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Ledare av Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsordförande

Valet till Europaparlamentet i maj blev en fingervisning.
Efter veckor av kampanjande fick vi facit. Katastrofval
för M och ett resultat för S som borde oroa dem och
deras partistrateger. Sverigedemokraterna, Miljöpartiet
och Feministiskt Initiativ blev valets stora vinnare.
Ytterlighetspartierna på höger och vänsterkanten
skördade framgångar.

Att bära varandras bördor och ta ett gemensamt
ansvar för barn och hem rimmar med vår filosofi. Det
handlar inte bara om de första tidiga levnadsåren, utan
hela livet. I med och motgång. För mig personligen,
som politiskt aktiv med en stor familj, hade det varit
omöjligt att engagera mig (och är) utan familjens stöd på
hemmafronten. Det är sanningen.

Vi gjorde bästa valet av Allianspartierna och det känns så
Jag tror på feminismen, den goda feminismen. Inte den
bra. Fantastiskt och helt underbart.
som kännetecknas av fanatism och
Men nu är det den 14 september
extremism och där män ständigt
”Vi har inte glömt
som gäller.
utpekas som syndabockar.
Allt är inte vita, medelålders,
Gudrun Schymans uttalande
Göran Eriksson skrev i SvD att
heterosexuella mäns fel som Åsa
”Död åt familjen”! Ett sabelhugg
höstens val kommer att handla
Romson ville göra gällande i sitt
mot det som vi ser som samhällets Almedalstal.
väldigt, väldigt mycket om
viktigaste byggsten.”
jämställdhet. Den analysen delar
jag.
Kvinnorna kommer att avgöra
valet. Vi behöver formulera en
Vårt parti har ett laddat förhållande till feminism.
kristdemokratisk feminism och jämställdhetspolitik
Feminism och feminister kopplar många ihop med
som både kvinnoförbundet och partiet kan ställa sig
vänster-feminister. Vi har inte glömt Gudrun Schymans
bakom. Det ska inte behöva vara laddat. Vi vill inte ha
uttalande ”Död åt familjen”! Ett sabelhugg mot det som
ett könskrig, vi vill ha samtal, där respekten för varandra
vi ser som samhällets viktigaste byggsten. Efter det vill en
är grunden. Vi i kvinnoförbundet sätter inte på oss
del inte ens ta ordet i sin mun.
offerkoftan. Kompetens och erfarenhet finns det mycket
av.
Men, feminism står i grunden för något fint och
som faktiskt värdemässigt går hand i hand med vår
Tidningen som nu finns i Din hand hoppas vi kan vara
kristdemokratiska värdegrund. Kön ska inte vara en
till hjälp för Dig i arbetet för ett mer jämställt Sverige.
grund för diskriminering. Kvinnor har ett unikt och
Den heter Kvinnokraft och det finns det gott om.
okränkbart värde. De värderingarna genomsyrar mitt
politiska engagemang och själv definierar jag mig som
Lycka till och nu kör vi!
feminist. Men inte feminism som står för ”död-åtfamiljen”-feminism. Tvärtom.
Marie-Louise Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande KDK

För våldtagna kvinnor tar
kriget aldrig slut
D
e krig som utspelas
idag i Mellanöstern
och Nordafrika är inte
”romantiska slag” mellan stridande
trupper. Kriget förs inte bara mot
soldater utan kanske främst mot
kvinnor och barn. Som en del av den
psykologiska krigföringen, där syftet
är att injaga fruktan och knäcka
motståndet, används våldtäkt som ett
vapen.
Krigsvåldtäkter definieras av Förenta
nationerna (FN) som ”en taktik i krig
för att förödmjuka, dominera, injaga
fruktan, sprida och/eller med tvång
flytta civila medlemmar av samhället
eller etniska grupper.” I dessa
situationer utförs ofta våldtäkterna
systematiskt och noggrant. Under
inbördeskriget i den demokratiska
republiken Kongo (DRC) har
krigsvåldtäkter förekommit i så hög
omfattning att det kallats för ”ett krig
i kriget”.
I de fall där det i botten av konflikten
även finns en etnisk nedvärdering
ses kvinnorna av det andra
folkslaget som undermänskliga.

Något som leder till en sänkning
av soldaternas moraliska tröskel.
Kvinnorna ses som sexuella djur
som kan utnyttjas samvetslöst till
prostitution eller sexuellt slaveri av
en ockupationsmakt.

