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MODERATA KVINNOR
STARTADE DET FÖRSTA POLITISKA

KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

Det är inte många som känner till att det var moderata kvinnor som
startade Sveriges första politiska kvinnoförbund i april 1911. Först i
Stockholm och sedan över landet. Det skall vi vara stolta över!
 Bakgrunden till att kvinnorna tog initiativet och bildade en egen
organisation var dock inte enbart positiv utan skedde mer av tvång.
Allmänna valmansförbundet (AVF), som Moderaterna hette vid den
tiden, hade nämligen 1910 i första kammaren, och i motsats till
socialdemokrater och liberaler, röstat nej till en motion om kvinnlig
rösträtt till riksdagen. Samtidigt hade moderaten Valfrid Palmgren
blivit invald i stadsfullmäktige i Stockholm 1910. Trots att kvinnor
inte tilläts bli medlemmar i partiet förrän 1919 fick de som valdes in
för AVF i kommuner och landsting dock delta i de
kommunalpolitiska grupperna.
 
En rad kvinnoorganisationer hade år 1902 gått samman för att
arbeta för den kvinnliga rösträtten och bildat Landsföreningen för
kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Organisationen var till en början
partipolitiskt obunden med Fredrika Bremer Förbundets (FBF)
tidskrift Dagny som sitt gemensamma medel för opinionsbildning.
Efter voteringen i första kammaren 1910 beslöt LKPR att enbart
arbeta med de partier som stödde rösträtten, vilket fick
konsekvenser för de moderata kvinnor som var styrelsemedlemmar
i LKPR.

Detta innebar att LKPR:s vice ordförande Lydia Wahlström – fil dr i
historia och moderat – tvingades lämna. FBF, som också var
partipolitiskt obundet, ansåg sig inte längre kunna vara utgivare av
rörelsens tidskrift. LKPR startade då egna tidningen, Rösträtt för
Kvinnor. 

- Birgitta Wistrand 

2



Hån, hot och kränkningar ingick i rösträttskvinnornas vardag. Det är
hårresande läsning att följa protokollen från debatterna i första
kammaren. Männen i AVF underkände kvinnornas rätt till
medborgarskap eftersom de påstods sakna kunskap och
kompetens; de beskrevs dessutom som ologiska, opålitliga och
känslosamma, och därför inte lämpade till att fatta beslut. Att ge
rösträtt till kvinnor skulle enligt herrarna i första kammaren utgöra
ett hot mot kvinnans väsen och samhällets fundament. Media
spädde på fördomarna. Albert Engström ritade och beskrev
rösträttskvinnorna som motbjudande monster, ”maninnor”, i
tidningen Strix.

Moderata kvinnor behövde nu också en egen plattform för sin
agitation, eftersom de arbetade med ett slags dubbelt motstånd.
Man började därför starta föreningar först i Stockholm och sedan
över hela landet, Sveriges Moderata Kvinnoförbund (SMKF). Första
ordförande blev Ebba von Eckermann, som gjorde avgörande
insatser både i SMKF och i LKPR.

Det finns också motberättelser. Elin Wägner tecknade en inifrånbild
av rösträttsarbetet i sin bok Pennskaftet och i tidningen Idun. Andra
kvinnliga journalister drog sig inte heller för att avslöja
rösträttsmotståndarnas inskränkthet.  De medverkade också till att
de stora kvinnorättsmanifeststationerna som den internationella
rösträttskongressen i Stockholm 1911 och namninsamlingen år
1913 fick utrymme i spalterna.
 
Rösträttskampens många starka och karismatiska kvinnor lät
sig inte nedslås, utan fortsatte oförtrutet och slog tillbaka.
Kvinnorna var inga revolutionärer, men de gjorde revolution. De
kom från hela samhället och såg rösträtten som en symbol för ett
nytt samhälle där samtliga medborgare, både kvinnor och män,
skulle bidra till nationens bästa. Med rösträtten skulle kvinnor bli
likvärdiga medborgare. Enbart vissa kvinnor, änkor och ogifta över
25 år, var ju myndiga vid den här tiden. Gifta kvinnor var juridiskt
omyndiga och stod under sin mans målsmanskap. Kvinnor stod 
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1918, vid den urtima riksdagen, motsatte sig AVF inte direkt  kvinnlig
rösträtt. Och när den allmänna och fria rösträtten väl klubbades
1919 måste det ses som en arbetsseger för svenska kvinnor.  Det
var frukten av en lång, segdragen och tidvis tröstlös kamp med
många bakslag. Man hade hållit många hundra kurser i
medborgarskap, 40 000 möten, rest och agiterat över hela Sverige –
något som ansågs opassande. Tidigare var det en allmän
uppfattning att kvinnor inte borde uppträda och uttala sig offentligt.
Och bland Nordens länder kom Sverige på sista plats med den
kvinnliga rösträtten. I Finland fick kvinnorna rösträtt 1905, i Norge
1913 och i Danmark (då inklusive Island) 1915.
 

också utanför statliga ämbeten och skolor. Den nya visionen skulle
nås genom kunskap och utbildning i medborgarskap. Strategin var
tydlig och genomtänkt, till och med klädseln vid de olika
manifestationerna.
 

