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Vänstern i Järfälla är en del av 
skriftserien Folkviljan.Vänstern 

i Järfälla

Rösta för ett  
solidariskt  
Motala!
Quis rem andam sequi 
cusam fuga. 

Rädda vår 
sjukvård!
Con pore, inciis mil mo 
cum volorep erferru 
mquunt aspid.

Hållbar  
energipolitik!  
Daestemporro corro dis 
nonectusam id ut dollab 
inctati aereceptiur.
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Vi feminister har vunnit 
många segrar. Men ojäm-
ställdhet och kvinnoförtryck 
påverkar fortfarande kvin-
nors liv varje dag. Vänster-
partiet är vänsteropposi-
tionen i svensk politik. En 
feministisk kraft som käm-
par för ett jämlikt, jämställt 
och hållbart samhälle. 

Den 8 mars, på internatio-
nella kvinnodagen, är det 
viktigare än någonsin att 
stå upp för en radikal poli-
tik som förändrar. Ett första 
steg är att bli medlem i Sve-
riges enda feministiska och 
socialistiska parti: Vänster-
partiet.

För precis som när vi vann 
den kvinnliga rösträtten så 
går det också idag att för-
ändra och förbättra. Fast 
knappast ensam. Ska det 
bli ordentligt gjort måste vi 
göra det tillsammans.

Ett rättvist 
samhälle är 
möjligt!

INTRO

vansterpartiet.se/ 
blimedlem

Pausa Sveriges 
medlemsansökan 
till Nato!
De negativa konsekvenserna blir alltmer uppenbara och vi måste  
få en verklig debatt, menar Gabriella Irsten på Svenska freds. 
Sida 4

”Kvinnor och unga är  
de stora förlorarna när 

biståndet sänks”

Louise Lindfors,
afrikagrupperna

Ridvan Altun,
kurdisk  

demokratiaktivist

”Yttrandefrihet  
är inte  

terrorism”

”Irans kvinnor och  
män måste få frihet  

och demokrati.”

Nooshi Dadgostar,
partiledare  

vänsterpartiet

Vi tror på  
rättvisa
Tillsammans med tiotusen- 
tals människor över hela  
Sverige kämpar vi för en rätt-
vis och solidarisk värld.  
En fredligare värld är den 
enda vägen framåt.

Allt stöd till 
Ukraina!

Jämställt 
Järfälla 
NU!

Lika lön för 
lika arbete 
oavsett kön
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   Bli medlem
   – du också! 

Linnea Lundqvist
Ersättare i Tekniska nämnden

– Det är många feminist- 
iska frågor som jag  

brinner starkt för, men 
ökad intersektional- 
itet och lika lön och 
pension är något som 
ligger mig varmt om 

hjärtat.

Kickan Sjöberg
Personlig assistent

– Att ha lika lön och rättig-
heter, även i mansdomi-

nerade yrken. Jag har 
själv arbetat som hant-
verkare i 10 år och ofta 
känt mig ”testad”, att 
jag måste jobba dubbelt 

så hårt för att verka lika 
trovärdig som mina man-

liga kollegor. Och sen självklart 
aborträtten!

Marketta Kulju-Guevara
1:e vice ordförande i Socialnämnden

– Att flera kvinnor söker 
till ledande poster  

inom partiet och till 
ordförandeposter i 
nämnder och styrelser.

Asia Rahman
Styrelseledamot Vänsterpartiet 

Järfälla

– Jämställdhet mellan 
könen ur alla aspekter. 
Ofta används religion 
och tradition som 
svepskäl för kvinno-
förtryck. Det får inte 

ursäktas!

FRÅGA 4
Vad tycker du är 
den viktigaste  
feministiska  
frågan?

Kvinna – Liv 
 – Frihet

Den islamistiska diktaturen i Iran mör-
dade Jina Mahsa Amini och i upproren 
som följt har miljoner unga, studenter 
och kvinnor i alla åldrar gått ut i mass-
protester med revolutionära krav på 
att diktaturen ska störtas och politiska 

fångar friges. 
 Vänsterpartiet står bakom och stöd-
jer det iranska folkets kamp för frihet 
och demokrati.
 Say her name: Mahsa Amini! Frihet 
för det iranska folket.
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ILLUSTRATION: DAUKO RAMSAUER

