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Ordföranden har ordet

Fotgraf  Atelje Braun.

Socialdemokraten i Mark  
är Marks Arbetarekommuns medlemsorgan. 
Tidningen kommer ut med 4 nummer per år 
och är gratis för medlemmar.
Ansvarig utgivare: 
AnnSofi Tureson

Redaktionen
Redaktionen tackar genom Anita Lomander 
alla medverkande skribenter och fotografer. 
Textilgatan 1, 511 61 Skene.  
Telefon 0320 475 65
E-post: socialdemokraterna@framtidensmark.se
Hemsida www.sap.se/mark

Grafisk design och layout
Peranders Götesson - 
Sebeal Kommunikation
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Expeditionen

På expeditionen arbetar Karin Andersson.
Expeditionen är normalt öppen tisdag till och med torsdag klockan 08.00-16.00.
Om du vill kontakta Karin så ring 0320 475 65, eller maila vår e-post: marks.arb.kommun@telia.com

Textilgatan 1
511 61 Skene
Telefon 0320 401 97
Mobil 070 694 01 97

Program hösten 2017. Boka in följande kvällar! Musik och Musikal!
BARNFILM 
30/9  Lördagsgodis - Bill och hemliga Bolla För barn 3-6 år. Kl. 11.00 (30 min). 
11/11  Lördagsgodis - Loranga, Mazarin och Dartanjang . Till minne av Ulf Stark. För barn 4-6           
              år. Kl. 11.00 (56 min).
BIOFILM
För aktuell film, dag och tid se hemsida eller annons i Markbladet. Marks Filmstudio visar film på 
Kulturhuset på tisdagar. Start 12/9 med filmen ?
18-24/9  Filmfestival: integration, medmänsklighet och demokrati 
21/9  Manal Masri - Brev till en seriemördare. Manal Masri introducerar sin film och därefter    
              visas den (18.30). Kl. 18.00 
MUSIK 
14/9  Trees & Love – en hoppfull konsert för klimatet - inspelad Med bl a Peter Jöback och   
              Malena Ernman. Konferencierer är Babben Larsson och Anders Lundin. Kl 19.00. Göta    
              Lejon, Stockholm. 
29/9  Vision – A Tribute to ABBA ABBA - hyllning som lockar till mersmak! Gruppen Vison   
              gör en show som underhållit och roat publik både i Sverige och Europa med de mest  
              kända ABBAlåtarna. Kl. 19.00
21/10  Electric Banana Band - inspelad Ta närmaste lian till denna unika familjeföreställning!   
              Inspelad våren 2017. Kl. 15.00 
28/10  Frost – SING-A-LONG Ett musikaliskt kalas för hela familjen. Se den älskade filmen  
              och sjung med i sångerna. Filmens låttexter visas som text på bioduken. Häften med  
              låttexter delas också ut vid visningen. Kl. 15.00. 
12/11  Nostalgi konsert - ”Oldies but Goldies” Musik och sång med Thore Olofsson, Jerry  
              Rudenvall, Thomas Pettersson och Larsowe Pettersson. Kl. 16.00. 
16/12  Händels Messias - direktsänd Julglädje med favoriter som Ev’ry Valley, For unto Us a  
              Child is Born och förstås den mäktiga Halleluja-kören. Kl. 15.00. Göteborgs Konserthus. 
OPERA (samtliga operor är svensktextade) 
14/10  Trollflöjten - Mozart Mozarts mästerverk i en färgsprakande uppsättning! Kl 19.00. Be 
               räknad längd: ca 3, 30 tim. Metropolitan, New York. 
15/10  Trollflöjten - Mozart OBS REPRIS Kl. 15.00? Beräknad längd: ca 3, 30 tim.  
              Metropolitan, New York. 
3/11  Dracula - Borisova-Ollas Allt man kan önska på en operascen; skräckromantik,  
              viktorianskt mode och skön sång! Kl. 19.00. Beräknad längd: 2, 15 tim. Kungliga Operan,  
              Stockholm. 
19/11 Mordängeln Nyskriven opera baserad på filmklassikern med samma namn från 1962.  
              Kl 19.00. Beräknad längd: 2, 52 tim. Metropolitan, New York.

Har du också Facebook?
Socialdemokraterna i Mark har en 
grupp på Facebook som du kan bli 
medlem i, just nu är vi 175 medlemmar 
i gruppen. 
https://www.facebook.com/#!/
groups/Marksak/

Marks Arbetarekommuns Medlemslotteri
Vinnare i dragning nr 3 2017-08-21
Vinst Lottnr
1 000 kr 1 Sture Johansson, Kinna

500 kr 41 Sören Fägersten, Kinna
500 kr 48 Conny Ryndal, Örby

200 kr 80 Lars Svensson. Sken
200 kr 109 Anette Malmberg, Öxabäck
200 kr 111 Bodil Wennerström, Kinna
200 kr 137 Skene S-förening, Skene

Positivt är dock i skrivande 
stund en tydlig uppgång till 
29,3 för oss och en kraftig 
nedgång för SD till 18,7. 
 
Men.... 
Först ut är kyrkovalet 17 sep-
tember, ett val som handlar 
för oss socialdemokrater om 
en öppen och demokratisk 
folkkyrka. Det är nu det gäller 
kamrater, vi som har rösträtt 
i kyrkovalet måste ta vårt an-
svar och rösta rätt och rött! 
 
