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Skandalöst!

Ledare av Marie-Louise Forslund Mustaniemi
förbundsordförande KDK

Ordvalet är Påven Franciskus och det använde han i sitt tal
på Petersplatsen i slutet av mars. Vad är då skandalöst enligt
påven? Jo, lönegapet mellan kvinnor och män. Som katolska
kyrkans högste ledare uppmanade han alla kristna att arbeta
för att jämna ut löneskillnaderna.
– Varför är det taget för självklart att kvinnor ska tjäna
mindre än män? Nej. De har samma rättigheter slog han fast
i sitt tal.

Nu har vi valt ny partiledare; Ebba Busch Thor. Jag är övertygad om att hon kommer att bli en utmärkt partiledare och
representant för Kristdemokraterna. Jämställhet är något hon
tydligt deklarerat att hon vill arbeta med och det hon tydligt
pekat ut är kvinnors situation på arbetsmarkanden. Vi är inte
jämställda och det finns mycket arbete att göra för att uppnå
jämställhet mellan kvinnor och män. Vi har en hel drös med
goda idéer partiet kan ta tillvara och använda inom många
politikområden.

Att få ett så tydligt och starkt stöd från en av världens mäktigaste ledare var både överraskande och glädjande. Romersk
Våra rapporter har används flitigt genom åren och det är
katolska kyrkan har 1,2 miljarder
vi glada för. Vår rapport om kvinnors
medlemmar och spelar en viktig roll
missbruk och beroende fick vi veta
i världen, de påverkar politiska ledatt Systembolaget hade använt sig
”FN beräknar att omkring 39 000
are världen över.
av i sin kunskapsöversikt om kvinflickor under 18 år gifts bort varje dag nor och alkohol. Det är bara ett exmot sin vilja. ”
Påvens upprördhet är berättigad.
empel. Sträck på er allesammans, vi
Enligt statistik från Eurostat, tjänagör skillnad!
de kvinnor i genomsnitt 16,4 procent
mindre än män i EU under 2013. I USA
Avslutningsvis. Låt oss ta påvens upptyder statistik från United States Census Bureau på att det maning på allvar. Jämställdhet är en god sak att kämpa för;
ser ännu värre ut. Där tjänar kvinnor i snitt 77 cent för varje
det är nyckeln för en social, ekonomisk och hållbar utveckdollar en man tjänar. Enligt SCB i Sverige utgör den genomling i Sverige, EU och globalt. Ett jämställt samhälle är ett
snittliga löneskillnaden omräknat till heltid ca 17 procent
gott och hållbart samhälle.
och så har det sett ut de senaste 20 åren.

Boka besök i ditt hemdistrikt!
Du vet väl om att det finns möjligheter att få någon från riksorganisationen som besöker er i ert hemdistrik?
Förbundsstyrelsens ambition är att vara en arbetande styrelse och finns gärna till stöd för er när ni genomför aktiviteter i era
hemdistrikt. Kontakta förbundssektreteraren om ni är intresserade av ett besök från henne, förbundsordförande eller annan
representant från förbundsordföranden. Ni kan också fråga oss om det är en särskild kompetens ni efterfrågar för era kommande utbildingar!

Aktuellt
INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN
DEN 8 MARS

Besök på Finanspolitiska rådet
I samband med ett styrelsemöte besökte Förbundsstyrelsen Finanspolitiska Rådet där vi mottogs ytterst välkomnande av Joakim Sonnegård, kanslichef men
också doktor i Nationalekonomi. Vid den obligatoriska kaffekoppen fick vi
en lika informativ som underhållande lektion i vad myndigheten gör och varför
den är där.
Rådet bildades 2007 på uppdrag av den dåvarande regeringen med uppgift
att bland annat oberoende granska regeringens finanspolitik. Ordförande, fem
ledamöter varav fyra professorer i Nationalekonomi, en vice riksbankschef och
en före detta generaldirektör arbetar tillsammans med sex tjänstemän för att
ge ut rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen senast den 15
maj varje år.
Syftet är också att verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den
ekonomiska politiken. Och det bidrog Joakim Sonnegård med genom sitt
föredrag.
Ja, det är tre kvinnor och tre män i ledningsgruppen.