Nästa steg var att bli valbara till riksdagen. Här blev kvinnorna
svikna. Partierna hade inte satt upp dem på valbara platser. Endast
fem kvinnor valdes in 1921 i denna första riksdagen med kvinnlig
rösträtt, motsvarande drygt en procent av samtliga ledamöter.
Liberalerna fick två ledamöter, Socialdemokraterna två och
Allmänna valmansförbundet en, sjuksköterskan Bertha Wellin. Fram
till 1936 representerade hon partiet som enda kvinna.

100 års arbete för jämställd representation
Kvinnorna hade således missbedömt situationen. Att ha fått rösträtt
innebar inget godkännande av kvinnors kompetens och
medborgarskap. Istället förskingrades kvinnornas erfarenheter av
politiskt arbete, eftersom den fortfarande inte efterfrågades. LKPR
hade lagts ned och ett slags vakuum inträdde. Visserligen startade
Fogelstadskurserna år 1922, men de engagerade ett fåtal kvinnor.
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Sverige och svenskarna var helt enkelt inte mentalt förberedda för
kvinnornas nya medborgarskap och offentlighet. Olika hotbilder
målades upp i dags- och veckopress. Politiska kvinnor skulle svika
hem och familj. Maktbalansen i samhället skulle också förändras.
Att få rösträtt var en sak. En helt annan sak var att sätta en kvinna
på valbar plats. Då måste ju en man lämna.

De hundra år som gått sedan rösträtten infördes har således
inneburit ett annat slags opinionsarbete, nämligen att få gehör för
att kvinnor bör vara delaktiga i de politiska besluten och bli
representerade i kommun, landsting och riksdag, inte bara ha rätt
att rösta. Till en början gick det mycket trögt och
kvinnorepresentationen i riksdagen låg länge kvar på cirka en 
 procent. Däremot tog många kvinnor plats in i stads- och
kommunfullmäktige och gjorde där stora insatser.
 
År 1935 samlade därför Fredrika Bremer Förbundet och de politiska
kvinnoförbunden landets kvinnoorganisationer till vad som skulle
bli en flerårig kampanj för att få in fler kvinnor i riksdagen.
Kvinnolistor och kvinnopartier diskuterades, men blev aldrig
verklighet. Insatserna gav dock resultat och långsamt började
representationen öka, men fortsatte att ligga runt fem procent fram
över 1940- och 1950-talen för att sedan öka till 15 procent under 60-
talet. I första kammaren gick det ännu långsammare och först 1947
fick Sverige sin första kvinnliga minister, Karin Kock. Ända fram till
1970-talet återfanns en eller ingen kvinna på en ministerpost i
regeringen.

Inte förrän vid valet 1973 inträffade ett trendbrott. Då ökade
nämligen andelen kvinnor i riksdagen från 14 till 21 procent. Även
denna framgång var resultatet av en kvinnoaktion i partier och
organisationer. Man hade strategiskt tryckt på inom sina partier och
dessutom samarbetat med kvinnoorganisationerna som kampanjat
för fler kvinnor i politiken. Under 1970-talet började partierna inse
att de behövde kvinnors kompetens och ställde därför upp fler
kvinnor på  sina valsedlar. Könsrollsdebatten och de nya radikala 
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 kvinnorörelserna förändrade också det politiska klimatet och det
blev naturligt att kräva kvinnliga kandidater på valbar plats. Statliga
utredningar föreslog ”varannan damernas”, det vill säga varvade
valsedlar. Flera partier följde det förslaget, andra talade om
jämställda listor. Sakta men säkert ökade kvinnorepresentationen
val efter val fram till valet 1991, då andelen kvinnor sjönk från 38 till
33 procent. Det nya partiet i riksdagen, Ny demokrati, med få
kvinnliga ledamöter, var en orsak till att andelen kvinnor minskade,
men inte hela förklaringen.

