 
Danmark, Schweiz, Tyskland 
och Österrike. Samman-
lagt deltog över en miljon 
människor i firandet. I Sverige 
firades dagen första gången 
1912. 1921 beslutade den in-
ternationella kommunistiska 
kvinnokonferensen i Moskva 
att kvinnodagen skulle firas 
den 8 mars, till minne av de 
kvinnostrejker och demon-
strationer för ”bröd och fred”, 
som blev startskottet till 
ryska revolutionen.

1977
Under de följande decennier-
na var internationella kvinno-
dagen till största delen en 
angelägenhet för arbetar-
rörelsens vänsterflygel, men 
i slutet av 60-talet började 
den firas av den feministiska 
rörelsen i USA. 1975 tog FN:s 
första internationella kvinno-
konferens i Mexiko initiativ 
till att införa en gemensam 
kvinnodag, vilket beslutades 
genom en FN-resolution 1977. 

Våldet finns  
fortfarande kvar

hitta bra hjälp. Kunna hjälpa att se att 
skulden inte är deras. Kunna hjälpa 
dom att anmäla eller att våga lämna en 
destruktiv relation.

Hot mot kvinnojourerna
Regeringen aviserade i höstas ett stort åt-
gärdspaket på totalt 40 reformer som ska 
intensifiera arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. Många är bra, men alla tas inte 
emot med glädje av Riksorganisationen 
för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 

(Roks). Bland annat oroas organisationen 
av ett förslag som gäller kvinnor som 
har barn med sig när de söker hjälp på en 
kvinnojour. Enligt Roks innebär försla-
get att kvinnor fråntas beslutanderätten 
över sina barn, och att barn kan komma 
att omhändertas till dess socialnämnden 
beslutat var barnen ska bo.

”Detta kan med säkerhet förväntas 
få kvinnor att avhålla sig från att söka 
skydd och stöd” skriver organisationen i 
ett uttalande.

Det är inte första gången kvinnojour-
erna i Sverige har kritiserat utvecklingen 
de senaste åren. De skyddade boendena 
i Sverige har i allt större utsträckning 
övergått till privata företag, något som 
kritiserats av Roks för att hota de ideella 
kvinnojourernas ställning. Decennier av 
samlad erfarenhet och kunskap riskerar 
att inte tas tillvara.

– Det är sjukt att tjäna pengar på 
verksamheter som är livsavgörande för 
många kvinnor. Vi måste stötta kvinno-
jourerna mer, avslutar Yrsa Rasmussen.

Fredrik Andersson-Tay

Vförslag för att 
stärka kvinnors 
ställning:

✔   Bättre villkor i kvinno-
dominerade yrken

✔   Mer stöd till kvinno- och 
tjejjouren

✔   Feministiskt självförsvar 
för tjejer i skolan

✔   Insatser som stärker  
tjejers psykiska hälsa

✔   Utbilda personal om  
hedersrelaterat våld

HISTORIA

Mäns våld mot kvinnor uppmärksammas ofta, inte minst i 
samband med metoo-uppropet för några år sedan. 
– Men viljan att ta tag i problemen är fortfarande inte tillräck-
ligt stor, menar Yrsa Rasmussen, vänsterpartist från Alby i 
Botkyrka och instruktör i feministiskt självförsvar. 

78,2 procent … så stor andel av alla kommunanställda i Botkyrka har  
fasta tjänster enligt tidningen Arbetet. Vänsterpartiet vill 
öka andelen så att fler får trygga jobb.

STÖD BOTKYRKA KVINNO- OCH TJEJJOUR
SWISH 123 118 41 67

Läs mer: www.botkyrkakvinnojour.se

” De skyddade boende
na i Sverige har i allt 
större utsträckning 
övergått till privata 
företag. Vi måste stöt
ta de ideella kvinno
jourerna.”

Yrsa Rasmussen
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Barnmorskeupprorets enkla krav:
• Att kunna ta rast, äta lunch och gå på toaletten
• Få ta semester utan avbrott och inte jobba delade helgturer 

– även barnmorskor behöver ett socialt liv och återhämtning
• Att få framföra kritik utan att den tystas ner och ger repressalier

● Karin Rågsjö har varit hälso- 
politisk talesperson för  
Vänsterpartiet i åtta år. På  
frågan vad hon upplevt som 
värst under de åren kommer 
svaret snabbt.
   – Att dräneringen av 
personal och pengar bara 
fortsätter. 
 – Och pandemin såklart, som 
ju så tydligt visar bristen på resur-
ser och på vårdens ojämlikhet.

Vårdkrisen handlar egentligen bara 
om personalbrist, menar Karin Rågsjö. 
Att regionerna som huvudansvariga inte 

Fo
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gnes Stuber anställer fler undersköterskor, 

sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal.

 – Personalen måste 
få bättre förutsättning-
ar. Idag tvingas de att 
slita hårt, att slita ut 
sig. Mer pengar för att 

anställa fler är vad som 
krävs. 