Stora valberedningen startar 
nu sitt arbete med att ta in 
nomineringar till riksdag och 
regionlistorna. Därefter kom-
mer fullmäktigelistan. 
Att tänka på i nominerings-
arbetet ute i föreningarna är 
kriterierna som vi jobbar efter;

Jämn könsfördelning, geogra-
fisk spridning, mångfald och 
åldersspridning. Är Du intres-
serad av uppdrag så bli aktiv 
och kontakta din S-förening 
som sedan kan nominerar dig. 
Vi behöver vara många som 
hjälps åt! 
 
Arbetet med  Valplan och 
handlingsprogram/valmani-
fest sätter vi också igång. 
Ta tillfället att vara med och 
påverka på de möten vi kom-
mer att bjuda in till. 
 
Vill också informera att Karin 
valt att avsluta sin tjänst hos 
oss. Karin har sökt och fått ett 
annat jobb och börjar där den 
18 september. Vi har startat 

Välkomna tillbaka efter en sommar med 
växlande väder, misstroendeförklaringar och 
regeringsombildning

processen med att finna en 
ersättare. Ber om överseende 
då det kan bli lite lucka innan 
någon ny är på plats. 
 
Kom ihåg! 
Alla kan göra något, alla behövs. 
Tillsammans vinner vi valen!
 
Er Ordförande 
AnnSofi Tureson

Hoppas att ni ändå lyckats ladda batterierna för nu tar 
vi på allvar tag i arbetsuppgifterna inför valet 2018.
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Sommarkrysset 3 2017

Fotograf Atelje Braun.

Peters spalt

Inte blir det hela bättre av att 
den yngling som styr Nord-
korea spänner musklerna i ett 
verbalt ordkrig som normalt 
inte brukar lämna sandlådan. 
Turkiet går mer och mer mot 
en totalitär regim och hemma 
i Sverige ropar borgerlighe-
ten efter ett medlemskap i 
NATO, trots lynnigheten hos 
”västvärldens ledare”. Läget 
i Syrien och Jemen skapar 
också en del märkliga alli-
anser, och Venezuela står på 
randen till inbördeskrig. Det 
land som skott sig mest på 
den s.k. ”tredje världen” tycker 
att Parisavtalet är orättvist, så 
de lämnar klimatavtalet. Än 
en gång maskerar ropen om 
kamp för frihet och demokra-
ti vad det egentligen handlar 
om: Ekonomisk och politisk 
makt, där den enskilda män-
niskan alltid blir lidande.

Här hemma i Sverige gri-
per borgerligheten desperat 
efter halmstrån, där det nya 
vapnet är misstroendevotum. 
Inte nog med att man utta-
lar misstroende mot enskilda 
ministrar redan innan frågan 
kommit upp i Konstitutions-
utskottet, dessutom vill man 
använda denna möjlighet mot 
Magdalena Andersson helt 
enkelt för att man inte gillar 
socialdemokratisk ekonomisk 
politik. ”Det här är inte de-
mokrati, jag får inte som jag 
vill”. Denna oreflekterade ut-
saga som jag mötte i ett icke-
politiskt sammanhang för ett 
antal år sedan visar sig tyvärr 
vara en utsaga som genom-
syrar det politiska klimatet 

på hemmaplan. Inte blir det 
bättre av att media och t.o.m. 
det s.k. ”Public service” har en 
politisk analys vars djup inte 
ens når upp till fotknölarna.

Nu vill jag inte svartmåla 
verkligheten, även om mörka 
moln syns vid horisonten. Vi 
kämpar inte enbart emot, vi 
kämpar också för. Vi käm-
par för de individer som lever 
och verkar i vårt land och vår 
kommun. Vi kämpar för väl-
färden, för vård, omsorg, ut-
bildning och det goda livet. Vi 
kämpar helt enkelt för Män-
niskan.

I skrivande stund firar Indien 
70 år som självständig nation. 
Det skall inte romantiseras, 
men mycket av startpunkten 
står att finna i en välutbildad 
advokat som utifrån principen 
ahimsa, icke-våld, fick hela 
det imperialistiska Storbritan-
nien att lämna Indien, i stort 
sett med ”svansen mellan be-
nen”. Jag syftar naturligtvis på 
Gandhi, som utifrån att han 
levde sin människosyn fick bli 
den tändande gnistan för en 
reaktion mot det orättfärdiga 
brittiska kolonialväldet. Det 
ledde också till en reaktion 
mot de orättvisor som fanns 
inom landet, med bland an-
nat det människoförnedrande 
kastsystemet. Idag har Indien 
en ”kastlös” som sin politiska 
ledare.

Min slutsats blir alltså att inte 
förfasas av de mörka moln jag 
ser vid horisonten, utan att 
tron på det som verkar omöj-

ligt gör det omöjliga möjligt. 
Så jag har bränsle i den fort-
satta kampen för det goda li-
vet i Marks kommun. Jag kan 
göra så lite, tänker du kan-
ske. Men det kan du i alla fall 
göra. Och tillsammans med 
mig är vi dubbelt så många. I 
lokalföreningarna blir vi ännu 
fler, och i Arbetarkommunen 
blir vi ju riktigt många. 