Återigen kom kraven om särskilda kvinnolistor. Stödstrumporna, en
kvinnogrupp inom Socialdemokraterna, hotade med att starta ett
kvinnoparti om inte Socialdemokraterna lovade att öka antalet
kvinnor på valbar plats. Inför dessa hot tog partiet sig samman och
andra partier följde efter. Vid valet 1994 steg representationen till
40 procent. För de moderata kvinnorna gick det dock fortsatt
långsamt. Vid valet gick 19 av partiets 77 platser till kvinnor.

Kvinnorepresentation i riksdagen är idag på 47 procent.
Vid 2018 års val fick Moderaterna 70 platser, 40 gick till kvinnorna,
det vill säga en ny maktfördelning. Idag är det SD med sin låga
kvinnoandel som drar ned siffran. Men det är ändå en hög siffra
internationellt sett. Visserligen kan länder som Rwanda och Bolivia
ståta med siffror över 50 procent kvinnor i sina parlament.
Förklaringen heter kvotering. I Sverige har vi – liksom samtliga
nordiska länder – nått hög representation av kvinnor utan kvotering
och med frivilliga överenskommelser, något som förvånar när man
diskuterar kvinnorepresentation på internationella konferenser.  
 
 
Idag är det således ingen som ifrågasätter kvinnliga politiker, men
fortfarande, efter 100 år, visar forskningen på ett demokratiskt
underskott för kvinnor om man tar ett maktperspektiv. 

           6



Moderaterna arbetar för jämställd representation

För moderater har diskussionerna om jämställdhet ofta delat
partiet. Mantrat har varit att det är kompetensen inte könet som
avgör vem som skall få representera partiet. Och vem skulle då
avgöra vad som var kompetens? Det dröjde därför innan andelen
kvinnor i riksdagen nådde 40 procent.  2010 fick Sverige dock en
jämställd borgerlig regering och idag är kvinnorna i majoritet i
riksdagsgruppen.

Så sent som i oktober 2019 presenterade Moderatkvinnorna
sitt Jämställdhetsbokslut, där man konstaterar, att den moderata
riksdagsrepresentationen idag visserligen är jämställd, men att
partiet däremot är långt ifrån jämställt på lokal och regional nivå.

Tidigare har partiet menat att jämställd könsfördelning är önskvärt
men utopiskt och därför inget som man skulle sträva emot. Numera 
 står partiet för en jämställd representation. Till exempel framhåller
partisekreterare Gunnar Strömmer i sitt förord till rapporten, att
Moderaterna skall arbeta för jämställdhet. Den är i själva verket ett av
målen: ”Kvinnor och män skall ha lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter”. Så arbetet fortsätter.

Kanske blir det Moderaterna som utser Sveriges första
kvinnliga statsminister.

Fil dr i litteraturvetenskap och
tidigare riksdagsledamot (m)

1991-2002

Birgitta Wistrand
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RIKSDAGEN FIRAR HUNDRA ÅR AV 
KVINNLIG RÖSTRÄTT

Den 21 juni 1911 var ingen vanlig sommardag. Då anlöpte fartyget
Hansa hamnen i Visby. Ombord fanns kvinnor och män från hela
världen. De hade en sak gemensamt: De arbetade för allmän och
lika rösträtt för både kvinnor och män. Den som hade bjudit in dem
var en känd person på Gotland: konstnären och skulptören Carolina
Benedicks-Bruce, som var en av öns mest framträdande
opinionsbildare i kampen för kvinnors rätt att rösta.
 
Självklart var Carolina Benedicks-Bruce inte ensam i arbetet för
allmän och lika rösträtt. Rösträttsrörelsen var en bred folkrörelse
och dess starkaste kraft, Landsföreningen för kvinnans politiska
rösträtt (LKPR), hade medlemmar från norr till söder. Resultatet av
Carolina Benedicks-Bruces konstnärliga verksamhet i form av
skulpturer och akvareller finns att beskåda i konstnärshemmet
Brucebo, ett museum sex-sju kilometer norr om Visby. Resultatet
av Carolina och hennes medkämpars politiska verksamhet behöver
man inte bege sig till Gotland för att se. Det upplever vi alla varje
dag – rätten för kvinnor att delta i det politiska livet som väljare
och som förtroendevalda. Eller, med andra ord: Det faktum att
Sverige för hundra år sedan tog de avgörande stegen för att bli en
fullvärdig demokrati.
 
Sveriges riksdag firar under hela mandatperioden 2018-2022
hundraårsminnet av demokratins genombrott i vårt land. Låt mig i
den här artikeln berätta om genombrottet, om jubileet och om
några kvinnor som var aktiva i rösträttsrörelsen för drygt ett sekel
sedan. Jag har, med ett uppenbart undantag, inte valt de nationellt
mest kända rösträttsförespråkarna, utan några av de lokalt och
regionalt förankrade kvinnor som var aktiva i rösträttsrörelsen.
Syftet är att något antyda den imponerande bredd som rörelsen
gav prov på.
 

