
Sida 1 av 2

Margot WallsWm hall brandtal for kvinnors rattigheter pa Bild: Thord Lyrstrand

Radisson i Goteborg i veckan.

Forlorade ar for
jamstalldheten
2013-04-11 | Helle Larssen

INRIKES Margot Wallstrom var tydlig i sitt besked under en
debattpanel i tisdags kvall i Goteborg.

- Varfor ska vi inte anvanda oss av de fa metoder som vi ka'nner till

for att oka jamstalldheten? Det ar min starka personliga asikt att vi
bor lagstifta om kvotering, sade Wallstrom och fick langa applader.

I ett starkt brandtal till forsvar for kvinnors rattigheter oppnade Margot

Wallstrom, fore detta FN-representant mot sexuellt vald i konflikter, i

tisdags en debattpanel med rubriken "Har vi rad att inte satsa mer pa

jamstalldhet?" pa hotell Radisson i Goteborg.

Debatten, som arrangerades i ett samarbete mellan Socialdemokratiska

gruppen i Europaparlamentet, IF Metall Goteborg, LO Vastsverige och

Tankeverksamheten, handlade om vad okad jamstalldhet kan gora for

tillvaxten och jobben i Sverige och Europa. Och Wallstrom angav ribban

med sina inledande ord.

- Vi pratar inte om ett glastak eller om klibbigt golv. Vad vi pratar om

egentligen ar ett tjockt lager av man.

Men hon gjorde snabbt klart att hennes uttalanden inte skulle uppfattas

som en frontalattack mot alia man, utan papekade att okad jamstalldhet

ar bra for alia manniskor; for man, for kvinnor, for barn. Sedan redovisade

hon en plagsam expose over kvinnors situation i varlden i dag.

Forvanande slutsatser
- Hur ser egentligen livet ut for varldens flicker? Jo, sanningen ar att de

inte alls far finnas. De valjs bort redan som foster och aborteras, de utsatts

for konsstympning, for barnarbete, de far bristande skolgang medan

resurserna satsas pa deras broder, 30 ooo flicker gifts bort varje ar, de

drabbas av hiv och aids. Ar detta demokratiskt? Hur lange ska kvinnor

invanta den goda \iljan hos dem som bar makten, undrade Wallstrom och

konstaterade att de senaste sju aren ar forlorade ar nar det galler politiska

insatserfor att oka jamstalldhet en i Sverige.

Darefter redotisade Maria Herastrom Hemmingsson >1terligare en

plagsam expose over jamstalldhetens tillstand i S\'erige. Hemstrom

Hemmingsson ar huvudsekreterare for Delegalionen for jamstalldhet i

arbetslivet som ar ett trearigt regeringsinitiativ med syfte att presentera

jamstalldhetslaget i landet och stimulera debatt. Med harda fakta som

gjorde den fullsatta salen knapptyst redovisade hon kvinnors daliga \illkor

pa arbetsmarknaden i forhallande till man. Kvinnor saknar jobb i storre

utstrackning, jobbar mer deltid, jobbar mer obetalt hemma, bar lagre
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loner och tjanar under en livstid i snitt 3,6 miljoner mindre an en
genomsnittlig man.

- En orsak till att kvinnor tjanar mindre an man ar att kvinnor ar
overrepresenterade inom yrken med laga relativloner. En enskild kvinna

kan forbattra sin ekonomiska situation genom att byta yrke, men om alia
kvinnor gor del, vem ska da jobba inom skola, vard och omsorg, undrade
Hemstrom Hemmingsson.

Strukturer bakom livsval
Hon papekade ocksa att de ojamstallda arbetsvillkoren ar en konsekvens
av att vara livsval paverkas av djupgaende Strukturer, i vilka vi far mer
uppskattning om vi inte bryter normer utan gor det som uppfattas som
"kvinnligt" respektive "manligt". Detta kan leda till livsval som i
forlangningen begransar bade kvinnors och mans liv. Hon konstaterade
ocksa att framtiden handlar om att fordela resurser.

- Sverige ar ett resursstarkt land dar inte alia har rad med platt-teve, men
dar manga har rad med flera. Till sy\'ende och sist handlar det om hur vi
vill fordela var valfard. Jag tror att vi behover en diskussion om vad som
ar viktigast: ytterligare en platt-teve eller en bra aldreomsorg, sade
Hemstrom Hemmingsson, vilket gjorde att Wallstrom satt med omsom

brett leende, omsom tappad haka.

- Sager du till regeringen? undrade Wallstrom.

- Enligt vara instruktioner har jag i uppdrag att stimulera debatt, och da
gor jag det, sade Hemstrom Hemmingsson, vilket foranledde Wallstrom
att brett leende stracka upp armen i en segergest.

For eller emot kvotering
I debattens enda meningsutvaxling diskuterade Margot Wallstrom
nodvandigheten av k\'Otering medan Johan Trouve, vd Vastsvenska
Handelskammaren, argumenterade mot detsamma. Olle Ludvigsson
(S), Europaparlamentariker avslutade k\;allens debattpanel med att

klargora att han ar for.

- Jag har tidigare varit emot kvotering, men jag ar for! Om man ser att
inget bander, da maste man fatta beslut. Det har ar en viktig symbolfraga,

jag tror att kvotering ar nodvandigt.

Kommentarer
Den har artikeln saknar kommentarer. Bli forst med att la'mna en!
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