● Revolutionen började i september 
med mordet på Jina Mahsa Amini som 
enligt moralpolisen bar sin slöja på ”fel” 
sätt. Mordet på Mahsa var också droppen 
som fick bägaren att rinna över, för kam-
pen i Iran har i själva verket pågått mer 
än 40 år. Nooshi Dadgostar vet, hennes 
egna föräldrar fick fly efter att ha deltagit 
i studentprotesterna innan islamisterna 
tog makten 1979.
  – Iranska folket har fått utstå många 

hemska ledare. Det är många iranier ute 
i världen som tvingats fly, såsom mina 
föräldrar. Mamma var jagad av milis 
och var nära att dö. De knackade på hos 
hennes föräldrar för att hämta henne, 
men hon var hos grannarna precis då. 
Och min pappa gick på universitetet och 
deltog i protesterna.
 
Vad som hänt i Iran är att en väst- 
orienterad förtryckande elit ersatts av 
en islamistisk förtryckande elit, men 
ojämlikheten i resurser, inkomst och 
förmögenhet är lika illa.
 – Idag är det många som inte får ut 
sin lön i Iran, fattigdomen är väldigt 
utbredd och korruptionen stor. Många 
i Iran känner att de lever i ett tjuvsam-
hälle där de styrande stjäl tillgångar från 
befolkningen, och sedan döljer det bakom 
religiöst färgat förtryck, säger Nooshi 
Dadgostar.  
 – Det är ju inte så att bara för att man 
lever i ett muslimskt land så ska man 
tvingas bära slöja och ha den på ett visst 
sätt. Det finns ju många muslimska län-
der där det är frivilligt hur man klär sig, 
säger Nooshi Dadgostar.
 –Vi känner igen det här från Turkiet 

Vänsterpartiet lyfter kampen  
i Iran på Internationella kvin-
nodagen.
 – Vi är så imponerade av alla 
de kvinnor som har gått ut på 
gatorna i Iran, för sin frihet, 
sina mänskliga rättigheter och 
för rätten att välja sina egna 
ledare. Men vänsterns uppgift 
är också att avslöja regimens 
skenheliga dubbelspel, säger 
Vänsterns partiledare Nooshi 
Dadgostar.

att kämpa för rättvisa.
– Jag är djupt imponerad av mina iran-
ska systrar och bröder. Stå på er, vi är 
med er!

Text: Åsa Mattsson

Nooshi Dadgostar kräver att svenska  
regeringen terrorstämplar iranska revolutions-
gardet och riktar sanktioner mot diktaturen.

Därför väljer vi 
”Kvinna, liv, frihet ” 
på 8 mars

Nooshi Dadgostar: 

Nooshis krav 
på den svenska 
regeringen

Fördöm de statligt sanktione-
rade morden på iranska kvinnor 
och män.

Kräv omedelbar frigivning av 
samtliga politiska fångar ur iran-
ska fängelser.

Terrorstämpla det iranska revolu-
tionsgardet – för att kunna rikta 
sanktioner mot de som bedriver 
terror i Iran och i utlandet.

Ge dissidenter som söker skydd 
mot regimen en fristad i EU.

nu, där Erdogan gör likadant. Försöker få 
folket att glömma de enorma inhemska 
ekonomiska klyftorna och problemen 
genom att fokusera på andra saker.

Är vänsterns uppgift att avslöja 
dubbelspelet?
– Absolut, det är därför vi vill terror-
stämpla det iranska revolutionsgardet, 
det skulle ge möjlighet både att utfärda 
sanktioner och ställa enskilda islamister 
inför rätta. Och sända en stark signal till 
den iranska regimen.
 – Jag är därför bekymrad över att den 
svenska regeringen ännu inte vågar sätta 
hårt mot hårt mot diktatorer, det gäller 
både Erdogan och mullorna i Iran. De 
mördar sin befolkning! Det är mycket 
viktigt att hela EU nu kräver att alla 
politiska fångar släpps ur fängelserna.
 
Vad är dina förhoppningar med  
att välja ”Kvinna, liv, frihet” som  
vårt 8 mars-tema?
– Vi hoppas att kvinnorna och männen i 
Iran hör oss, hör våra uppmuntrande och 
tröstande ord. Vi hoppas på feministerna 
på plats, vi litar på dem, de har all rätt i 
världen att agera, att säga sin mening,  

+

● Två politikområden som slaktats av den nu-
varande regeringen är flyktingpolitiken och klimat- 
och miljöpolitiken. Båda dessa områden är viktiga 
feministiska kamparenor utifrån att kvinnor och 
barn är särskilt utsatta när de befinner sig på flykt 
och drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och 
miljöförstöring. 