- Andreas Norlén
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En annan av tidens kulturpersonligheter som engagerade sig i
kampen var Selma Lagerlöf, den första kvinnan i Svenska
Akademien, den första kvinnliga författaren som fick Nobelpriset
i litteratur och det uppenbara undantaget från det strax ovan
sagda. Hon beskrev den långa rösträttskampen som att stå i mörka
natten och klappa på det egna hemmets port när männen innanför
– fäder, bröder, söner och makar – inte ville öppna dörren och
släppa in kvinnorna till det hon kallade ”medborgarskap i det egna
älskade fosterlandet”. Hon konstaterade också att
rösträttskvinnorna ”haft att strida mot vanor och betraktelsesätt
som voro lika gamla som världen. Vi ha haft lagar emot oss likaväl
som fördomar. Vi ha måst bryta ned egennytta och undanröja
lojheten”.
 
Ytterligare en idog rösträttskämpe var Augusta Tonning, född i
Lund. Under rösträttskampen var hon flitigt anlitad som resetalare.
År 1914 hyllades hon för sitt upplysningsrekord – hon hade hållit
105 föredrag, bildat sex föreningar och besökt 195 platser. Men vad
annat kan man vänta sig av en kvinna som döpte sin häst till
Rösträttskampen och red till de många mötena hon talade på?

Låt mig också rikta ljuset mot Hilma Borelius, konservativ politiker
och en av Sveriges akademiska pionjärer. Hon var den första
kvinnan som disputerade vid Lunds universitet, och var med vid
bildandet av Lunds kvinnliga studentförening och kvinnliga
rösträttsföreningen. I båda dessa föreningar var hon den första
ordföranden. Hon var också den första kvinnan att upprätthålla en
professur vid Lunds universitet, om än som vikarie.

Om vi går från Lund i söder till Umeå i norr möter vi Anna Grönfeldt.
Hon var liberal och en viktig företrädare för den lokala Föreningen
för kvinnans politiska rösträtt (FKPR), som bildades 1903, men var
också ledamot i styrelsen för LKPR.

Arbetet med att bilda opinion för allmän och lika rösträtt pågick i
årtionden innan genombrottet kom 1918. Det var en tid av stor oro
och stora motsättningar. Sverige hade visserligen lyckats stå utanför
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Det blev ingen revolution. Det blev en kompromiss. Tisdagen den 17
december 1918 fattade riksdagen med brett politiskt stöd ett
principbeslut om allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män,
inklusive slopandet av den 40-gradiga rösträttsskalan i kommun-
och landstingsval. Det var avgörande steg på vägen mot en
fullvärdig demokrati.

För att genomföra principbeslutet krävdes två beslut om
grundlagsändringar med mellanliggande val. Det första
grundlagsbeslutet fattades den 24 maj 1919, alltså för hundra år
sedan i år.  För att utvidga rösträtten i val till kommuner och
landsting krävdes inte grundlagsändringar. Det innebar att de
första valen med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män var
kommun- och landstingsvalen 1919, något som under 2019
uppmärksammats av riksdagen, SKL och en lång rad kommuner och
regioner. 1921 fick så kvinnor äntligen rösta i ett riksdagsval och i
början av 1922 tog de första fem kvinnorna plats i Sveriges
riksdag. 

Riksdagens stora demokratijubileum – som man kan läsa mer om
på firademokratin.riksdagen.se – innehåller en rad aktiviteter i
Stockholm, men det är hela Sveriges demokrati som firas och
därför vill vi också föra ut firandet i hela landet. Jag och de vice
talmännen reser runt, tillsammans med en vandringsutställning om
demokratijubileet, med syftet att besöka alla län – en talmansrunda
som kommer att ta flera år. I programmet för våra resor ingår,
förutom invigningen av vandringsutställningen, vanligen bland
annat ett besök på en gymnasieskola och ett lärosäte för samtal
 

första världskriget, men också här var livsmedelsbristen påtaglig,
samtidigt som spanska sjukan härjade och demonstrationer och
upplopp förekom på olika håll i landet. I april 1917 kan en
poliskommissarie ha förhindrat ett blodbad utanför riksdagshuset i
Stockholm genom att i sista stund avvärja en signal om angrepp
mot en uppretad folkmassa. På hösten var rädslan för revolution
påtaglig bland de styrande. Ett pansarskepp med pålitlig besättning
ankrades på Stockholms ström som ett skydd mot kuppförsök.
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Andreas Norlén
Riksdagens talman

Min ambition är att demokratijubileet också ska följa med när jag
gör officiella besök utomlands. Jag vill att något inslag i
programmen ska handla om demokrati och vårt svenska
demokratijubileum kan då vara en utgångspunkt för ett samtal om
tillståndet för demokratin i vår tid. När jag besökte Belgien
anordnade vi i den svenska delegationen tillsammans med
våra belgiska kollegor ett seminarium i det belgiska parlamentet om
demokratifrågor. Slovenien är ett annat exempel på ett land där vi
organiserade ett demokratiseminarium, när jag reste dit på officiellt
besök.