Det goda livet för alla måste 
alltid återskapas och återvin-
nas för människans skull– till-
sammans kan vi!

Peter Landgren
Oppositionsråd
Kommunstyrelsen (S)

Tillbaka efter en sommar som varit 
mer händelsefylld än jag förväntat
Nyheterna präglas av en amerikansk president vars lynnighet 
och reptilaktiga twitterutfall knappast bidrar till ett tryggare  
världsläge. 
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Det finns få platser på Jorden 
där klimatfrågan är lika närva-
rande som på Svalbard.
De förändringar som sker i 
form av mildare temperatur 
och ökad luftfuktighet påverkar 
de snö –och isbeklädda bergs-
massorna som detta säregna 
område mellan 74:e och 81:a 
norra breddgraderna utgör.

Forskningen är betydelsefull i 
området och skapar förhopp-
ningsvis möjligheter för en ut-
veckling mot en fossilfri värld 
som kan dämpa den globala 
växthuseffekten.

När jag sätter mig på ett plan 
den 12/8 med destination Lon-
gyearbyen, ögruppens huvud-
ort, är målet att tillsammans 
med en grupp socialdemokra-
tiska riksdagsledamöter vid ett 
intensivt besök på några dagar 
få med ökad kunskap och insikt 
kring de förhållanden som rå-
der i denna del av Arktis. 

Klimatpolitikens gemen-
samma överenskommelse från 
Paris-avtalet, där hållbar ut-
veckling är ett samlat begrepp, 
gör gränsöverskridande samar-
bete avgörande. 

Just i Longyearbyen, huvudor-
ten på Svalbard, präglas en stor 
del av livet kring detta ämne. 

Det framgår inte minst av vad 
chefredaktören för Svalbards-
posten Hilda Kristin Rösvik 
har informerat om, hon har 
bott på orten i drygt ett år. 
Hon berättar om dramatiska 
händelser, såsom ras av berg-
massor, om permafrosten som 
sjunker, om områden som ti-
digare var täckta av snö och is 
som nu också kan vara gröna. 
Hon hänvisar till temperatur-

mätningar som på de senaste 
76 månaderna visat på en ök-
ning i medeltemperaturen vid 
varje mättillfälle.
Just nu råder högsommar med 
sju-åtta plusgrader och solen är 
uppe dygnet runt.

Den totala befolkningen i 
Longyearbyen, huvudorten 
på Svalbard, uppgår till dryga 
2.000 personer. Få människor 
bor där från barnåren till ål-
derdomen. De flesta är på plats 
för ett antal års arbete eller 
uppdrag. Kultur, kyrka, idrott 
och social gemenskap växer 
dock fram på ett vad jag förstår 
livaktigt sätt med stort delta-
gande från berörda. Norges 
regering vill också främja lång-
siktigt boende och samhällsliv. 

Den ljusa delen av året, som 
pågår i fyra månader, lockar 
dock många besökare, så de 
som vistas i området är betyd-
ligt flera.

På senare år har det blivit en 
populär destination för kung-
ligheter, statsmän, kryssnings-
turister och människor som 
söker äventyr och naturupple-
velser utöver det vanliga.

Det är exotisk natur. Isbjörnar-
na lär vara fler än antalet bo-
fasta invånare. Den som vill ge 
sig ut på tur utanför bygränsen 
får vara beredd på att följa de 
lokala reglerna och vara beväp-
nad. Såväl till sjöss som på land 
finns natur som lockar till upp-
täcktsfärder och resor. Guider 
och turistvärdarna blir alltfler

En viktig fråga är vad som ska 
ersätta kolet som energikälla. 
Tidigare var det omfattande 
kolbrytning på Svalbard. Nu är 
endast en gruva igång, Gruve 

7, och i ett av världens kallaste 
områden går det som var och 
en förstår åt en mängd energi 
för uppvärmning. Kolgruvor-
nas tid är – vilket torde vara en 
förutsättning för ett trovärdigt 
klimatarbete - snart historia. 
Brytningen kan pågå i högst 
tio år, men det kan mycket väl 
gå snabbare om nödvändigt 
omställningsarbete tar fart. 
Vad kommer sedan? 
Solceller lyfts fram och bety-
dande forskning och utveck-
ling sker på detta område. 
Med sol hela dygnet i fyra må-
nader finns givetvis potential.

Den norska regeringen pre-
senterade förra året sin Sval-
bardpolitik för kommande 
år. Det skedde på sedvanligt 
sätt genom att skrivelse lades 
fram för Stortinget. Att den 
kom just då väckte dock viss 
uppmärksamhet. Norsk sval-
bardspolitik har annars tidigare 
präglats av en närmast rituell 
regelbundenhet med en skri-
velse vart tionde år till Stor-
tinget. Denna gång tog det 
endast åtta år.

Förklaringen ansågs vara att 
den tidigare stabila och täm-
ligen förutsägbara situationen 
på Svalbard förändrats. Fram-
förallt av två orsaker: en ökat 
förlustbringande kolgruvedrift 
och en osäkerhet kring säker-
hetspolitiken där ökat ryskt 
intresse för Arktis angavs som 
skäl. Brett samarbete med 
Ryssland har präglat Svalbard-
politiken i alla år. Det är målet 
också framöver.