Det mest kända fallet är de japanska
soldatbordellerna med koreanska
flickor under andra världskriget.
Samma mekanismer träder i kraft
i kulturer med en könsmässig
nedvärdering av kvinnan som en
halv människa. En nedvärdering som
i sin tur förstärks om kvinnan tillhör
en annan grupp, som i dagens Mosul
där de kristna kvinnorna i religiöst
hänseende anses vara så mycket lägre
stående än de jihadistiska förövarna
att övergrepp är en självklar bagatell.
Förutom de livslånga själsliga plågor
som våldtäkt ger så kan våldtäkten
innebära en social stämpel på
kvinnan och på hennes familj för
dem som tillhör en hederskultur.
Efter övergreppet kan kvinnan stötas
ut ur sin familj för att hon dragit
skam över den.

Soheila Fors
Grundare och talesperson för föreningen Khatoon och
riksdagskandidat för Kristdemokraterna i Örebro län. Hon föreläser
regelbundet om hedersfrågor och integration i olika sammanhang.
Själv är hon född som privilegierad kurdisk adelsflicka, men i
tonåren kommunist och gerillamedlem. Gift, mot familjens vilja,
misshandlad och utstött. 1994 kom hon till Sverige.
Läs om KDKs politik mot hedersvåld och kvinnor i krig på kd-k.se

Jag besökte en gång ett fängelse i Irak
där jag mötte en våldtagen kvinna.
Hon satt av straffet för lösaktighet
medan taxichauffören som utförde
dådet gick fri! Hon hade visat sig
tillgänglig och orsakat våldtäkten.
Inför denna känslolösa ondska i en
värld där offren straffas snarare än
förövarna måste vi stå för andra ideal
och förmedla andra värderingar.
Vi måste stå för människolivets
okränkbarhet och för alla
människors lika värde. Vi har
en skyldighet som går från våra
personliga relationer till mötet
mellan olika kulturer för att i allt ge
världen ett mänskligare ansikte.

RÄDDA
RUT
och utveckla

Det är många som har svårt att få livspusslet att gå ihop. Kristdemokraternas kvinnoförbund anser
därför att det måste bli lättare för kvinnor och män att själva få bestämma hur de vill sköta sina hem.

J

ämställdhet för oss är att alla
tjänster som utförs i ett hem
värderas. RUT reformen har
inneburit att hemarbete fått ett
pris och att antalet svarta tjänster
minskat. Äldre kan nu till ett
rimligt pris få hjälp i hemmet och
småbarnsföräldrar mer tid för sina
barn.
Idag använder en halv miljon
människor dessa tjänster. Allt från
städning till läxhjälp. I Norrbotten
har antal RUT-tjänster ökat med 24
procent, i Jämtland med 20 procent

och i Halland med 22 procent. I lilla
Dorotea kommun har det ökat till
20 personer som använder RUTtjänster mot bara 8 mellan 2011 och
2012. Mest köps städning. Men även
läxhjälp är populärt.
Kristdemokratiska kvinnoförbundet
vill, tillskillnad från oppositionen,
utveckla RUT-reformen. Vi kommer
fortsätta arbeta för att kvinnor ska få
mer makt och valfrihet i vardagslivet.
En halv miljon människor använder
sig redan av reformen och vi tänker
låta dem få fortsätta göra det i större

utsträckning.
En regering där Kristdemokraterna
ingår kommer arbeta för att öka
vardagsmakten, inte minska den.
RUT ska t.ex. även kunna användas
för att hjälpa en äldre orolig förälder
som behöver hjälp med att besöka
läkare eller av småbarnsföräldrar
som behöver sova en natt. Behoven
av att få livspusslet att gå ihop är
stora. RUT-tjänsterna erbjuder en
möjlighet som Kristdemokraterna
kommer göra allt för att få behålla
och även utveckla.

M(ä)n vad kan vi göra?