Den blåbruna regeringen och dess politik 
för fördjupade klassklyftor (inkomstmässigt har 
Sverige inte varit så här ojämlikt sedan 1975!) och 
ökad social oro slår brett mot dem av oss som är 
arbetare, bor i politiskt och ekonomiskt eftersatta 
områden, är långtidssjuka, har funktionsned-
sättningar med mera. En särskild udd riktas mot 
flyktingar och personer som flyttat till Sverige från 
det som ibland kallas ”det globala syd”*. För dem 
av oss som tillhör flera av dessa grupper samtidigt 
så fördjupas naturligtvis utsattheten ytterligare. 
Samtidigt drabbar ojämlikheten oss alla, om än i 
olika grad. 

I vår gemensamma sårbarhet finns också en 
kraft som vi måste mobilisera i en inkluderande 
och offensiv feminism! Detta gör vi i de 
parlamentariska församlingarna genom att i alla 
politiska frågor hitta och prioritera det intersek-

tionella** feministiska perspektivet. Och vi gör 
det på gräsrotsnivån genom att fortsätta bedriva 
feministiskt fotarbete och vardagligt motstånd mot 
patriarkatet.

Det finns mycket att känna sorg och ilska över, 
mycket att organisera sig för respektive mot inför  
8 mars och året runt! 

  

Therese Johansson
Kommunalråd Järfälla,

gruppledare Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet fortsätter kampen  för ett jämställt samhälle. Vi måste 
mobilisera i en inkluderande och offensiv feminism. 

Vi har fortfarande en lång väg framför oss mot ett jämställt och jämlikt 
samhälle. De segrar som vunnits på området hittills har inte kommit 
utan kamp och det lär inte de segrar som ännu återstår att vinna göra 
heller. Skillnader i makt och inflytande, livsinkomster och hälsa återstår 
och riskerar att fördjupas och cementeras om vi inte aktivt kämpar på 
alla nivåer från gatan till parlamenten. 

LEDARE

Kampen fortsätter 
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* Det globala syd är ett begrepp som samman-
faller med det som tidigare ofta benämndes som 
”tredje världen” och innefattar länder i Asien, 
Sydamerika och Afrika.

** Intersektionalitet är ett begrepp som används 
för att fånga hur olika maktordningar och förtryck 
korsar varandra och samverkar, exempelvis klass, 
kön, funktionalitet och föreställningar om ras.

Vänsterpartiet Järfälla 

Vänstern i Järfälla  ges ut av Vänsterpartiet Järfälla i samarbete med Zetkin Foundation.  Redaktion:  Johanna Karlsson, Therese Johansson, Thomas Stenholm.  
Ansvarig utgivare: Daniel Sestrajcic. Upplaga: XXX ex Tryck: Bold Printing Mitt, 2023. 

Hemsida: jarfalla.vansterpartiet.se
E-post: jarfalla@vansterpartiet.se  
Facebook: Vänsterpartiet Järfalla

Bli medlem: vansterpartiet.se 
/bli-medlem
Instagram: vansterpartietjarfalla
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Utrymmet används för att lyfta vänorter i Ukraina och vikten av att arbeta för fre-den direkt i ett stöd folk-till-folk

Det här är en central sida – men ifall föreningen vill byta ut en eller flera artiklar så går det bra. 
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Svenska freds:

Fler och fler 
argument mot Nato 
– Pausa Sveriges medlemsansökan till Nato!  
De negativa konsekvenserna blir alltmer uppenbara. 
  Det säger Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om 
hållbar fred och säkerhet vid Svenska freds- och  
skiljedomsföreningen.

Ukraina. Den ryska invasionen av Ukraina är oacceptabel och Ukraina måste få allt 
stöd för att försvara sitt land. Men att gå med i Nato leder inte till fred. Nato är inte  
och har aldrig varit en fredsorganisation, säger Hanna Gunnarsson, riksdagsleda-
mot i försvarsutskottet för Vänsterpartiet.