Även Sverige spelar en roll på 
olika sätt. Dels är svenskar en-
ligt uppgift den näst vanligaste 
nationaliteten på de nya invå-

nare som flyttar till Svalbard, 
men också genom Sveriges 
roll i Arktiska rådet, EU och 
givetvis som en nära och god 
granne till Norge i det nord-
iska samarbetet.

Kan då klimatforskning och 
turism gå hand i hand för en 
ny framtid för Svalbard?
Innebär inte ett ökat antal tu-
rister, kryssningsfartyg, flygre-
sor, att just miljön och naturen 
påverkas ännu mera?

Utmaningen ligger nog i att se 
möjligheterna. Förhoppningen 
är att just forskning och turism 
blir framtidens utveckling för 
Svalbard. 

Ju fler som får ta del av var-
dagen, som på ort och ställe 
möter de förutsättningar som 
råder, desto större engagemang 
och intresse skapas för en upp-
slutning kring att den hållbara 
utvecklingen är ett gemensamt 
gränsöverskridande intresse.

Phia Andersson
Medlem Skene s-förening
Partidistriktets ordförande
Riksdagsledamot (S)

S v a l b a r d
Jag har alltid haft en dröm att besöka  
Svalbard och nu blir det äntligen av.

Beslut har tagits på tidigare 
kongresser om att det i för-
bundets styrande organ ska 
finnas minst 40 % av det un-
derrepresenterade könet. Nu 
är detta uppnått på de flesta 
beslutsnivåerna på central nivå, 
återstår nu att göra detsamma 
på regional och lokalnivå där 
det fortfarande finns en del att 
göra.

IF Metall valde på årets kon-
gress i Göteborg den första 
kvinnan att leda ett industri-
förbund då Marie Nilsson val-
des till ordförande under stora 
ovationer.

IF metall är ett mansdomi-
nerat förbund med över 70 % 
män bland medlemmarna. Att 
förbundet valde en kvinnlig 
ordförande visar att beslutet 
på kongressen 2014 om att 
förbundet skulle vara ett femi-
nistiskt förbund var rätt. Trots 
mansdominansen har kvinnor 
lyfts fram i ledande positioner 
över hela förbundet. Tidigare 
har det varit vanligt att kvin-
nor släppts fram till positioner 
som inte gett reellt inflytande, 
det har då varit en jämställdhet 
utan egentlig mening.

Jag ser detta som en start för 
kvinnors rätt att få lön efter 
kompetens och inte utifrån sitt 
kön, en pension som går att 

leva på utan att behöva förlita 
sig på mannens pension. När 
jag gick med i facket fans det 
speciella kvinnotariffer i våra 
avtal, kvinnan tjänade mindre 
än mannen även om de utför-
de exakt samma arbete. Detta 
skulle idag vara otänkbart 
även om det fortfarande finns 
människor (män) som tycker 
att det var bättre förr.

Jämställdhet inom 
Fackföreningsrörelsen
LO-förbunden och då framför allt IF Me-
tall har under de senaste åren tagit stora 
kliv mot en jämställd organisation.

Fotograf Alejé Braun.

Kvinnor arbetar idag som 
gruvarbetare, inom tung in-
dustri, inom vård och omsorg 
i princip inom alla yrken, var-
för ska de då ha lägre löner än 
män. Jämställda löner är nästa 
stora fråga för den samlade 
Svenska fackföreningsrörelsen.

Det finns som sagt en hel del 
kvar att göra men under mina 

44 år som fackligt aktiv har 
utvecklingen varit till det bätt-
re men med fler kvinnor på 
ledande poster inom fackför-
eningsrörelsen kommer jäm-
ställdheten ta stora steg framåt 
mot ett samhälle där alla är 
lika mycket värda oavsett kön.

Pauli Kuitunen
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Om man tittar på dagens 
samhälle så kan man kon-
statera att självklart har det 
blivit mer jämställt under 
de senaste 100 åren, kvin-
nor har fått rösträtt, möjlig-
het till studier, arbete och fri 
abort för att nämna några 
exempel, men sen då?

Kvinnor har fortfarande 
cirka 12 procent lägre lön 
än män, i chefspositioner är 
det ojämn fördelning mel-
lan antalet kvinnor och män 
och föräldraledigheten är 
det bara 20 procent av män-
nen som utnyttjar mer än 
de 60 dagar som inte går att 
överlåta. 
Det är dessutom statistiskt 
bevisat att  många fler kvin-
nor jobbar deltid och utför 
ca 8 timmar per vecka mer 
obetalt arbete än männen. 
(Med obetalt arbete menas 
exempelvis hushållsarbete, 
vård av barn, underhåll av 
trädgård, bil osv.)
 
I politiken finns det också 
skillnader, i riksdagen finns 
det 47 procent kvinnor och 
53 procent män, i landsting-
et och i kommunerna är 41 
procent kvinnor av de för-
troendevalda.
Marks kommuns politiska 
representation är inte hel-
ler jämställd. I kommunfull-
mäktige i Mark är det 42st 
män och 34st kvinnor för-
troendevalda varav 27 män 
och 24 kvinnor är ordinarie 
ledamöter.