Det finns diskriminerande strukturer i samhället som
leder till att människor i onödan begränsas pga sitt kön.
Att bekämpa detta är inte bara ett av könens uppgift
utan allas vår. Som man finns det många saker att göra,
några av dem små och enkla. I familjelivet, i skolan, på
arbetsplatsen och på fritiden. Det kan handla om att säga
ifrån när samtalen på krogen blir grabbiga på ett sätt som
inte är ok, det kan handla om uttag av föräldraledighet,
det kan handla om att sträva efter blandade paneler,
arbetsgrupper eller styrelser på jobbet.
Jag vill just idag fokusera på möjligheten att använda
sin konsumentkraft för att påverka företag. När Axe
publicerar en, i mina ögon, kvinnofientlig kalender på
fotbollsfruar, som en del av sin marknadsföring i samband
med fotbolls-VM, så slutade jag att köpa Axe-produkter.
Om en författare levererar ett sexistiskt lågvatten-märke
till bok, skicka ett argt mejl till författaren. Om en regissör
hela tiden gör nya filmer som inte uppfyller Bechdel-testet
(ett enkelt test för att se om en film har några kvinnliga
karaktärer som talar med varandra om annat än män),
välj då bort den filmen. Populärkulturen är en av de
viktigaste bärarna av värderingar och uttryck, och det är
vårt ansvar att se till att de värderingarna blir sundare.
Förändringar kräver att män och kvinnor är beredda att
förändra sitt eget beteende, men också att konstruktivt
påverka andra personer och grupper.
David Winks

”Jag ska vara hemma med vårt barn, min man tjänar ju
mer så det blir bäst så”. Jag har hört det många gånger
när jag frågat om föräldraledigheten. På något sätt har
man tänkt sig att barn ska vara så kostnadsneutrala som
möjligt.
Undersökningar visar att en pappa som är närvarande
under barnets första två år tenderar att vara det även
när barnet blivit äldre. Det visar sig också att en pappa
som tar ut ordentligt med föräldraledighet får en bättre
relation till sitt barn. Och - inte minst viktigt - par som
delar på föräldraledigheten verkar få en starkare och
bättre parrelation. Jag tog själv ut kort pappaledighet, och
för att hjälpa andra att undvika samma misstag som jag
så har jag varit ledare för pappagrupper. Pappagrupperna
ger papporna både faktakunskap och möjlighet att dela
med sig av känslor, oro och tips. De flesta av dem som
gick i pappagrupperna tog ut mer pappaledighet än
genomsnittet. Jag vill tro att det gjorde nytta.
Mina egna barn må låta mig stå till svars för min korta
pappaledighet. Men för de blivande föräldrar jag möter
lovordar jag alltid det delade ansvaret och den delade
glädjen. Hur man fördelar sina rättmätiga föräldradagar
måste komma från familjen och den glädje och nytta som
tid tillsammans med barnet ger, inte från staten.
Micke Valier

Att leva med endrometrios
J

ag fick min endometrios-diagnos
våren 2009, efter att ha sökt vård
för extrema smärtor i magen i drygt
fem års tid. Sammanlagt har jag
nog spenderat månader på sjukhus
under dessa år, utan att få en diagnos.
Jag spenderade också i snitt en-två
veckor per månad sängliggandes i
de perioder när det var som värst.
Trots detta så tillhör jag en av dem
som fått min diagnos ”snabbt” –
genomsnittspatienten får vänta i åtta
år på en diagnos.
Sedan jag fått min diagnos och
påbörjat behandling har det
blivit bitvis bättre, men det är
fortfarande inte lätt att leva med
endometriossmärtor. Man skulle
kunna likna det med om någon hade
en kniv instucken i livmodersområdet
och grävde runt med den inne i
kroppen. Det har vid ett flertal
tillfällen hänt att jag svimmat av
smärta och det händer också att jag
inte över huvud taget kan ta mig upp
ur sängen på morgnarna, på grund

av att jag har så ont. Det är inte kul
att ytterligare en gång ringa chefen
och sjukanmäla sig, eller hela tiden
vara den som måste tacka nej till
inbjudningar för att man har för ont
– men som endometriospatient måste
man lära sig att lyssna på sin kropp
och kunna säga nej, annars gör man
sig själv en stor otjänst.
Det finns också en stor okunskap
kring sjukdomen vilket gör att det
kan bli svårt att få folk att förstå vad
det egentligen innebär. Till och med
inom vården kan okunskapen ofta
vara skrämmande låg – jag har vid
ett par tillfällen när jag sökt vård för
någonting helt annat fått förklara för
en läkare vad endometrios är när de
frågar om man i övrigt är frisk.