 – Konjunkturinstitutet  
bedömer att för att hålla den 

standard  
vi har idag krävs ytterligare 16 miljarder 
i statsbidrag 2022. Då är det konstigt att 
regeringen i budgetpropositionen endast 

skjuter till 3 miljarder kronor i generella 
statsbidrag.
 – Dessutom är det en ojämlik vård 
vi har. De som har råd kan via sina 
sjukvårdsförsäkringar köpa sig före i 
vårdköerna.

Valrörelsen som nu drar igång  
tror Karin kommer att handla mycket om 
vård och omsorg.
 – Valresultatet avgör om vården får 
bättre förutsättningar eller om dränering-
en fortsätter.
 – Tyvärr finns det inget hos övriga 
partier som tyder på att det ska bli bättre, 
menar Karin Rågsjö. Det är många ord 

men inte mycket som ger resultat.
– Det är dags för en nationell satsning. 
Och det kan vi bara få genom en rödgrön 
regering där vi ingår.

Karin är noga med att påpeka att det 
inte handlar om att ta bort regionernas 
och kommunernas ansvar för vård och 
omsorg. Istället krävs nationell styrning, 
att riksdag och regering ger rätt förut-
sättningar. 
 – Jämlik styrning av resurserna så att 
alla kan få bra vård. Får du cancer ska du 
få den vård och behandling som är den 
bästa oavsett var du bor. 

Mats Billberg Johansson

Personalbrist ligger bakom krisen

Ett uppror som sätter 
press på politiken

Undersköterskeupproret bjuder in partiledare

 ● Det säger undersköterskan Marie 
Wiberg i Västerås som tillsammans med 
Jenny Klingstam var den som tog initi-
ativ till undersköterskeupproret påsken 
2019. Sedan kom pandemin och drog 
två tjocka streck under deras krav på ett 
äldreomsorgslyft.

 Valåret 2022 är det upp till bevis.
 – Vi tänker oss intervjuer på Face-
book, inspelade eller i direktvisning, där 
partiledarna får chansen att verkligen 
tala ut om sin syn på äldreomsorgen, 
säger Marie Wiberg.

Delade turer
Samtidigt får undersköterskorna en 
möjlighet att beskriva sin vardagliga 
verklighet.
 – Jag är inte säker på att samtliga vet 
hur den ser ut.
Som hur det känns att arbeta delade 

turer eller att tvingas följa ett så kallat 
hälsoschema. Då arbetsdagen delas upp i 
olika skift, med långa mellanrum.
 – Det blir såklart billigare för kommu-
nen att bara anställa en fast det behövs 
två. Men för oss undersköterskor får de 

katastrofala följder för vår hälsa, fram-
håller Marie Wiberg.

Bortdribblade
Eller hur det känns att få en avtalad 
förkortning av arbetstiden bortdribblad. 
Nattarbetande undersköterskor fick sin 
arbetstid sänkt från 36,2 till 34,2 timmar 
i senaste avtalsrörelsen. Hälsoschemat, 
däremot, blandar natt- och dagtjänstgö-
ring. Och därmed försvinner den avtalade 
arbetstidsförkortningen. 
 – Politiken måste inse att bemanning 
och arbetstider – liksom fasta tjänster och 
fria arbetskläder – är oerhört viktiga frå-
gor för oss undersköterskor, säger Wiberg.
 Om hon får chansen kommer hon ock-
så att fråga partiledarna om det statliga 
stödet i pandemins spår.

25 400 medlemmar
– Vi vet att pengarna betalats ut till kom-
munerna, men var tog de vägen? 
 Publiken finns. I skrivande stund är 
25 400 personer anslutna till underskö-
terskeupprorets Facebook-grupp, och fler 
lär ansluta när valet närmar sig. Marie 
Wiberg hoppas att hon kan bidra till att 
bryta tystnadskulturen i kåren.
 – Folk tror att de drabbas av repres-
salier om de yttrar sig kritiskt. Själv har 
jag aldrig märkt det. Tvärtom: vi måste 
höras för att bli trodda på allvar!

Per Längby

I Västerås betalar arbetsgivaren för 
arbetstunika och byxor. Marie Wiberg 
anser att det är ett av många krav som 
alla undersköterskor och barnskötare 
borde få tillgodosett.
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onEn bristfällig omsorg ledde  
till att de äldre drabbades  
onödigt hårt när pandemin 
slog till för två år sedan. Det 
slog Coronakommissionen 
fast ett år senare. Samtliga 
partiledare lovade bot och 
bättring.
 Nu bjuder Undersköterske-
upproret in dem till intervjuer.

Hur firar du 8 mars?
– Om allt vill sig väl så kommer 
jag att åka till Karlstad och  
träffa en massa grymma femi-
nister. Jag hoppas att vi ses där!  

Vilken är den viktigaste  
frågan på 8 mars?
– Det finns såklart väldigt 
många. Men att vi fortfarande 
inte kan garantera kvinnor en 
säker förlossning är en skandal. 
Vårdpersonalens villkor måste 
förbättras och förlossningarna 
måste göras säkrare. 

Vad står det på ditt 8 mars- 
plakat?
– Vi förtjänar bättre.

Hallå där
Nooshi Dadgostar

foto:  Denny Lorentzen

8 MARS