Även om vi varit duktiga 
på att ha varvade listor med 

en kvinna i toppen just här 
i Mark är inte heller Soci-
aldemokraterna kommun-
fullmäktigegrupp jämställd 
just nu. Vi har 12st män och 
10st kvinnor(både ordinarie 
och ersättare)
I nämnder och styrelser 
finns det de som har man-
daten helt fördelade mel-
lan kvinnor och män och de 
som nästan består av bara 
män. Våra gruppledare är  de 
flesta av dem män och såhär 
ser det ut generellt i större 
delen av landets kommuner.

Men varför behövs kvinnor 
i politiken? Jo dels ska de 
förtroendevalda politikerna 
spegla samhället vad det gäl-
ler kön, ålder, etnicitet osv. 
Men kvinnor behövs i po-
litiken för att kvinnor och 
män har ofta olika priori-
tetsfrågor, kvinnor större 
fokus på jämställdhet, ut-
bildning, sociala frågor, hälsa 
och sjukvård samt personlig 
säkerhet än männen.

Om vi blickar ut i vår om-
värld ser vi hur kvinnors 
rättigheter begränsas genom 
nya lagar kring till exem-
pel abortfrågan och våld i 
nära relationer. Detta är en 
skrämmande utveckling och 
det hårda klimatet finns till 
en viss del också här i Sve-
rige. 
Hat gentemot kvinnor finns 
i både våra skolor, på våra 
arbetsplatser, i hemmet 
och framförallt på internet. 
Drygt 25 procent av Sveri-
ges kvinnor har utsatts för 
våld i en nära relation.

Hela internetsfären är to-
talt nedlusad av nättroll, 
nättroll som anser sig ha 
rätten att kränka kvinnor 
via kränkande meddelan-
den och glåpord, tjejer som 
smygfotas och läggs ut på 
porrsidor på nätet. 
Kvinnor som inte kan kän-
na sig riktigt trygga att gå 
på en festival eller ens ge 
sig ut i ett löpspår ensam 
utan att bli antastad eller 
i värsta fall våldtagen eller 
mördad, ja listan kan göras 
lång… 

I sommar har jag varit med 
och skrivit under en de-
battartikel i aftonbladet 
tillsammans med ca 20 an-
dra S-kvinnor. Den handlar 
om att även om Socialde-
mokraterna är duktiga med 
varvade listor (varannan 
damernas) så är ändå par-
tiet dålig på att lyfta kvin-
norna inom politiken. De 
flesta förtroende valda är 
män och speciellt i högre 
positioner så som grupple-
dare och ordföranden. 

Fundera lite på vad det 
egentligen spelar för stor 
roll att en lista är toppad 
av män? Kan det verkligen 
spela någon roll? När kon-
kurrensen ökar om manda-
ten, bland annat på grund 
av SD:s framgångar, blir 
det viktigare att se över 
könsfördelningen på de no-
minerade. När könen står 
varvade vid ojämnt antal 
invalda per valkrets blir det 
alltid fler män som kom-
mer in. Vid jämnt antal blir 

det lika många män och 
kvinnor, alltså nackdel för 
kvinnor oavsett utgång.

Nu börjar det bli dags att 
nominera till våra listor 
till riksdag, kommun och 
landsting och då bör vi alla 
ta oss en riktig funderare 
på hur vi ska nominera till 
våra uppdrag. 

Kvinnor ska inte alltid be-
höva ”ta plats” utan ska 
även ”ges plats”.

Jämställdheten är ingen 
”världslig sak” utan en väl-
digt viktig sak!

Rebecca Berglund
Ordförande Fritsla social-
demokratiska kvinnoklubb

Jämställdhet - en världslig sak?
Ordet jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. (källa NE.se)
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Sett i ett jämställdhetsperspek-
tiv innebär det att kvinnors 
och mäns sjukdomar priorite-
ras lika, att medel och insatser 
inom medicinsk forskning och 
hälso- och sjukvården tilldelas 
med genusperspektiv. 
Det är så det borde vara. Men 
trots att jämställdheten på 
många sätt har tagit stora kliv 
framåt – inte minst genom 
insatser vi gjorde under vår tid 
i ledningen i regionen – ser 
jag att vi har en bra bit kvar 
till målet. God vård är en jäm-
ställdhetsfråga Det är behovet 
som ska styra vilken vård du 
får, inte vilket kön du har. Där-
för står den jämställda vården 
högt på agendan när vi formar 
vår socialdemokratiska region-
politik.
 
När det gäller hälsa och sjuk-
domar finns det könsskillnader. 
Vi vet att kvinnor konsumerar 
mer läkemedel, är oftare sjuk-
skrivna och har sämre själv-
skattad hälsa än män. Kvinnor 
diagnostiseras oftare än män 
med psykisk ohälsa, rörelse-
organens sjukdomar, kronisk 
smärta och benskörhet. Män 
får oftare diagnoser som hjärt-
infarkt, diabetes och alko-

holrelaterade sjukdomar. Sam-
tidigt har kvinnor inte samma 
tillgång som män till nyare och 
dyrare läkeme del. Vi ser också 
att kvinnor i vissa fall får vänta 
längre på en operation än vad 
män behöver göra, men samti-
digt har kvinnor högre medel-
livslängd än män. 