Pethrus i New York
Désirée Pethrus (KD) representerade den 9-12 mars Riksdagen i Regeringens delegation vid FN:s konferens CSW59/Beijing+20 i New York.
I år är det 20 år sedan pekingplattformen
antogs. Plattformen följs årligen upp under denna konferens genom rapportering om framsteg och fortsatta utmaningar. Syftet med konferensen i år var
att få fram en stark skrivning om hur man kan implementera in jämställdhet i
de kommande biståndspolitiska målen (Post 2015) processen. Désirée deltog
själv bland annat i ett panelsamtal om sexköpslagen.
-Jämställdhetsfrågorna har blivit mer spridda och är numera svåra att bortse
från i de flesta länder. Trots att det finns många utmaningar kvar, och vi i vissa
avseende går bakåt, så finns det ändå hopp. Jag tycker det är positivt att FNs
generalsekreterare Ban Ki Moon så tydligt vill sätta upp höga mål på jämställdhetsområdet. Nu är det upp till både rika och fattiga länder att göra allt de kan
för att få till en reell förändring, säger Désirée till Kvinnokraft

Den 8 mars firades den internationella kvinnodagen runt om i Sverige och
världen. KDK i Sundsvall var med och
arrangerade en dag om våld i nära relationer. Arrangemanget var ett samarrangemang med internationella föreningen. Temat hade rubriken ”Kärlekens
pris”. ett drygt 100-tal åhörare kom för
att se film om våld i nära relationer och
diskutera.Värdinna från KDK var Sithabile Sebelse Sildunika. KDK har länge
lyft denna fråga och fick här möjlighet
att fördjupa kunskaperna om den politik
som förbundet driver om dessa frågor.

STADGEREVISION

På årsmötet den 17-19 april föreslog förbundsstyrelsen en revision av förbundets
stadga. -Då stadgan idag saknar vissa av
de delar som en stadga bör innehålla och
i andra delar är något otydlig har förbundsstyrelsen valt att lämna in en proposition där FS får i uppdrag att göra en
revision med förslag på ändringar för beslut på årskonferensen 2016, säger ordförande Marie-Louise Forsslund Mustaniemi. Nu börjar arbetet med det nya
stadgeförslaget som beräknas gå ut på
remiss till distrikten i höst för beslut under nästa årskonferens. Kvinnoförbundet kommer i år även att påbörja arbetet
med revision av handlingsprogrammet
samt färdigställande av pågående arbete
med en rapport om jämställdvård.

KVINNOAKADEMIN 2015

Under 2015 återkommer äntligen
KDKs elitutbildning Kvinnoakademin.
Utbildningen beräknas att hållas under
fyra tillfällen där deltagarna får fördjupa
sig i sådant som retorik, organisation,
ideologi och politikutveckling. Kvinnoakademin som hållits tre gånger tidigare
är en del i det arbete som förbundet har
med att skickligöra kvinnor i det politiska hantverket. Om du har frågor om
utbildningen och känner någon som du
tycker borde gå den kan du kontakta
Christina Blom Andersson.

Ebba Bush Thor med
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JÄMSTÄLLDHET I FOKUS
Med jämställdhet i fokus och för att bekämpa de politiska ovanifrånlösningarna tar sig Ebba Busch
Thor an rollen som partiledare för Kristdemokraterna. Partiets fjärde partiledare. Den 25 april på
Kristdemokraternas extra riksting valdes hon att som första kvinna leda Kristdemokraterna och det in
i en tid av förändring och förnyelse i partiet och med sikte på valet 2018.
En enad valberedning med Chatrine Pålsson Ahlgren i spetsen presenterade sitt förslag till partiledare en dryg månad innan det extra
rikstinget. Ensam kvar som kandidat till partiledarrollen stod Ebba
Busch Thor, kommunpolitiker från
Uppsala. –Jag är mer än redo att
axla ansvaret att leda Kristdemokraterna. Det är ett stort förtroende och som jag känner stor ödmjukhet inför, säger Ebba.
Hon är en ung person men med lång
politisk erfarenhet. Kvinna som tydligt
och kunnigt driver sina frågor. Nyfölöst
och med en man som tar det mesta av
föräldraledigheten. Ebba Busch Thor
verkar inte vilja hindras av några glas-

tak. – Enligt min erfarenhet går det
alldeles utmärkt att vara partiledare
och nybliven förälder, det finns flera
exempel på män som klarat det alldeles
utmärkt, säger Ebba när frågorna om
graviditeten och den stundande småbarnstiden kommer.
Jämställdhet i fokus är också en av
Ebbas främsta frågor. Redan inför valet
2010 då Ebba var förste vice ordförande
för KDU drev hon nej-till-kvoteringsfrågan med devisen ”We can do it utan
kvotering”. Hon håller fast vid att det är
föräldrarna och inte Stefan Löfvén som
ska bestämma hur föräldraförsäkringen
ska fördelas. – Det är upp till mig och
min man, säger hon.
Ebba vill leda ett Kristdemokraterna
som med kraft tar strid mot politiska

