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Dystert om jamlikhetens utmaningar. Bild: Thord Lyrstrand

#skongress: Dags att
fokusera pa familjepolitiken
2013-04-04 | Helle Larssen

INRIKES Det var en samiing dysterkvistar som samlades i ABF:s
regi i Goteborg under tisdagskvallen infor socialdemokraternas
partikongress. Det var atminstone sa Lars Engqvist uppfattade sina
samtalskollegor. Ett av de tydligaste budskapen hade dock Lena
Sommestad som bar pa tva krav for att uppna jamstalldhet mellan
konen.

Under rubriken "Sa atererovras jamlikheten" samtalade flera
representanter for Socialdemokratin pa Trappan vid Jarntorget i
Goteborg: Lars Engqvist, Lena Sommestad. Marika Lindgren
Asbrink, Helen Pettersson, Anna Johansson, Anders Nilsson och
Orjan Nystrom.

Det blev en debatt som andades uppgivenhet och sjalvkritik och orden
"atererovra tilltron till politiken" aterkom gang pa gang. Och sa var del
skolan. Vikten av den goda forskolan och uppgivenheten over att ha
forlorat den offentligt finansierade skolan till vinstdrivande friskolor.
Anna Johansson, ordforande Socialdemokraterna i Goteborg, tyckte att
samtalets rubrik var felformulerad.

- Vi kan egentligen inte tala om att atererovra jaralikhet for vi bar aldrig
haft den. Daremot far vi saga att vi maste erovra jamlikheten. I synnerhet
om vi vager in begreppet jamstalldhet, alltsa jamlikhet mellan kvinnor och
man. I den betydelsen kan vi inte saga att vi nagonsin har varit jamlika
utan vi kan saga att vi har varit det land i varlden som historiskt sett varit
minst ojamlikt, sade Anna Johansson.

Kraver mod
Piggast var Lena Sommestad, ordforande i S-kvinnor, som efterlyste fler
satsningar for jamstalldheten. Hon talade om hur Sverige pa 60-70- och
8o-talen hade haft stora utredningar om familjepolitiken, men att det

sedan iggo-talet hade blivit alldeles tyst i Sverige.

-1 over 2o-ars tid har vi inte haft nagon familjepolitik. Vi har bara talat
om att jamlikheten skapas pa arbetsmarknaden. I sjal^'a verket ar
familjepolitiken avgorande. Men att tala om reproduktion ar kansliga
fragor. Fragan ar om vi vagar ga in i fragorna kring reproduktionen och
familjepolitiken. Svaret ar ja, men det kraver mod, sade Sommestad.

Hon menar att intresset for familjepolitiken daremot har vackts i andra
delar av Europa.

-1 till exempel Tyskland uppmarksammar man att kvinnor foder fa barn
och att det ar viktigt att man sakerstaller barnomsorgen. Men har talar
man inte langre om det, sade Sommestad under en pratstund efter
avslutad paneldebatt.
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Kan man tala om en backlash?

- Ja absolut, man lean tala om en backlash for jamstalldheten.

Vad foreslar ni for &tgarder?

- Det ar framforallt tva saker. Vi vill lagstifta om ratten till bamomsorg pa
obekvam arbetstid. Det ar viktigt for att kvinnor ska kunna forvarvsarbeta
pa ett naturligt och sjalvklart salt. For det andra maste vi driva fragan om
fb'raldraforsakringen. Vi inom S-kvinnorna vill tilldela ytterligare tre
manader till varje foralder, vi vill forstarka pappornas del i foraldraskapet.
Partiet t>'cker att de bar fragorna ar viktiga i princip men partiet satter
tyvarr inte ner foten i den har fragan.

Kommentarer
Den har artikeln saknar kommentarer. Bli forst med att lamna en!

http://www.feministisktperspektiv.se/2013/04/04/skongress-dags-att-fokusera-pa-fam... 2013-04-04