Alexandra Braf
Ombudsman

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ungefär en
av tio kvinnor i fertil ålder.
Inget botemedel finns, däremot flera behandlingsmetoder. Ofta ingår
inte läkemedel i högkostnadsskyddet. En endometriospatient kan ha
läkemedelskostnader på uppemot 7 000 kr/år.
Mellan 20 och 25 procent av endometriospatienterna är ofrivilligt barnlösa

Kvinnoförbundet arbetar för:
att endometrios klassas som en folksjukdom
att läkemedelskostnaderna för behandling av

endometrios ingår i högkostnadsskyddet

Jämställdhetsbrister
i vården

D

et finns mycket att göra för att
vården ska kunna bedömas
som jämställd. Idag har kvinnor
längre väntetid än män till flertaler
behandlingar och operationer och
får samtidigt i mindre utsträckning än män medicinering enligt
nationella riktlinjer. Det har även
visat sig att kvinnor som lider av
Alzheimers sjukdom får mindre
hjälp av hemtjänsten än männen
med samma sjukdom.
Ett första steg mot en mer jämställd
vård är att medvetandegöra vårdpersonal om hur föreställningar av
kön påverkar besluten de dagligen
fattar kring olika patienter.
Kvinnoförbundet arbetar för:
att staten tar ett större ansvar för
att säkra en god, effektiv, jämlik och
jämställd sjukvård.
att satsningar görs för att korta
väntetiderna på akuten.
att ett jämställdhetsperspektiv i
den medicinska utbildningen och
forskningen införs.
att kunskap sprids om första hjälpen
vid psykisk ohälsa.
att satsningar och uppmärksamhet
riktas mot forskningen kring
kvinnospecifika sjukdomar som
bröstcancer, sköldkörtelproblem
och endometrios.
att sambandet mellan
sjukskrivningar och arbetsmiljö
kartläggs.
att jämställdhetsperspektiv ska få
större betydelse vid upphandlingar.

Varför är du med i KDK?

RIKSDAGSSPELET
”För att vi i Sverige fortfarande inte
är tillräckligt jämställda. Kdk driver
jämställdhetsfrågorna framåt och det vill
jag vara en del av!”
Caroline Szyber, Riksdagsledamot

”Jag vill vara med och stödja ett
kvinnoförbund som engagerar och
utbildar kvinnor, men som också driver
jämställdhetsfrågor ur ett kristdemokratiskt
perspektiv”
Stefan Attefall, Bostadsminister

Jag är med i KDK för att lönerna
fortfarande är ojämställda i Sverige. Det
behövs kvinnoförbund för att frågan inte
ska glömmas bort.
Sofia Modigh, Kristdemokrat

Jag stöttar KDK för att jämställdhet är viktigt och något som alla i längden tjänar på.
Att motverka våld mot kvinnor och att
verka för förbättrade villkor för kvinnligt
företagande är, bland mycket annat, viktigt
och något jag självklart stödjer.
David Lega, Kommunalråd

Regler
Klipp ut spelpjäserna eller
använd något du har tillgängligt
för att spela. Ladda ner en
tärningsapp eller leta upp en
tärning hemma. Slå tärningen
och gå så många steg som ögonen
visar. Först i mål vinner!
1. Riksbron
Påväg till besök i riksdagen möter
du en KDKare som ger dig ett
manifest om kvinnors ekonomi.
Du läser att man bland annat
jobbar för att offentlig sektor ska
ge stöd till nätverk för kvinnor
som vill starta eget. Skutta framåt
2 steg.
2. Riksdagens besöksentré
Dina vänner drar fötterna efter
sig och du får vänta på dem
i entrén lyssnandes på Jonas
Sjöstedt, som kallar sig för
feminist, genom att stenhårt
motsätta sig företagande inom de
sektorer där kvinnor traditionellt
har gjort stora ideella insatser,
för att i stället satsa skattepengar
på manligt dominerade
industribranscher.
Stå över ett kast.
3. Plenissalen
Se till att minska skillnaden i
antalet män och kvinnor som
skriver motioner till rikstinget,
genom att författa din egen redan
idag. Slå en gång till.