ovanifrånlösningar. Med förankring
i den kristna värdegrunden, med den
kristna etik som sätter människovärdet
i centrum, ska Kristdemokraterna leda
en perspektivförändring i svensk politik
och förverkliga idén om att alla beslut
ska fattas nära människan, på lägsta ändamålsensliga nivå.
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
gläds åt valet av Ebba Busch Thor till
partiledare och hoppas på nära samarbete i det som är vår expertis – jämställdhetsfrågorna.
Vi önskar Ebba all lycka till i uppdraget som partiledare och i bygget av ett
starkt lag.
Monna Ridderström
Förbundsstyrelsen

Arbetet med Endrometrios fortsätter
Mars är den internationella endometriosmånaden. Endometrios är
en för många okänd sjukdom bland
både sjukvårds-, skolpersonal och
allmänhet.

ter från endometriosföreningen. Hon har även
motionerat i Riksdagen
och skrivit en interpellation till socialministern.

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som idag drabbar cirka
200 000 svenska kvinnor och cirka 176
miljoner kvinnor världen över. 60 procent av dessa kvinnor har någon form
av symtom och 20 procent har mycket
svåra symtom.

Den 22 april kl 14.0015.30 ordnar KDK tillsammans med Désirée
Petrus ett seminarium
i Riksdagen angående
sjukdomen. Endometriosföreningen kommer
att medverka samt en specialist på endometrios. Håll utkik efter inbjudan och
anmälan!

Kvinnoförbundet har uppmärksammat endometrios sedan ett år tillbaka.
Årskonferensen 2014 antog en motion
om att sjukdomen ska klassas som en
folksjukdom. Vi har också lyft frågan
på debattsidor och den 13 mars fick Désirée Pethrus ta emot namnunderskrif-

Utan kunskap, och med för lite stöd
till forskning lever idag tusentals flickor
och kvinnor med en dold och smärtsam
sjukdom. En sjukdom som med hjälp

av ökad kunskap kan upptäckas tidigt
skedeinom elevhälsan, ungdomsmottagningar och skolan. De kan behandlas enkelt i ett tidigt därmed slippa år
av smärta. Kvinnor har rätt till en god
hälsa på lika villkor.
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
förbundsordförande KDK

Årskonferens i Nyköping
17-19 april höll vi årskonferens på
Sunlight Hotel conference & spa i
Nyköping. I år hölls stämman med
temat jämställd vård. och det blev
en spännande konferens med mycket diskussion och trevligt sällskap.
Fredagens seminariedag var tillängat temat jämställd vård och fylldes av bland
annat inbjudna talare Alexandra Braf
som talade om ”Att leva med endrometrios och Lena Furmark, Seniorkonsult
rudpetersen public affair samt förredetta
statssekreterare på socialdepartementet
som talade om ”recept för jämlik vård”.
Under eftermiddagen deltog kvinnorna
i grupparbetet samt lyssnade till förbundspresidiets rapport kring arbetet
med förbundets egen rapport om jämställdvård.
På lördagen öppnades årsmötet med
invigningstal av ordförrande Marie-Louise Forslund Mustaniemi och
gästtalare Emma Henriksson, andre
viceordförande för Kristdemokraterna.

Förhandlingarna fortsatte
sedan med bland annat
val av förbundstyrelse.
Presidiet valdes om med
Marie-Louise Forslund
Mustaniemi som förbundsordförande, Madeleine Blom som 1 vice ordförande och Maria Nilsson i
rollen som 2 vice ordförande
övriga personer som valdes till
styrelsen eller fortfarande har ett
år kvar är Aasse Jönsson, Soledad
Hendriques, Malin Stadig, Eva Wallin, Britt Westerlind, Rosalie Keller,
Katarina Gustavsson, och Monna
Ridderström. Årsmötet tog även ställning till ett antal motioner varav tre gått
vidare förbehandling vid Kristdemokraternas riksting i november
Lördagen bjöd även på en festkväll Årets
KDKare utsedd av förbundsstyrelsen
blev Per-Ivar Skogqvist från Drängsmark. Per-Ivar har under åren gjort ett
oerhört arbete för förbundet och är en
ihärdig pionjär som visar hur jämställd-

Övrebilden: Marie-Louise Forslund Mustaniemi, Maria Fälth fd. förbundsordförande
och Deesiré Petrhrus fd. förbundsordförande.
Nedrebilden: Årets KDKare Per-Ivar
Skogqvist med motivering och gåva.

het inte bara är en fråga om kvinnor
som ska drivas av kvinnor utan något
som bara kan uppnås när vi arbetar tillsammans.