FO
TO

:  
P

ER
N

IL
LA

 S
JÖ

H
O

LM
/S

V
EN

S
K

A
 F

R
ED

S

D
et har gått ett år sedan Ryss-
land invaderade Ukraina. 
Några få månader därefter 
hade Sverige en riksdagsma-
joritet som valde Nato före 

alliansfrihet.
 – Men den korta debatten före beslutet 
lämnade många frågor obesvarade. Det 
ser vi nu, säger Gabriella Irsten.
 Exemplen är flera: Regeringen bereder 
just nu ett ärende som ska ge svar på frå-
gan om värnpliktiga ska kunna placeras i 
andra Nato-länder. ÖB rekommenderade 
i höstas politikerna att inte motsätta sig 
kärnvapen på svensk mark. Försvaret 
skulle bli dyrare utan medlemskap – nu 
tycks till och med två procent av BNP 
vara för lite, trots ansökan.
 – Allt detta är viktiga demokratiska 
frågor, liksom att Sverige har lämnat 

det humanitära perspektivet, ett globalt 
initiativ som erkänner kärnvapen som 
särskilt inhumana vapen, samt den femi-
nistiska utrikespolitiken och annat som 
värnar den mänskliga säkerheten.

Som medlem i Nato blir Sverige nära 
knutet till amerikanska intressen på ett 
sätt som vi inte varit innan, menar Gabri-
ella Irsten.
 – USA är ju den militärt starkaste och 
mest inflytelserika medlemmen i allian-
sen, säger hon.
 Det inser även Turkiet som använder 
Sveriges ansökan som press på USA för 
att få köpa amerikanska F16-plan, plan 
som kommer att attackera kurder söder 
om gränsen. I kölvattnet av Rysslands 
anfallskrig och Sveriges Nato-ansökan 
kommer därutöver svallvågor av mili-

taristiskt tänkande, ofta framfört av 
personer knutna till Försvaret.
 – Och försvarsmakten har historiskt 
avvisat många förslag till avspänning, 
däribland ickespridningsavtalet av kärn-
vapen, avtalen mot klusterbomber och 
landminor och andra nedrustningsavtal, 
påpekar Gabriella Irsten.

Det är inte rimligt, säger hon, att bli 
betraktad som landsförrädare för att man 
lyfter fram andra, och mer långsiktiga, 
förslag till konfliktlösning; sådant som 
förebygger allvarliga konflikter, och som 
för länge sedan var svensk politisk praktik.
 – Man kunde exempelvis krävt att ställa 
Putin inför krigsrätt redan vid krigen mot 
Tjetjenien och Georgien. Eller satsat på 
att stärka den inhemska oppositionen. 
Eller slutat köpa uran från Rosatom.

Naivt?
– Nej. Inte mer naivt än att kräva  
att Ukraina måste segra innan fredsför-
handlingar är möjliga. Vem har rätt att 
kräva det annat än ukrainarna själva? 
säger Irsten.
 För även om kriget hotar en europeisk 
säkerhetsordning så är det det ukrainska 
folket som drabbas av dödandet. Sam-
tidigt som den krigiska retoriken här 
hemma hela tiden ökar.
 – Vad är det exempelvis som gör att 
alla partier, också Vänsterpartiet, nu 
plötsligt accepterar att försvaret får kosta 
två procent av BNP? Är inte andra, vik-
tigare välfärdssatsningar mer angelägna? 
undrar Gabriella Irsten.

Text: Per Längby

I Ukraina rasar kriget för 
fullt. På vilket sätt ska 
Sverige stödja ukrainarnas 
motstånd mot den ryska 
invasionen?
– Sverige ska stödja Ukraina på alla 
sätt vi kan. Ukraina befinner sig i 
krig med en granne vars mål är att 
helt ta över Ukraina och utradera den 
ukrainska kulturen och språket. Det 
är såklart oacceptabelt och då måste 
Ukraina få försvara sig med stöd från 
omvärlden.
 Därför har det blivit självklart för 
oss i Vänsterpartiet att rösta för stöd-
paketen som Sverige beslutat om. Alla 
folk och länder har nämligen rätt att 
bestämma över sin egen framtid. 

Är Nato en förutsättning för 
fred i Ukraina?
– Nej, absolut inte. Nato är inte en 
fredsorganisation utan en allians med 
flera av de största militära kärnvapen-
makterna i världen.
 Fred byggs av civila krafter, och när 

kriget är slut behöver Ukraina hjälp 
med att bygga upp offentliga institutio-
ner, stärka demokratin, välfärden och 
de mänskliga rättigheterna. 