Ett sätt att synliggöra kön 
inom hälso-  och sjukvården 
är att integrera ett jämställd-
hetsperspektiv i lednings  och 
styrsystemen. På så sätt får 
politiker och anställda inom 
vården stöd att agera så att 
de bidrar till jäm ställdhet i de 
beslut och arbetsprocesser som 
de själva kan påverka. För att 
förändringarna inte ska ris-
kera att bli begränsade, utan 
istället spridas, måste arbetet 
göra på såväl på systemnivå 
som lokalt. Med ett integre-
rat jäm ställdhetsperspektiv 
bygger förändringsarbetet på 
deltagande från alla be rörda 
professioner i den egna verk-
samheten. Det är viktigt i sam-
manhanget att det finns tid för 
analys och reflektion. 

Kunskap om genus är också 
en viktig framgångsfaktor i 

arbetet för en jäm ställd vård. 
För att jämställdhet ska upp-
nås måste kunskapen bäras 
inte bara av forskningen, utan 
bland annat även av medicin  
och vårdutbildningar och vår-
dens organisationer. I dag har 
vi mycket av denna kunskap 
inom regionen, inte minst ge-
nom Kunskapscenter för jäm-
lik vård, som vi byggde upp 
under vår tid i ledningen.

Regionen som vårdarbets-
givare spelar också en viktig 
roll. Arbetsmarknadens vill-
kor och arbetsmiljö är en av 
de viktigaste förklaringarna 
till varför kvinnor sedan ett 
par decennier har en högre 
sjukfrånvaro än män. många 
kvinnodominerade yrken, inte 
minst inom vården, innebär 
ofta både tungt fysiskt arbete 
och hög mental stress. Sam-
tidigt har kvinnor fortfarande 
huvudansvar för skötseln av 
hem och familj, trots förvärvs-
arbete. Möjligheten att kom-
binera arbete fritid och familj 
är därför en oerhört viktig 
framtidsfråga. Där vill jag se 
Västra Götalandsregionen som 
en föregångare, med satsningar 
på rimliga arbetsvillkor, god 
arbetsmiljö och med anställda 
som ges långtgående möjlig-
heter och förutsättningar till 
delaktighet i arbetets organi-
sation. 

Parallellt måste vi, var och en, 
jobba för att förbättra jäm-
ställdheten i hemmen. Och för 
kvinnors trygghet, både hem-
ma och på jobbet.

Arbetsmiljöverkets år liga 
arbetsmiljöunder sökning vi-
sar att kvinnor i högre grad än 
män utsätts för våld eller hot 
om våld i sitt arbete. Hem-
met är också en otrygg miljö 

för många kvinnor; varje år gör 
kvinnor i Sverige mellan 12 
000 och 14 000 vårdbesök till 
följd av våld i nära relationer. 
Många våldsutsatta berättar 
inte om orsaken när de söker 
vård. Hur dessa kvinnor be-
möts när de söker sig till vår-
den beror på vårdpersonalens 
attityder, värderingar och kun-
skap. Hälso-  och sjukvår den är 
troligen den arena i samhället 
som har störst möjlighet att 
upptäcka kvinnors utsatthet 
för våld. Här har regionens 
Kompetenscentrum om vård i 
nära relationer, VKV, en viktig 
funktion att fylla. Verksam-
heten startade under vår tid 
i ledningen och utbildar häl-
so- och sjukvårdens anställda 
inom ämnet våld i nära rela-
tioner, mäns våld mot kvin-
nor och sexuella övergrepp. De 
utbildar också studenter vid de 
högskoleprogram som leder 
fram till yrken inom vården 
och bedriver forskning med 
nära anknytning till den klinis-
ka verksamheten samt sprider 
forskningsresultat. 

Att öka jämställdheten – ge-
nom ökad kunskap, eftertanke 
och kloka beslut – är en fråga 
som är högprioriterad för mig 
och hela det socialdemokratis-
ka partiet. Om vi får förtroen-
det att leda och styra regionen 
efter valet nästa år kommer 
jämställd hälso- och sjukvård 
att stå i ständigt fokus. Det är 
ett löfte.

Helen Eliasson (S)
Regionråd i opposition
Gruppledare för Socialdemo-
kraterna
I Västra Götalandsregionen

Vi har funnits i 7 år, om vi 
jämför det med tex UNICEF 
som funnits i 50 år är det kan-
ske inte så konstigt att så få 
känner till UN Women ännu. 
Anledningen till att UN wo-
men startades av FN var att 
jämställdheten i världen gick 
så långsamt trots att FN anta-
git en kvinnokonvention om 
mänskliga rättigheter redan 
1977 så hände väldigt lite för 
kvinnor i världen.

UN Women jobbar aktivt 
med insamlingar till kvinnor 
på flykt och till utsatta kvin-
nor i världen. Det går att bli 
månadsgivare eller ge gåvor 
till vårt 90-konto som går till 
program som bland annat syf-
tar till att motverka mäns våld 
mot kvinnor, öka kvinnors 
deltagande på ledande positio-
ner, stärka kvinnor ekonomiska 
makt och säkra deras sexuella 
och reproduktiva hälsa.