FÖRBUNDSSEKRETERAREN
HAR ORDET
Det finns inget jag ser mer framemot i det här jobbet varje år än årskonferensen! För mig är det årets roligaste händelse och jag hoppas att du som
hade möjlighet att vara med upplevde att KDK är ett förbund som ständigt
är på bettet med att diskutera politik och aktuella ämnen samt vill förnya
vår politik. Tack till Dig som var där och bidrog till debatten.
Nu är det snart dags för att samla ihop våren och ladda batterierna i välbehövlig ledighet.
Som du ser i vår tidning så kommer vi i höst att ha en
Kvinnoakademi. Passa på att ansöka om att får vara med .
Utbildningen vänder sig till dig som har ett politiskt uppdrag och kanske är ny som politiker och vill utveckla dig för

Foto: Tommy Wiberg

att kanske ta fler och mer ansvarsfulla uppdrag inför 2018.
Ansökningstiden är nu fram tom den 17 augusti. I ansökan
anger du namn, kontaktuppgifter samt vilket uppdrag du har
idag. Sök nu! christina@kristdemokraterna.se
Christina Blom Andersson
Förbundssekreterare KDK

Jakob Forssmed
Hallå där

Jakob Forssmed är riksdagsledamot & ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna. Det är inte en
vild gissning att Jacob är en kille som vi kommer att få
se ännu mer av i partiet i framtiden då han är tippad som
en av de som den 25 april kommer att väljas till att leda
partiet tillsammans med Ebba Busch. Särskilt intressant
för KDK är därför att se vad han har att säga om partiets
utmaningar med jämställhetspolitiken. Vi ställde frågan
”Vilken eller vilka jämställdhetsfrågor tycker du är viktigast att driva för ökad jämställdhet?” till Jacob och här
kan ni ta del av hans svar:
Jacob: Eftersom jämställdhet ytterst handlar om varje persons
absoluta och okränkbara värde måste jämställdhetsaspekten beaktas i all politik. Men det är framförallt inom tre områden
jag ser stora behov av kraftfullt jämställdhetsarbete. Det första
handlar om ett jämställt arbetsliv. Det handlar naturligtvis om
lika lön för likvärdigt arbete, möjlighet att delta i arbetslivet på
lika villkor och om möjligheter till entreprenörskap inom traditionellt kvinnodominerade sektorer. Men det handlar också om
hälsa. Kvinnor blir oftare sjuka till följd av sitt arbete och här
går utvecklingen åt fel håll. Det är också vanligare att kvinnor
tvingas lämna sina jobb av hälsoskäl. Det är en oroande utveckling som får stora konsekvenser för kvinnors ekonomi.
Det andra området handlar om hur kvinnor har det i vår
omvärld. Även om det fortfarande finns jämställdhetsproblem
att hantera i Sverige får vi inte glömma att kämpa för kvinnors
rättigheter i världen. Det handlar dels om demokratiska och
ekonomiska rättigheter, men också om kvinnors rättigheter
och säkerhet i konflikter och krig. Minst en tredjedel av alla
världens kvinnor utsätts för allvarligt våld under sin levnad.
Flickor och kvinnor är särskilt utsatta för fasansfulla grymheter

Foto: Mathias Pettersson

och övergrepp i vissa konfliktområden. Våldtäkter används
fortfarande som en del av krigföringen. Skändningarna och
kränkningarna ter sig ofta så ohyggliga att det kan vara svårt
att fullt ut ta in och relatera till. Men vi måste i alla lägen
visa solidaritet och göra vad vi kan för att hjälpa de allra
mest utsatta.
Det tredje området handlar om den värderingskris som
jag tidigare beskrivit i min programförklaring på DN Debatt. Denna värderingskris drabbar inte bara kvinnor. Men
jag är genuint oroad över den råhet som breder ut sig bland
framförallt unga människor och som jag tror är en starkt
bidragande orsak till den psykiska ohälsan bland unga i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Glåpord och kränkningar är ett växande problem, inte minst i sociala medier.
Det handlar om alltifrån att få sitt utseende bedömt och
hånat till rena sexuella kränkningar och övergrepp. Självskadebeteende, ångest och kamp med självbild och självrespekt
är delvis symptom på ett samhälle som lider svårt av brist på
goda värderingar och medmänsklighet. Här ser jag en mycket angelägen uppgift för Kristdemokraterna.