Arvet från 1918 och åren därefter handlar förstås om demokrati.
Men det handlar också om jämställdhet. För första gången fick
kvinnor samma rätt som män att rösta och samma rätt som män att
bli valda.  Dessutom handlar arvet om kompromisser. Partier och
politiker förmådde i den avgörande stunden att för landets bästa
tona ner motsättningarna och enas om en rösträttsreform.
Demokratin, jämställdheten och kompromisserna. Tre nyckelord för
att förstå det som hände 1918 – men också tre nyckelord som
hjälper oss att förstå Sverige av idag

och seminarier om demokrati. Vi vill gärna möta unga människor.
På hemsidan finns också vårt skolmagasin Demokratin står aldrig
stilla att beställa eller ladda ner. Ambitionen är att alla
gymnasieelever ska möta magasinet under de nästan fyra år som
jubileet pågår.
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För mig är det en självklarhet; att det finns kvinnor inom
beslutsfattande positioner medför bättre representativ
demokrati, verklighetsförankring och beslutskraft. Kvinnor är
fortfarande underrepresenterade i ledande positioner i ett globalt
perspektiv - och det vore för övrigt ett misstag att tro att
Sverige ska kunna slå sig till ro.  Statistiken tyder på att det skett en
förbättring de senaste 20 åren, men det är långt ifrån en jämn
representation.  Enligt Europeiska parlamentets briefing ”Women in
politics: A global perspective” från mars 2019, är kvinnor fortfarande i
hög grad uteslutna från regeringars verkställande organ. Det finns
ett antal faktorer som bidrar till denna underrepresentation. En av
dem är bristen på kvinnor som ledare för stora politiska partier,
vilket är avgörande för framtida politiska ledare och
regeringsbildare. Därutöver bidrar cementerade könsnormer och
särskilda förväntningar på just kvinnor till att poolen av kvinnor som
ställer upp som kandidater inte ökar i tillräcklig grad.
 

INGEN DEMOKRATI UTAN FRIA KVINNOR

I arbetet med att uppnå jämställdhet i det politiska rummet
behöver kvinnor först kämpa för att få delta, sedan behöver
man arbeta för att få en förståelse och ett erkännande för
fördelarna med ett jämställt, mer öppet och inkluderande
deltagande. Men även när detta har uppnåtts brister det
fortfarande i hur mycket politisk makt och riktigt inflytande de
kvinnliga politikerna har. Det råder inte brist på kompetenta
kvinnor, men det är inte alltid en självklarhet att det är just
kompetens som lyfts fram och bidrar till att hen blir vald. Rådande
maktordning, organisationskultur och brist på både transparenta
processer och tydliga kriterier för sund konkurrens är globala
fenomen när det handlar om att förklara varför inte kvinnor lyckas
nå det yttersta politiska ledarskapet.

- Gunilla Carlsson
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Arbetet med att öka antalet kvinnliga politiker och beslutsfattare
börjar redan med kvinnors rättigheter i ett land. Att båda könen har
rätten att äga egendom, yttrandefrihet, rörelsefrihet och frihet från
tvångsarbete, är en av de viktigaste grundpelarna för att skapa en
demokrati, men även fortsatt för demokratins stabilitet, utveckling
och legitimitet. Kvinnors roll, i Sverige och i världen, i kampen för
frihet och demokrati är avgörande. ”Genom att ge medborgerliga
rättigheter till halva befolkningen [även kvinnorna], blir
medborgarna mer benägna att organisera sig politiskt och utmana
regimen, vilket ökar kostnaderna för repression vilket ökar
möjligheten till en övergång till demokrati”, skriver forskarna i en
artikeln, som publicerades i European Journal of Political
Research. 