4. Uppe i det blå
Debattera ordet hen, och
tvärsektionalitet, i stället
för att fokusera på de stora
löneskillnader som finns mellan
män och kvinnor. Backa ett steg.
5.Andrakammarsalen
Intressant föreläsning om hur
pojkarna i skolan får allt större
del av lärarnas uppmärksamhet,
medan flickorna får vänta på att
pojkarna kommer ikapp. Vänta in
närmast bakomvarande spelare,
eller stå över ett kast om du redan
ligger sist.
6. Mynttorget
Stanna och se Gudrun Schyman
bränna tillräckligt med pengar för
att utbilda 700 sudanesiska flickor
i ett år, stå över ett kast.
7. Ledamotshuset
Du möter Åsa Romson som du
frågar varför hon tycker att man
ska stänga Bromma flygplats för
att mäns resande orsakar utsläpp.
Tror Miljöpartiet att kvinnor inte
resor på affärsresor?
Gå framåt tre steg.
8. Kristdemokraternas kansli
Medan du pratar med några
partikamrater över en fika på
Munkbron, så passar du på att
informera om den senaste KdKkampanjen. Slå ett kast till!

Acko Ankarberg
Partisekreterare

Göran Hägglund
Partiledare
Marie-Louise
Forslund Mustaniemi
Förbundsordförande

Maria Larsson
Minister

Stefan Attefall
Minister

Kvotering leder fel
Av debatten att döma tycks
gränsen mellan ett jämställt och
ett ojämställt Sverige gå mellan
två och tre månaders kvoterad
föräldraförsäkring. Det är dags
att vidga perspektivet.
Ungefär åtta av tio svenskar
håller med Kristdemokraterna
om att ytterligare kvotering av
föräldraförsäkringen är en dålig
idé. Det beror självfallet inte
på att de är emot jämställdhet,

lika lite som vi är det. Däremot
förstår de flesta att föräldrarna
är bäst lämpade att planera sina
familjers vardag. Det är inte
politikens uppgift.
Vår största jämställdhetsutmaning är att ge barn och
ungdomar en god uppväxt miljö.
Trygga hem är bästa åtgärden
mot unga tjejers psykiska ohälsa,
trygga hem kan ge det stöd som
hindrar killar från att halka efter
i studieresultaten.
Den långsiktigt hållbara vägen
till ett mer jämställt samhälle
går via attitydförändringar.
Allt fler pappor kräver att få
samma chans till del av sina
barns uppväxt som mammorna.
Betydelsen av både kvinnliga
och manliga förebilder under
uppväxten kan inte nog betonas.
Jämställdheten är alldeles
för viktig för att lämnas åt
kvoteringsivrare. De har
en förkärlek för att vilja
detaljreglera andras liv. LO
är skräckexemplet. De vill ha
friheten att kvotera in kvinnor
i privata bolagsstyrelser.
Samtidigt är bara 3 av LO:s 18
styrelsemedlemmar kvinnor.
Jämställdhet och mångfald är en
styrka, inte något vi ska kvotera
fram.
Göran Hägglund
Partiledare Kristdemokraterna

Livspusslet, hur får du ihop det?

I

dag känns det för många
nästintill omöjligt att hantera
både jobb, fritid, barn, partner,
hem och vård av anhöriga.
Grunden för jämställdhet mellan
kvinnor och män är alla människors
lika värde. Jämställdhet börjar i
familjen och barnen lär sig tidigt
av sina föräldrar. En förutsättning
för jämställdhet är därför att både
kvinnor och män har möjlighet
att utvecklas i sin yrkesroll och
möjlighet att fungera som föräldrar.
Behandla alla lika vid ansökan om
föräldraledighet
Det är viktigt att stat och
myndigheter behandlar män
och kvinnor som lika viktiga
och fullvärdiga föräldrar. Idag
behandlas kvinnor och män olika vid
föräldraledighetsansökningar.

Se över hur möjligheter till flexibel
arbetstid kan öka
Flexibel arbetstid kan göra det lättare
att få ihop sitt livspussel. Idag arbetar
framför allt många kvinnor i yrken
som inte kan införa flexibel arbetstid.
Det är därför viktigt att se över hur
arbetsmarknaden kan erbjuda fler
möjligheter till flexibel arbetstid.
Utveckla RUT
Hushållsnära tjänster är en hjälp
för familjer som inte får ihop sitt
livspussel. Kristdemokratiska
kvinnoförbundet vill därför se
över möjligheten att utveckla RUT.
Föräldrar som oroar sig för hur
barnen har det i skolan ska t.ex. med
hjälp av RUT tillfälligt kunna ersätta
en resursperson.
Inför fler vård av föräldradagar
Anhöriga står för ca 70 procent av
den totala hjälpen till personer över