 Var tredje kvinna i världen har 
utsatts för fysiskt eller sexuellt 
våld under sin livstid. Våld mot 
kvinnor är en allvarlig kränk-
ning av de mänskliga rättig-
heterna och drabbar kvinnor 
oavsett social status, geografisk 
plats eller religiös eller etnisk 
tillhörighet. Miljontals kvin-
nor Iever i länder där våld inte 
är ett brott och i alltför många 
fall leder våldet till att kvinnor 
och flickor mister sina liv.

Jämställdhet gynnar alla – so-
cialt, politiskt och ekonomiskt 

– oavsett könsidentitet. Jäm-
ställdhet innebär inte bara att 
kvinnor blir fria från diskrimi-
nering, det innebär också att 
män och pojkar frigörs från 
förutbestämda sociala roller 
och könsstereotyper. 

UN Womens kampanj He-
ForShe har som syfte att en-
gagera alla människor världen 
över att verka som förespråkare 
för jämställdhet. Inlednings-
vis riktade sig Heforshe enbart 
till män och pojkar, med syfte 
att uppmuntra dem att höja 
sina röster och gå från ord till 
handling för att åstadkomma 
jämlikhet. Idag riktar sig He-
ForShe till en bredare publik 
för att vi alla tillsammans ska 
kunna arbeta mot en mer jäm-
ställd värld. Vi har alla ett ge-
mensamt ansvar i kampen för 
att stoppa alla former av våld 
och diskriminering mot kvin-
nor och flickor.

Sedan lanseringen 2014 har 
kampanjen fått stor medial 
spridning, bland annat ge-
nom UN Womens Goodwill-
ambassadör Emma Watsons 
tal i FN hösten 2014, där hon 
uppmanade män att ta ställ-
ning för kvinnors rätt. Stefan 
Löfven blev en av de första 
regeringschefer i världen som 
ställde sig bakom idén och 
blev snabbt en ambassadör för 
Heforshe.  

Vi UN Women nationell 
kommitté Sverige jobbar ak-

tivt med HeForShe för alla 
människors aktiva delaktighet 
i jämställdhetsarbetet. Vi vill 
jobba tillsammans med reger-
ingsföreträdare, arbetsmark-
nadens parter, föreningslivet, 
övriga civilsamhället, universi-
tet och skolor för att bidra till 
att jämställdhet blir en realitet 
i Sverige.

Kanske vill du bli medlem? 
Då tar även du aktiv ställning 
för en jämställd värld fri vrån 
våld och förtryck. Namnet till 

En god, jämlik och jämställd vård
En god, jämlik och jämställd vård innebär att oavsett vem 
du är ska du få den vård du behöver, när du behöver 
den och att vården håller lika god kvalitet för alla.

Jämställdhet är en 
mänsklig rättighet
UN Women är FNs jämställdhetsorgan 
och är FNs yngsta organisation.

trots är både män och kvinnor 
är välkomna som medlemmar. 
Vi behöver bli fler som tänker 
globalt och handlar lokalt.

Jämställdhet är en mänsklig 
rättighet

Monica Green
Ordförande UN Women  
nationell kommitté Sverige
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S-kvinnor på kongress i Karlstad och Wael´s träff med stadsministern på SSU:s kongress

Wael Alkurdi, ordförande för SSU Mark, var ombud på SSU:s kongress. SSU firar i år 100 år. Wael fick en chans att hälsa på statsminis-
tern, och vice versa. Nu är Wael åter hemma igen, full av energi. Han brinner för demokrati och utrikespolitiska frågor. Fotograf Adam 
Löberg.

På S-kvinnors kongress 
antogs program för den 

feministiska kampen. 

Krav på att sexistisk  
reklam ska förbjudas!

Sonia Danella deltog på S-kvinnors kongress i Karlstad.
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Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen är en 
modern skola i en gammal och traditionsrik bygd, som 
startade 1928 med sin nuvarande huvudman Västra 
Sveriges Arbetares Folkhögskola. Viskadalens 
geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km 
från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör oss 
lättillgängliga från alla håll.

En naturskön och rogivande omgivning ger en avspänd 
studiemiljö. En rad möjligheter finns för dig här hos 
oss: gym, promenadstråk & vandringsleder, Tranhults 
naturreservat, paddla kanot eller fiska i Viskan för att 
nämna några. Vår fantastiska kökspersonal tillagar alla 
måltider med omsorg och känsla och vi serverar alltid 
ett vegetariskt alternativ. 
Vi är medlemmar i Fairtrade Sverige.

YRKESINRIKTADE UTBILDNINGAR:
- Fritidsledarutbildning
- Behandlingspedagogutbildning

ALLMÄN KURS: 
Kurs för att läsa upp sina gymnasiebetyg. 
Kursen är förlagd i Arbetarrörelsens Folkhögskolas 
lokaler i Göteborg.

DISTANSKURSER:
I samverkan med medlemsorganisationerna. 
Exempel på kurser Valledare, Framtidens ledare, Wigforss- 
akademin och Gruppledare i kommun, region och landsting.