Tänkvärt seminarium
Ett av flera intressanta seminarier
som gavs i samband med Internationella Kvinnodagen var lite otippat Systembolagets Kvinnor och
alkohol – vad vet vi om riskerna. En
kort sammanfattning av allt vi fick
veta följer här.
Systembolagets VD Magdalena Gerger
inledde med påståendet att kvinnors
kroppar inte tål lika stora mängder
alkohol som män utan att ta skada vilket särskilt visar sig vid graviditeter då
drickande dessutom kan skada barnet
. Barnläkare och forskare vid Sachska
Barnsjukhuset i Stockholm, Ihsan Sarman bekräftade och underströk efter

skrämmande illustrationer att ” Om du
är gravid – drick inte. Om du dricker
– bli inte gravid.” Ett glasklart besked.
Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för
åldrande och hälsa, Age Cap, vid Göteborgs universitet byggde sitt anförande om äldre kvinnors drickande kring
konstaterandet att 70 är det nya 50,
men faktiskt också det nya 20. Man
har alltså kraftigt förändrat sin livsstil.
För 30 år sedan hade bara en procent
av de 75-åriga kvinnorna en riskkonsumtion; nio glas eller mer per vecka. I
dag är det tio procent.
Slutligen gav Josefin Bernhardsson,
sociolog och forskare vid Stockholms

universitet, oss ett värdefullt genusperspektiv på drickandet. Hon valde att
använda ett par citat för att tydliggöra
olikheter i mäns och kvinnors drickande. – Om pappor heter det nästan alltid att ” han kunde bli lite rolig, börja
spela luftgitarr och så..” Det finns något
ursäktande och avdramatiserande när
det handlar om pappor. Mammorna
förekommer inte tillnärmelsevis lika
ofta som papporna i de barndomsminnen som Josefin Bernhardsson har
analyserat. Och i den mån man minns
mammornas drickande överhuvudtaget är det som ett pinsamt minne.
– Tänkvärt!
Britt Westerlind
KDK Stockholm

Sosseretorik för en jämlik vård.
S
akta men säkert har valanalyserna nu ramlat in, något sena
på grund av Löfvens förmodade extraval, men äntligen presenterade. Dock frågar jag mig varför det
inte varit mer diskussion kring vår
fråga om förstatligande.

Ris och Ros har delats ut och tydligt är
att det stora utspelet kring en förstatligad sjukhusvård hyllas i de flesta valanalyser. Landstingsvalen gick bättre
än väntat och visst kan man dra slutsatsen att detta delvis var tillföljd av
det stora vårdfokus vi hade i valet och
detta trots, som så många påpekat, att
landstingsvalet var fel val att rösta i om
man vill stötta den reform vi föreslår.
För mig är frågan om att förstatliga
sjukhusvården briljant och en av följderna reformen skulle innebära är en
mer jämlik vård. Problemet är att jag
inte känner igen mig i retoriken som
används när vi diskuterar denna fråga.

Var tog exempelvis subsidiaritetsprincipen vägen?
Om tesen är att man genom en kort
slogan ska kunna presentera ett förslag
så har man här gjort ett anmärkningsvärt val av sådan. På Kristdemokraternas hemsida står det ”vi vill att staten
tar över ansvaret för sjukhusvården så
att varje patient får en god och jämlik
vård”
Vi vill att staten tar över XXX så att varje XXX får en god och jämlik XXX
Fyll i vad du vill, du kommer fortfarande låta som en sosse. Återigen
ges här ett exempel på hur vi skjuter
brevid mål i kommunikationen av ett
budskap.
Kristdemokratenas största kommunikativa utmaning är idag att hitta
sin röst och det arbetet kan inte börja någon annanstans än i ledningen.
Jag förstatligar gärna varenda sjukhus

men helst med hedern i behåll som
Kristdemokrat och kanske av den enkla anledning att landstingen helt enkelt inte klarar sitt uppdrag.
Madeleine Blom
1 vice ordförande KDK
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