I en tid av inflation och allt 
högre levnadsomkostnader, 
vilka satsningar är viktigast 
för Vänsterpartiet?
– Våra viktigaste prioriteringar är 
alltid välfärden så att Sverige har fung-
erande skolor, en äldreomsorg som tar 
hand om våra gamla och sjukhus där 
alla får den hjälp de behöver. Vänster-
partiets budgetar är de som faktiskt ger 
jämlikhet på riktigt och sätter välfär-
den i centrum istället för skattesänk-
ningar för de rikaste. Vi kommer heller 
aldrig låta en försvarsbudget gå ut över 
de nödvändiga välfärdssatsningarna. 
Samtidigt måste vi se realistiskt på 
det som händer i vår omvärld. Med 
den alltmer försämrade och instabila 
utvecklingen i Ryssland så ser även 
vi i vänstern behovet av att stärka det 
svenska försvaret. ■

Tryggheten  
sviktar när regeringen  
viker ned sig 

Otänkbara krav
Sveriges ansökan om anslutning till Nato 
och S-regeringens olycksaliga treparts-
avtal med Finland och Turkiet har vänt 
upp och ned på kurdernas tillvaro. Med 
hjälp av avtalet kunde Turkiets president 
Recep Tayyip Erdogan med ens ställa 
krav på Sverige som varit otänkbara 
innan. 
 Antalet kurder som presidenten krävt i 
utbyte för att Sverige skulle accepteras i 
Nato har sedan dess växlat från ett tretti-
otal till långt fler än hundra.

Hundra års förtryck
– Det kurdiska folket har levt under 
turkiskt förtryck i hundra år, och vår fri-
hetsrörelse utgår från detta, säger Ridvan 
Altun. Men kampen handlar inte enbart 

om kurdernas rättigheter, utan också om 
att värna den svenska demokratin och 
dess principer.
 Nu hotas rättsstaten av för-
bud som tidigare skyddats av 
grundlagen, som att vifta med 
PKK-flaggor, ha kontakter 
med utpekade organisationer 
eller avslöja oegentligheter i 
avtal med främmande makt.

Erdogans redskap
– Böjer man sig för en diktator 
som Erdogan blir man hans red-
skap. Vi är tusentals kurder som flytt 
förtrycket i Turkiet, och vi lever upp till 
kraven att få skydd.
 De nya svenska lagarna riktar sig till 
syvende och sist också mot alla svenskars 

rättigheter. Om kurder offras, säger Rid-
van Altun, då är demokratin 

också ett offer.
 – Därför bör 

alla progressiva 
krafter försvara 
kurderna. För 
min del innebär 
det att jag ännu 
mera envist tar 
kamp för de 

demokratiska 
idealen. Och 

jag tror inte att vi 
gynnas av ett Nato där 

det ingår en medlem som 
bombar mina bröder i Rojava.

Text: Per Längby

När regeringen visar förstå-
else för turkiska reaktioner. 
När diktatur kallas demo-
krati.  När yttrandefrihet 
blir terrorism. Då rasar den 
trygghet som många kurder 
känt i sitt nya hemland.

Ridvan Altun. Efter mer än 30 år  
som politisk flykting i Sverige känner 

Ridvan Altun hur rättsstaten i hans 
andra hemland hotas.

●  53-årige Ridvan Altun har levt 
mer än halva sitt liv i Sverige. Han kom 
hit som politisk flykting 1991, och har 
sedan dess försörjt sig här.
 – Precis som andra kurder står jag upp 
för demokrati, jämställdhet och ett eko-
logiskt hållbart samhälle, säger han. Vi 
är inte kriminella utan bidrar som övriga 
svenskar på alla möjliga sätt.

Ukraina behöver 
omvärldens stöd
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Hanna Gunnarsson (V) är ledamot i riksdagens försvars-
utskott och ersättare i utrikesutskottet.
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Mittuppslaget kommer att ha flera artiklar där vi belyser 
freden och problemen med NATO, samt hur den svenska 
regeringen – både nuvarande och tidigare – kryper för 
Erdogan. Hur det hotar kurder både i Sverige och i Turkiet, 
samt är ett hot mot vår egen yttrandefrihet. Vi planerar att intervjua kvinnlig fredsforskare om fred, 

fredsarbete och de konflikter som finns. 
Vi planerar också att lyfta fram Ukraina på mittuppslaget.

Det här är centrala sidor 
Det här är centrala sidor 
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Visste du att...? Ägarna till de största vård- och 
omsorgsbolagen (nästan bara män) 
gör stora vinster på vårdpersona-
lens arbete (oftast kvinnor).