KURSER, KONFERENS
Viskadalen är ett bra val när det gäller att genomföra kurser, 
konferenser m.m. Lugn studiemiljö, välutrustade lokaler för 
stora o små grupper, nyrenoveraderum för övernattning, god 
husmanskost, bra rekreationsmöjligheter. 
Vill man hitta på något kul i samband med sin kick off/kon-
ferens/möte kan vi hjälpa till med flera olika alternativ på 
aktiviteter.

KURSINNEHÅLLET 
Vi kan självklart om ni önskar skräddarsy efter era behov. 
Skolans pedagoger har en bred kompetens i skilda ämnen: 
arbetsmiljöfrågor, Utvecklande ledarskap (UL), lagar och 
avtal på arbetsmarknaden, europakunskap, pedagogik, 
kommunikation, ideologi, funktionsutbildningar för att  
nämna några områden.

ARBETARRÖRELSENS FOLKHÖGSKOLA I VISKADALEN  |  SÄLGERED  |  515 93 SEGLORA
0320-183 00  |  WWW.A-FOLKHÖGSKOLORNA.SE  |  INFO@VISKADALEN.NU  | 

FOLKHÖGSKOLA

SJUHÄRADSLYFTET

KURSGÅRD

SAMVERKAN

Sjuhäradslyftet är ett samarbete mellan LO-distriktet i 
Västsverige, Socialdemokraterna i Älvsborg Södra, Bygg-
nads, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, IF Metall, 
Handels, Transport och ABF Sjuhärad.
Vid varje arrangemang har vi olika teman och medverkande.
Träffar 2017 är 13 mars, 9 maj, 5 september och 6 november.

Mer information 
hittar ni på vår hemsida!

www.a-folkhögskolorna.se

 

 

Svenska kollektivavtal i Sverige 

Vi måste bli betydligt bättre på att kräva Svenska kollektivavtal av de företag vi 
gör affärer med, både som privatpersoner och samhället i övrigt. 
 
Vår kommun upphandlar varor och tjänster för miljardbelopp varje år men vi har 
inga krav på att de företag som vi handlar med följer de regler som finns på den 
Svenska arbetsmarknaden. Alla pratar om den ”Svenska modellen”, en del av 
modellen är att företagen har likvärdiga förhållanden samt att deras anställda har 
det samma. Rumänska och Bulgariska långtradarchaufförer som lever i sina 
bilar väntande på jobb för en bråkdel av den lön en Svensk motsvarighet har, de 
utnyttjas av både Svenska och utländska åkerier. Byggnadsarbetare från Polen 
och de Baltiska länderna kommer till Sverige som egna företagare allt för att 
deras egentliga arbetsgivare ska slippa betala sociala avgifter och försäkringar 
för dem. Vi har exempel på byggnadsarbetare från andra länder som förolyckats 
i sitt arbete och varit utan det försäkringsskydd som en svensk motsvarighet har.  
Om du tycker att det är ett cyniskt utnyttjande av människor kan du som 
privatperson tänka på att bara handla av de företag som har kollektivavtal, 
använd inte oseriösa byggare, bilverkstäder eller serviceinrättningar där det inte 
finns kollektivavtal. I Marks kommun driver Socialdemokraterna kravet på att 
det vid all kommunal upphandling ska krävas Svenska kollektivavtal. 
 
Det är egentligen inget konstigt, vi vill bara att alla företag ska ha likvärdiga 
villkor på den marknad de befinner sig på. I Sverige har vi inte i motsats till de 
flesta andra EU-länder statligt reglerade minimilöner utan vi gör upp våra löner 
och övriga villkor i förhandlingar mellan parterna, det är också en del av den 
Svenska modellen. 
 

     LO-Facken i Mark 



Föreningsbrev
returadress:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1
511 61 Skene

Kontakt med S-föreningarna

Fritsla
Kontaktperson:
Simon Ryndal 
073 809 87 67

Kinna
Kontaktperson:
Håkan Andersson
070 370 04 30
www.s-info.se/kinna

Kyrkopolitiska  
gruppen
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61

Örby-Svansjö
Kontaktperson:
Göran Andersson
0320 489 59

Horred
Kontaktperson:
Peter Landgren
0320 801 77

Västra Mark
Kontaktperson:
Anita Lomander
0320 423 76

STS i Mark
Kontaktperson:
Björn Andersson
070 627 09 61
www.broderskap.se

S-Kvinnor
Kontaktperson:
Rebecka Berglund
070 944 09 23
www.s-kvinnor.se

Skene
Kontaktperson:
Efkan Üstündag
070 866 88 65
www.s-info.se/skene

Hyssna/Sätila 
Kontakperson:  
Arvid Eklund 
070 588 14 55

SSU
Kontaktperson:

 Wael Alkordi
 070-7410095

SOCIALDEMORKRATERNA I MARK 
Adress:     Telefon:  Hemsida:  E-post: 
Textilgatan 1, 511 61 Skene  0320 475 65  www.sap.se/mark socialdemokraterna@framtidensmark.se

Var finns detta vattendrag med tillhörande sågverk.
Om du tror dig veta svaret skickar du det till:
Socialdemokraterna i Mark
Textilgatan 1, 511 61 Skene
eller socialdemokraterna@framtidensmark.se

Eivor Lövgren svarade rätt på förra gåtan, svaret var  
idrottshallen i Öxabäck.