Att ha ”varannan damernas” på listorna kan förvisso vara ett sätt att
få in fler kvinnor i det politiska rummet, men det är ingen garanti
för att det medför att även den politiska makten blir mer rättvist
fördelad. För att uppnå ett på riktig stabilt jämställt deltagande i
politiken måste kvinnors engagemang erkännas och tas på allvar.
För många, även för mig, har kvinnliga förebilder och nätverk varit
till stor nytta. När man måste utmana och bryta ny mark är
förebilder som man kan identifiera sig med och kollegor man kan ta
stöd av en ovärderlig grund. Det ger en möjlighet för kvinnor att
kunna ta ”strid” och arbeta för sina egna övertygelse i politiska
frågor, även om det medför meningsmotståndare - och hårt arbete.

När jag kom in som nyvald 32-årig Europaparlamentariker i EPP
delegationen (år 1995) hälsades jag välkommen av dess kvinnor,
som genom en god sammanhållning hade sett till att bli en riktig
maktfaktor, trots att de bara utgjorde cirka 30 procent av gruppen.
Från dessa kvinnor lärde jag mig vikten av politiskt detaljarbete,
hålla i sakfrågorna och ta ansvar för förankring som viktigt för att
kunna nå framgång.

13             



Jag minns hur Madame Theato från tyska CDU, i sin roll som
ordförande för budgetkontrollutskottet lotsade parlamentet till
en misstroendeförklaring mot den egna partikollegan Jacques
Santer, ordförande i EU-kommissionen. I botten av denna långa
process låg bedrägerimisstankar mot en av kommissionens
ledamöter (en fransk kvinnlig socialdemokrat). Under denna
process prövades såväl sammanhållning som ansvarsutkrävande,
det var ett högt politiskt spel där många säkert hade backat undan.
Det hade självklart inte räckt med bara EPP-kvinnorna för att vinna
denna strid. Men det hade troligen inte heller varit möjligt utan
dem. Resultatet var en framgång både för Madame Theato och EPP,
men främst för parlamentet och demokratin. Även om
kommissionen fick sig en rejäl törn, förstärktes den viktiga
grundbulten kring ansvarsutkrävande för att förhindra
maktmissbruk.

I min roll som statsråd blev det än mer tydligt att du behöver ha en
stöttande omgivning som accepterar att du jobbar så mycket som
du gör, som förstår varför du måste jobba väldigt mycket. Jag tror
att detta är en utmaning i högre grad generellt för kvinnor än för
män.

Vänskap och arbetsglädje är också viktigt. Under årens lopp har jag
haft förmånen att få många fina vänner genom politiskt
nätverkande, vilket jag har stor glädje av än idag. Det gäller både
kollegor men också fantastiska medarbetare, där det ofta för mig
blev fler kvinnor än män som höll måttet – och kontakten. Kvinnors
sociala förmåga manifesterades under samarbetet med Alliansen
med Maud Olofsson som, jämte Carl Bildt, fick en betydande roll för
samanhållningen i regeringen. Maud kunde inte bara bjuda på
sig själv och uppmuntra andra, hon vågade också visa när hon blev
arg och besviken när manliga kollegor utövade makttaktiker mot
henne. En del påstår att detta är del av omvittnat skicklig
centerpartistisk förhandlingsförmåga men jag vet hur hennes
engagemang också fått betydelse för kvinnliga entreprenörer och
samhällsbyggare.
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I mitt arbete som biståndsminister (år 2006-2013)  blev det viktigt
att ägna sig åt det politiska detaljarbetet, avsätta tid för att vara
påläst för att själv kunna styra agendan. Och att omge mig med
duktiga medarbetare, som kan lotsa i sakfrågorna. Detta var viktigt
eftersom Moderaterna inte var särskilt införstådda med hur
tekniskt omfattande och politiskt möjligt internationellt
utvecklingssamarbete är. Jag behövde skapa mig mitt eget mandat,
och ägnade inte tiden åt att försöka bli populär eftersom
förändringar ofta möter motstånd. Reformarbete är mycket av gnet
i det lilla. Svårt att få uppmärksamhet, lätt att få ovänner. Men för
att nå verklig förändring krävs att grunden är ordentligt lagd. Även
om vi försökte lyfta fram hur vi fick hela apparaten att förändra sig i
synen på kvinnors roll i utvecklingssamarbetet, fanns det inget
större intresse att lyssna på detta. Då. Men det arbete som utfördes
och de resultat vi nådde innebar globalt ett viktigt lyft för att göra
mer av investeringar i kvinnors politiska deltagande. Det ser jag idag
i det arbete jag gör inom FN.