Löner, anställningsvillkor och  
andelen kvinnliga chefer är bättre 
och fler i offentlig välfärd än i  
privata bolag.

 
KRÖNIKA

Jämställd- 
heten är  
under attack
Vi har länge kunnat fira att vi 
är världens mest jämställda 
land. Likt en gammal guld-
medaljör har vi kunnat luta oss 
tillbaka och sagt att vi är bäst 
i världen, när vi egentligen blir 
omsprungna av flera andra. 

Hur ser det ut i dag egentligen? 
Kortfattat, inte så bra. 
 Ekonomisk jämställdhet är 
ett utmärkt sätt att mäta  
diskriminering och fördelning 
av makt mellan könen. Kom-
missionen för jämställda livs-
inkomster räknade 2022 ut att 
skillnaden i livsinkomst uppgår 
till 6 miljoner kronor. 

Albrights färska rapport visar 
att tillväxten av chefskvinnor 
aldrig har varit svagare. ”Efter 
ett årtionde med stadig ökning 
om en procentenhet per år är 
utvecklingen nu exakt noll”. 

I forskningsvärlden menar  
Vetenskapsrådet att det 
kommer dröja minst 25 år till 
jämställdhet mellan könen.  
Vissa ämnen ser man nästan 
ingen förbättring alls i.
 I hemmet tar kvinnor alltjämt 
största ansvar för barnen med 
överlägset flest uttagna föräld-
ra- och vabbdagar. Det grövsta 
våldet drabbar också kvinnor, 
cirka 15 kvinnor dödas årligen 
av en partner eller expartner. 
Inte sällan med barn närvarande. 

Efter 2010-talets uppsving för 
feministiska frågor i debatten 
verkar de nu ha försvunnit 
medialt. Det gör att vi tvingas 
kämpa på två plan samtidigt; 
ett för att försvara de land- 
vinningar som gjorts och ett för 
att fortsätta kampen för nya. 

Jämställdhet är inte något vi 
får ta för givet.

Malin West, 
Kommunfullmäktigeledamot 

Järfälla (V)

Så mycket skär högerregeringen 
ner på det svenska biståndet. 5,6 miljarder

Sänkning av biståndet 
drabbar kvinnor

● Matbrist, energikris och hög infla-
tion förvärras i hela världen när vi åter-
hämtar oss efter en global pandemi. Sam-
tidigt visar flera rapporter att våld mot 
kvinnor i hemmet ökar. Petra Tötterman 
Andorff, generalsekreterare för Kvinna till 
Kvinna menar att detta är en extremt dålig 
timing för Sverige att dra ner sitt stöd 
till världens mest utsatta. Ett beslut som 
enligt Petra inte går åt rätt håll och därför 
får ett väldigt starkt symbolvärde.

Stora nedskärningar för 
världens mest utsatta 
Sverige har sedan 1975 haft ett så kallat 
enprocentsmål, med ambitionen att en 
procent av Sveriges BNI ska gå till att 
stötta utsatta länder och grupper ekono-
miskt via bistånd. Nu minskar biståndet 
istället med 5,6 miljarder när högerreger-
ingen i år frångår målet.
 – Den direkta konsekvensen blir som 
alltid mest kännbar för de mest utsatta 
grupperna. Vi vet genom forskning att 
kvinnor, barn och HBTQI-personer är de 
grupper som får betala det högsta priset 
när det dras in stöd eller samverkan, 
säger Louise Lindfors som är general-
sekreterare för biståndsorganisationen 
Afrikagrupperna. 

dena kommer att få. Petra menar att det 
är tydligt att regeringen vill använda sin 
tid vid makten för att sätta prägel på så 
många resultatstrategier som möjligt.
 – Förlorarna är utsatta kvinnor och 
flickor i länder där det är kris och 
konflikt. Jag har svårt att se att de ska 
komma ut starkare ur det här, säger Petra 
Tötterman Andorff.
 Hon tycker att mycket mer resurser 
borde gå till just kvinnorättsorganisa-
tioner i utsatta länder eftersom kvinnors 
perspektiv är extremt viktigt för freds-
arbete och konfliktlösning. I stället får 
satsningar på hållbart fredsarbete 40 
procent mindre pengar än föregående 
år och mindre än en procent av hela det 
bilaterala stödet till konfliktområden går 
till kvinnorättsorganisationer.

Helena Grundström

Petra Tötterman Andorff, Generalse-
kreterare på Kvinna till Kvinna menar att 
möjligheten till fredlig utveckling påverkas 
negativt av omställningen.