75 år som bor hemma. Familjer,
med hemmavarande barn, som
ger anhörighjälp är en särskilt
tidsbelastad grupp. Möjligheten att
ta ut så kallade VAF dagar behöver
utökas.
Utöka föräldrautbildningen och
antal kompisfamiljer
Det är en stor omställning i livet
att bli förälder. Vi vill därför utöka
möjligheten till föräldrautbildning
och antalet kompisfamiljer som kan
fungera som stöd.
Flexibel barnomsorg
Föräldrar med obekväma arbetstider
har särskilt svårt att ta del av
barnomsorgen. Vi vill därför att
kommuner ska erbjuda nattis eller
annan typ av barnomsorg till dessa
föräldrar. En flexibel barnomsorg
gör det också lättare att kombinera
föräldraskap och egenföretagande.

Kvinnor i missbruk
Det finns nu uppskattningsvis
30 000 kvinnor inom den svenska
missbruks- och beroendevården.
När det gäller kvinnors missbrukoch beroende har den en
mångbottnad bakgrund som
berör hela livssituationen. Det
som kännetecknar kvinnor och
missbruk är att de i flera avseende
bryter mot den traditionella
kvinnorollen. Kvinnors specifika
situation vid missbruk kräver
att hela deras livssituation tas på
allvar. Missbruksvården behöver
t.ex. arbeta mer med skuld- och
skamfrågor och hela familjen för
att kunna stötta kvinnor med en

missbruksproblematik. Uppföljning
av könsspecifik statistik, om
skillnader i missbruk, är också viktigt
för att kunna bygga upp en effektiv
missbruksprevention och vård för
alla kvinnor.
Vid studier av kvinnor över 75 år
har det visat sig att var tionde kvinna
kan klassas som riskkonsument av
alkohol. Äldre kvinnors ökande
drickande är oroande eftersom det
påverkar deras möjligheter att klara
vardagen.
Kristdemokratiska kvinnoförbundet
arbetar därför för att få en
missbruksvård och forskning som är
inriktad på kvinnors missbruk.

Läs mer i vår rapport Kvinnor,
missbruk & beroende på kd-k.se

Staten ska ta ett större ansvar för en
god sjukvård.
Genom att delvis förstatliga
sjukvården kan jämlikhet och
jämställdhet lättare säkras.
Respektfulla möten och god kunskap
om kvinnospecifika sjukdomar
måste få större och samma fokus i
hela landet.
Öka och sprid kunskap om unga
kvinnors psykiska hälsa.
Kunskap om psykisk hälsa kan
hjälpa många unga kvinnor som
mår psykiskt dåligt att få vård.
Jämställt pensionssystem.
Kvinnor lever längre
än män men har ofta
färre arbetsår p.g.a. att
man många gånger är
den som prioriterat
omsorgen om barn
och äldre föräldrar.
Vi vill se en översyn
och utredning av hela
pensionssystemet för
att göra det mer
jämställt.

Skärp straffen för vålds- och
sexualbrott
Det är hög tid för en svensk
rättspolitik med rättvisan och
brottsoffret i fokus. Vi vill införa
hårdare straff och högre krav på
deltagande i rehabiliteringsprogram
för sexualförbrytare. Vi vill även att
minimistraffet för människohandel
föreslås öka från två till minst fyra
års fängelse.

Bevara och utveckla RUT
RUT ska utvidgas och omfatta fler
tjänster än idag för att underlätta
livspusslet för t ex småbarnsföräldrar.
Det kan gälla tjänster som
barnpassning, hämtning och
lämning på dagis eller läxläsning
som du idag får, och ska fortsätta få,
göra avdrag på.
Jämställdhetsperspektiv ska få
högre betydelse vid upphandlingar.
Vid offentliga upphandlingar
ska mer fokus läggas på att ett
jämställdhetsperspektiv finns
med.