I biståndsarbetet blir det tydligt att utvecklingens viktigaste drivkraft
är människor som själva skapar förändring genom arbete och
engagemang. Detsamma gäller inom politiken. För att säkerställa
en trygg och stabil demokrati räcker det inte med att på pappret ha
kvinnliga politiker. De kvinnliga politikerna måste också ha makt att
förändra och våga göra sina röster hörda även i frågor när det finns
olika åsikter och det politiska spelet är högt. Det är därför viktigt att
vi fortsätter jobba med att stärka kvinnliga politiker, både i deras
kunskap om den politiska arenan, men också att vi stöttar kvinnliga
nätverk för att skapa stödet och tryggheten att våga ta plats och
förändra. Ingen demokrati utan fria kvinnor!
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Vill du läsa mer om mig och mina kvinnliga moderata kollegors
arbete både som statsråd och i Europa så kan jag varmt
rekommendera Sällskapet Moderata kvinnors historias böcker. Där
finner du dessutom inspiration även om våra tidiga pionjärer och
skickliga kommunala förtroendekvinnor, socialt engagerade
reformpolitiker och en stridbar talman för att ge lite exempel. Och
sällskapets arbete är helt ideellt, där kvinnor tillsammans inte bara
skapar sammanhållning utan också skriver och samlar vår historia!
Jag är mycket tacksam att få vara med som en del i deras länk in i
framtiden och för allt stöd jag fått under årens lopp av kvinnliga
förebilderoch kollegor, duktiga medarbetare och tjänstemän.

Gunilla Carlsson 

Tidigare biståndsminister och vice partiordförande i Moderaterna
Biträdande chef vid FNs program för att bekämpa hiv/aids, UNAIDS
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Från alla de år som jag har deltagit i Jarl Hjalmarson Stiftelsens
verksamhet finns det några seminarier som sticker ut alldeles
särskilt, och det är de vi har gjort tillsammans med politiskt aktiva
kvinnor. Jag har talat för kvinnor i Tanzania och Sydafrika, i
Nicaragua, Turkiet och Serbien, i Estland, Kosovo och Moldavien och
i många andra länder med olika historia, politisk situation och där
jämlikhet och jämställdhet har kommit väldigt olika långt. För att
uttrycka sig försiktigt.

RÖSTRÄTTEN KAN INTE TAS FÖR GIVEN

Men några saker slås man av oavsett var i världen man
befinner sig. Den första är engagemanget, och insikten om vad som
står på spel. Vi träffar ju oppositionspolitiker, dem som kämpar mot
de mer eller mindre totalitära systemen i sina länder, och de är alla i
en svår situation, män som kvinnor. Men kvinnorna är särskilt
utsatta. Många av dem jag har träffat har haft hela (eller stora delar
av) ansvaret för att försörja sina familjer eftersom mannen är död,
fängslad eller bara inte närvarande. Dessutom ska de bära ett slags
politiskt familjeansvar. När mannen är borta måste hustrun ta över,
hon har ett ansvar att föra hans gärning vidare. De verkar i
odemokratiska politiska system där det alltid är en utsatt position
att vara oppositionell. Dessa samhällen är också ofta extremt
patriarkaliska och kvinnor som engagerar sig politiskt blir måltavlor,
inte bara för de totalitära systemens allmänna politiska förföljelse
av oppositionen, utan också med personliga attacker för att de är
kvinnor. I bästa fall – och jag använder uttrycket med betydande
ironi – blir de ”bara” kritiserade för att de lämnar hem och barn vind
för våg för något så okvinnligt som politik. I värsta fall blir de
attackerade fysiskt och till och med utsatta för förfärliga övergrepp.
När jag var i Nicaragua (och även senare när jag träffat
nicaraguanska oppositionspolitiker) tog jag del av berättelser om
regimens systematiska övergrepp mot oppositionella kvinnor, om
sexuellt våld som används för att kuva och skrämma kvinnorna till
tystnad. Liknande berättelser har jag hört från oppositionella på
Kuba och andra ställen.

- Cecilia Brinck
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Den andra viktiga aspekten är att man inser hur otroligt
viktigt det är med förebilder. Att få veta att det inte är hopplöst, att
man kan ha politiska uppdrag och vara framgångsrik i dem som
kvinna och att det går att förena politik med jobb och familj. Det har
hänt att det har ställts så många frågor efter ett seminariepass (som
har kunnat handla om något helt annat – mänskliga rättigheter eller
döda filosofer eller kampanjande eller vad som helst) att vi faktiskt
har bestämt oss för att strunta i någon av de schemalagda
sessionerna på seminariet och i stället sätta oss ner med
deltagarna och låta dem fråga ut oss om våra liv, om hur det är att
jobba politiskt i Sverige, hur de av oss som har familj och barn får
ihop det, vad våra män egentligen tycker om vårt politiska arbete
(en mycket vanlig fråga, ofta framställd med ett fniss) och allt annat
som de är nyfikna på och behöver veta.