FO
TO

:  
V

IC
TO

R
 G

Å
R

D
S

Ä
T

ER

Louise Lindfors, Generalsekreterare på 
Afrikagrupperna menar att regeringens 
signal blir att vi inte har råd att uttrycka 
global solidaritet.
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Kvinnor och unga är de stora 
förlorarna när biståndet 
sänks. Det menar två stora 
biståndsorganisationer som 
är kritiska till högerreger-
ingens omläggningar av det 
svenska biståndet.

För Gun är det en självklarhet att Sve-
rige måste hålla sig utanför Nato.
 – Med Nato går man hand i hand med 
döden. Jag är så besviken på fegheten hos 
de socialdemokratiska ledarna som inte 
vågade låta frågan gå till folkomröstning 
utan istället bestämde sig för att ansöka 
om Nato-medlemsskap i slutna rum.

I fredsrörelsen har det alltid varit 
kvinnor som gått längst fram. Kanske 
handlar det om att kvinnor är mer vän-
ster och också alltid varit ansvariga för 

  ● När vi grundade Kvinnor för fred 
handlade det om att stoppa kärnvapen 
spridningen och att arbeta för att Sverige 
och norden skulle bli en kärnvapenfri 
zon, det säger Gun Holmertz som var 
med och grundade Göteborgsgruppen.
 – Fredsrörelsen var en folkrörelse mot 
krig och kärnvapen och den behövs mer 
än någonsin idag när bomberna faller 
och krigshetsen tar över. Inte minst med 
galningen Putin och hans vanvettiga krig 
i Ukraina.

omsorgsarbetet både i hemmet och i de 
arbeten man traditionellt som kvinna haft.
 – Moderskapet och omsorgen om bar-
nen kanske har gjort att vi kvinnor tänker 
mer på vad ett krig faktiskt innebär. Det 
gäller så klart inte alla kvinnor men freds-
frågan var viktig i kvinnorörelsen och i 
fredsrörelsen har vi varit många kvinnor 
engagerade, menar Gun.

Kvinnor för fred är en liten organisa-
tion som fortsätter tro på och arbeta med 
enkla metoder för att nå ut och skapa 

opinion för freden.
 – Jag tror fortfarande, lite naivt, att om 
vi börjar prata med varandra och ringer 
varandra och bryter tystnaden så kommer 
det så småningom leda till att fler och fler 
står upp för freden och mot Nato- 
anslutningen. ■

Fredsfrågan är en av  
vår tids viktigaste frågor

Samtidigt får Sveriges höginkomst-
tagare skattesänkningar till en 
kostnad på 13 miljarder.

Afrikagrupperna 
är en ideell, partipolitisk och reli-
giöst obunden solidaritetsorgani-
sation med en vision om en rättvis 
värld. De verkar i Angola, Moçam-
bique, Namibia, Sydafrika och Zim-
babwe.

Kvinna till Kvinna 
är en partipolitiskt och religiöst 
obunden organisation som jobbar 
för kvinnors rättigheter i 20 länder 
och stödjer 140 kvinnorättsorgani-
sationer runtom i världen.

Kvinnor är förlorarna  
på högerregeringens 
omläggning
Utöver en ekonomisk minskning siktar 
regeringen på att göra stora förändringar 
av biståndspolitiken under året. Vid 
årsskiftet tillkännagavs vilka summor de 
olika geografiska och tematiska områ-

Mäns dödliga våld mot kvinnor och 
barn är ett av de grövsta uttrycken för den 
patriarkala samhällsordningen. Trots att 
barnkonventionen sedan 2020 är svensk 
lag har barn fortfarande förvånansvärt lite 
att säga till om. I socialtjänstens ut- 
redningar framkom att Tintin kände oro 
och stress inför kontakten med pappan, 
ändå tvingades han till fortsatt umgänge. 

Vänsterpartiet föreslår i en aktuell 
riksdagsmotion (Våld och vårdnad - 
Motion 2022/23:245 av Nadja Awad 
m.fl.) bland annat att varje barn får rätt 
till ett eget juridiskt biträde i alla mål 
om vårdnad, boende och umgänge samt 
att domare som dömer i familjerättsliga 
mål ska ha särskild barnkompetens, krav 
som även Barnombudsmannen, m.fl. står 
bakom. Vi vill också se en översyn av hur 
vårdnadsreglerna tillämpas i praktiken.