Öka kompetensen
om hedersvåld och
könsstympning
Kompetensen hos
polis, kommun
och myndigheter
kring hedersvåld
måste öka, så att
de exempelvis
kan erbjuda
handlingsprogram
skyddade boende
med rätt insatser
och säkerhet för de
utsatta. Elevhälsan är ett
exempel där kunskapen
om könsstympning behöver
öka. Den ska stärkas för att
kunna fånga upp flickor som
riskerar att bli eller har blivit utsatta
för könsstympning.
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Ett axplock ur KDKs

Etablera en specifik
missbruks- och
beroendevård för kvinnor.
Missbruksvården behöver
uppmärksamma kvinnors
missbruksproblematik, så att de kan
få adekvat hjälp och behandling.
Ta fram åtgärdsplaner mot
lönediskriminering
Löneskillnader som idag finns
inom offentlig sektor mellan män
och kvinnor behöver kartläggas.
Kartläggningen ska sedan ligga
till grund för åtgärdsplaner mot
lönediskriminering.

Öka kvinnors deltaktighet i
fredsarbete
Kvinnor ska involveras i
både fredsförhandlingar och
återuppbyggnadsprocesser. Först
när även kvinnornas perspektiv
tas tillvara kan dessa processer få
verkligt bra resultat.

Stöd till kvinnliga företagsnätverk
Offentlig sektor ska ge stöd till
nätverk för kvinnor som vill starta
och driva företag. Samt sponsra
mentorprogram.
Håller du med oss? Gå med i KDK!
Gå till: kd-k.se/engagera-dig

Säkrare asylprocesser för kvinnor
Kvinnors behov av skydd i migrations- och asylprocessen måste prioriteras och stärkas. Att rätten till skydd
finns räcker inte om kvinnans skyddsbehov inte kommer fram i utredningen. KDK vill se över utlänningslagstiftningen, stärka kvinnors möjligheter att möta en kvinnlig utredare och enskilt få framföra sina skyddsskäl.
-Vi vill också stärka kvinnors rätt
till skydd vid misshandel och stärka
deras rättighet att stanna även
om deras förhållande spricker på
grund av att de misshandlas av
sin partner, säger Caroline Szyber,
riksdagsledamot.
Vid ansökan om asyl måste
asylutredaren skapa en sådan miljö,
ett sådant förtroende och en sådan
trygghet att kvinnor vågar berätta
om vad de har varit med om. Därför
är det exempelvis viktigt att kvinnan
alltid får möjlighet att intervjuas
separat från sin make och att miljön
underlättar för kvinnan att berätta
vad hon varit med om.

När en kvinna är så hotad att det
inte finns någon annan utväg än ett
skyddat boende och det inte finns
möjlighet för henne att återvända
till familjen krävs en stödkontakt
eftersom hon därmed står helt ensam
utan sin familj och släkt. Detta bör
kommunerna ansvara för.
-Kvinnor som får uppehållstillstånd
som anhörig till en person bosatt
i Sverige riskerar att utvisas om de
lämnar relationen. Detta bidrar
till att kvinnor som utsätts för våld
och kränkningar inte alltid vågar
anmäla av rädsla för att bli utvisad. I
domstolsprövning har det fastställts
att viss misshandel ska accepteras
och att kvinnor som utsats för

misshandel som inte varit grov ska
kunna utvisas. Detta tycker KDK är
beklagligt och vill se över lagen och
stärka kvinnornas ställning, säger
Caroline Szyber.
KDK arbetar för:
att stärka kvinnors möjlighet att få
sina asyl och skyddsskäl prövade.
att förbättra kunskapen och medvetenheten om kvinnors asylskäl.
att kvinnor som bor på skyddade
boenden bör få en kontaktperson
utsedd av kommunen för att få stöd i
asylprocessen.
att kvinnor som lever i
våldsamma relationer får behålla
uppehållstillståndet även om de
lämnar relationen.

Styrelseproffs, kvinna
& entreprenör

Ylva Binder

I den lilla bruksorten Åkers Styckebruk i Sörmland ca 8 mil söder om Stockholm spirar entreprenörsandan.
Där har Ylva Binder, 43 år, född och uppväxt på orten, valt att slå sig ner med sin familj efter en karriär med
hela världens som arbetsfält. I det gamla stationshuset där renovering pågår för fullt, har hon valt att satsa på
sin nya unika produkt, en rabarberlikör.
Jag visste tidigt i mitt liv
att jag skulle ut i stora vida världen,
säger hon. Hon bestämde sig för
att lämna Sverige när hon var 18 år.
Mina föräldrar skilde sig så det var
en jobbig tid i mitt liv. Då fattade jag
mitt beslut att lämna Sverige och åkte
till Spanien för att studera spanska
ett år.
Målet var att komma in på
International Business School i
England och grundkravet för det var
att kunna tre europeiska språk.
Jag nådde mitt mål och blev
antagen till utbildningen i England
och flyttade till London. Otroligt
spännande för mig.

Karriären snurrade på ordentligt.
Bland annat blev det sex år på
Baccardi där hon hade ansvar för
tax-free produkterna i hela världen.
Med hela världen som arbetsfält
innebar det att privatlivet i princip
inte existerade.

Den familj jag hade var
de kollegor som jag träffade på
mina affärsresor världen över. Det
handlade också om att ta hand om
mina underställda. Lyckades de, så
gick det även bra för mig. Jag var
angelägen att hjälpa dem vidare och
att de skulle lyckas.

Namn: Ylva Binder
Ålder: 43
Familj: Man, tvillingar Viktor och Lukas (5 år) och hund
Intressen: Fotografering, vandra och vistas i naturen.
Utbildning: Bachelor International Business School.
Gillar: Att skriva kloka ord på sin blogg, Ärlighet och raka rör.
Ogillar: Falskhet, orättvisor och avundsjuka.

När finanskrisen slog till arbetade
Ylva i ett nytt företag varifrån hon
fick hon sparken, då det kommit
fram att hon var gravid. Hon hade
precis träffat sin man och väntade
deras första barn. Uppsägningen
ledde till en rättsprocess mot
företaget och Ylva gick segrande
ur. Hon flyttade hem till Åkers
Styckebruk och startade egen
tillverkning av rabarberlikör.
Hennes första graviditet slutade i
missfall men nu har de tvillingar;
två pojkar som har hunnit bli fem
år och affärerna går bra.
Man får aldrig ge upp,
det är bara att kämpa på, utbrister
hon. Av allt jag gått igenom har jag
lärt mig att det viktigaste i livet är
mina nära och kära. Jag har lärt mig
mycket i livet. Mina misstag går
inte att ändra men mitt budskap till
alla, både kvinnor och män, är; Lev
för din familj, skapa vänner och gör
det som är viktigt för dig.
När jag frågar henne; vad tycker du
om kvotering i näringslivet svarar
hon blixtsnabbt.
Jag skulle avsky att sitta i
en styrelse om jag visste att jag satt
i styrelse för att jag var kvinna och
inte för att jag är himla duktig på
det jag gör!
Hennes budskap är; för att lyckas
måste du tro på dig själv, vi är alltid
vår egen fiende. Allt är möjligt.

Reportage:
Marie-Louise Forslund Mustaniemi

Feminist eller
emot jämställdhet?
J
ämställdheten har blivit en
av de mest omdiskuterade
politiska frågorna detta år
och där är det de feministiska
och de vänsterideologiska
rösterna som hörs mest.

En debatt fokuserad på
hur politiker kan skapa
exempelvis jämställda löner
eller delat ansvar hemma
genom lagstiftning och andra
ingripande åtgärder har gjort
att de som tror på kollektivism
kan upplevas vara de enda som
faktiskt vill göra något. För de
vill massor. De ska skrota RUT,
kvotera föräldraförsäkring,
kvotera bolagsstyrelser och
lagstifta om det tredje könet.
Samtidigt är det fler och fler
som slutar kalla sig feminister
och/eller ifrågasätter dagens
feminism. För de allra flesta
svenskarna vill nog inte kalla
sig feminist om det innebär
att man ska uppfostra sina
barn som könlösa, förneka
biologiska skillnader mellan
män och kvinnor, se äktenskapet
som förlegat och ropa död åt
familjen.
Men tycker du annorlunda
utropas du som kvinnohatare
och numera även rasist, om
man lyssnar lite till vänstern och
Fi. Friheten att ha egna åsikter
verkar nämligen inte ingå i de
friheter som de säger sig vilja
skänka kvinnan.

Mig får du kalla vad du vill
men i detta magasin hoppas vi
i KDK att vi har kunnat visa att
jämställdhet uppnås på ett helt
annat sätt än det som Fi talar
om. Inte med kvotering utan
med verkligt arbete från oss
medborgare där vi uppvärderar
varandra, talar med varandra,
utbildar varandra, stöttar
varandra och fokuserar på
den verkliga ojämställdheten.
Inte rätten att visa tuttarna i
ett badhus eller plikten att inte
avslöja sitt barns kön.

Madeleine Blom
1 vice ordförande KDK
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