Även på andra nivåer jobbar vi i partiet 
mot mäns våld mot kvinnor och barn. Vår 
EU-parlamentariker Malin Björk arbetar 
just nu med EU:s direktiv gällande mäns 
våld mot kvinnor. I januari berättade 
Malin på sociala medier om hur hon vill 
stärka de skrivningar i texten som handlar 
om att män som dömts för våldsbrott mot 

mamman till sitt barn inte heller ska få 
rätt till vårdnad. 

Här i Järfälla vill vi till exempel se 
förtur i den kommunala bostadskön för 
våldsutsatta kvinnor och ökade anslag till 
kvinnojouren. Vi har också drivit frågan 
om en kommunövergripande handlings-
plan mot våld i nära relationer vilken nu 
ska bli verklighet liksom frågan om en 
gemensam modell för barnkonsekvens- 
analyser och att politiker och berörda 
tjänstemän ska få utbildning för att till-
lämpningen ska bli enhetlig. 

Den 9 februari skulle barnet som kallas Tintin av sin familj och 
närstående ha fyllt 9 år. I januari hittades han död i samband med 
oövervakat umgängestillfälle med pappan. Mamman framförde att 
det förekommit psykiskt våld tidigare och hon var rädd att pappan 
skulle föra Tintin utomlands, ändå fann rätten att umgänget var 
överordnat riskerna. 

LexTintin

● På Tintins födelsedag kallar 
närstående och engagerade till en mani-
festation i hans namn. När detta nummer 
går i tryck kommer manifestationen redan 
att ha ägt rum, men frågorna är tyvärr 
fortsatt aktuella. Några av kraven bakom 
manifestationen är:  

• Inget oövervakat umgänge där det 
finns dokumenterat oro från flera 
instanser eller hos barnet själv. 

• Att umgänge aldrig ska ske mot bar-
nets vilja då förälder och barn är pla-
cerade på skyddat boende eller har 
andra skyddsinstanser från samhället. 

• Mer resurser till kvinnojourer, brotts-
offerjourer, stöd till gömda vårdnads-
havare och barn.

Jämställdhetsmyndigheten har i 
sin rapport ”Uppgifter om våld är inget 
undantag” funnit att rättens riskbe- 
dömningar, i den mån sådana genomförts, 
brister i systematik och konstaterar att 
tidigare forskning funnit att brister i 
riskbedömningar kan få allvarliga kon-
sekvenser för våldsutsatta mammor och 
barn, i form av risk för dödligt våld.

Vänsterpartiet föreslår i aktuell riksdagsmotion bland annat att varje barn får rätt till ett eget juridiskt 
biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge.

Therese Johansson,
kommunalråd och  

gruppledare

Vida Basti,
ledamot  

Äldrenämnden

Marketta Kulju-Guevara,
1:a vice ordförande 
Socialnämnden
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Artister för fred
artisterforfred.com

Internationella Kvinno- 
förbundet för Fred och Frihet
ikff.se

Kristna fredsrörelsen
krf.se/

Kvinnor för fred
kvinnorforfred.se

Kvinna till Kvinna
kvinnatillkvinna.se

Nätverket Folk och Fred
folkochfred.wordpress.com

PeaceWorks
peaceworks.se

Svenska freds- och skilje-
domsföreningen
svenskafreds.se

Svenska Fredskommittén
svenskafredskommitten.org

Svenska läkare mot  
kärnvapen
slmk.org

Agera för 
freden!
I tider av krig och krigshets 
måste vi stå starka för fre-
den. 10 organisationer du 
kan ansluta dig till och age-
ra för freden redan idag.

Hylla: 
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Brödtext 300–400 

tecken. 

Hylla: 
Rubrik max 30 tecken.

Brödtext 300–400 

tecken. 

Krönika: 
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1400 tecken. 

Artikel: 

Totalt max 3300 

tecken, varav ingress 

max 300 tecken

Får plats 1 bild och 1 ruta 

med tex vänster- 

krav, alternativt bara 

1–2 bilder.

Handlar om biståndet och hotet mot biståndet 
från den nya regeringen, och hur det slår mot 
framförallt kvinnor. Välstånd, demokrati och 
kvinnors organisering leder till fred.

Intervju med ordförande i svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Det här är en central sida – men ifall föreningen vill byta ut en eller flera artiklar så går det bra. 
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bild. 
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Central eller lokal/regional.
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