Vi är viktiga som förebilder och som inspiration. Men vi måste hela
tiden ha klart för oss hur olika villkoren är – det gäller för övrigt allt
biståndsarbete. I vissa avseenden bor vi på olika planeter. Det som
är självklart för oss är en ouppnåelig dröm för många av de kvinnor
vi möter. Det duger inte att traska in i seminarielokalen och
proklamera att in Sweden we have a system, visa tjusiga PP-bilder
på den svenska välfärdsstaten och förvänta sig att alla ska gapa av
beundran. Det fungerar inte så. Respekt och ödmjukhet, och
kunskap om lokala förhållanden är kodorden.

Jag lär mig lika mycket, om inte mer, av de kvinnor jag möter än jag
någonsin kan lära ut. De är så starka och modiga. De har offrat så
fruktansvärt mycket, de utsätter sig för ofattbara risker (som de är
väl medvetna om) och alltför många av dem får betala ett extremt
högt pris för sin politiska aktivitet. Och ändå fortsätter de. De
drömmer om ett demokratiskt samhälle, med jämlikhet och rättvisa
och mänskliga rättigheter för alla. Och de orkar till och med skämta
om eländet! För några år sedan träffade jag en grupp vitryska
kvinnor som hade utvecklat en alldeles egen sorts galghumor för att
orka. De tävlade om vem som hade fängslats oftast. ”Äsch, tre
dagar! Det är väl inget. Jag satt i tio dagar!” Och så höll de på. Lite 
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som den där gamla Monty Pythonsketchen ”Four Yorkshiremen”.
Fast på allvar. Ren överlevnadsstrategi, förstås. För att orka måste
man kunna skratta åt det.

I många fall är deltagande i något av våra seminarier i sig förenat
med väldiga svårigheter och ibland direkt farligt. I Dar es Salaam i
Tanzania talade vi för en grupp kvinnor och över lunch en dag
pratade vi lite allmänt om livet och vi frågade var i Tanzania de kom
från och hur de hade tagit sig till huvudstaden. Några bodde i Dar
es Salaam, men de flesta hade rest långt – några i flera dagar – på
skakiga bussar och kärror för att ta sig dit. Långa och mycket farliga
resor, men de tyckte inte att det var häften så anmärkningsvärt
som att vi hade rest hela den långa vägen till Tanzania för att träffa
dem. På samma resa var vi hembjudna till ledaren för det som då
var Moderaternas systerparti i Tanzania på middag. Trevligt och
intressant, inte minst som snabbillustration till de enorma sociala
klyftorna i landet, men för mig var behållningen samtalet med
partiledarens hustru. Till skillnad från sin man hade hon nämligen
närkontakt med den vardag de flesta människor i landet lever i.
Hon visste vad nödvändiga matvaror som ris, kassawa och mango
kostade, hur skolorna var, hur sjukvården fungerade (inte alls) och
vilka utmaningar människor mötte i sin vardag. Det hade hennes
man betydligt sämre koll på. Kvinnorna i dessa länder bär ett
enormt ansvar på alla sätt och de gör det med en oerhörd värdighet
och en enastående generositet och vänlighet. Jag beundrar dem
mycket.

I det här perspektivet blir man som svensk politiker och kvinna rätt
ödmjuk. Ödmjuk och oändligt tacksam för allt det vi har som gör det
möjligt för oss att verka politiskt. Tacksam för det jämställda
samhället, där vi inte ifrågasätts på grund av vårt kön (jo, jag vet att
det finns en och annan reaktionär typ även i den svenska politiken,
men det är inte de som är normen och formulerar villkoren).
Tacksam för det öppna samhället där vi alla kan göra vår röst hörd
och delta i debatten på samma villkor. Tacksam för ett jämställt
arbetsliv, där det inte är märkligare att kvinnor utnyttjar 
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möjligheten att gå på politiska möten än att män gör det. Och
tacksam för dem som gick före. För rösträttspionjärerna i början av
1900-talet, som kämpade stenhårt för något de trodde på, och som
– trots motståndet – faktiskt vann till slut. Vi har haft allmän och lika
rösträtt i hundra år. Vi tar den för given och reflekterar inte över
den. Men det finns länder i världen, bland dem flera länder där Jarl
Hjalmarson Stiftelsen är eller har varit verksam, där människor
kämpar och dör för rätten att delta i fria, allmänna och hemliga val
och där kvinnor deltagande i politiken på alla sätt ifrågasätts och
motarbetas. Så länge det är så har Jarl Hjalmarson Stiftelsen en
viktig roll att fylla.

Cecilia Brinck

Kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad
Tidigare riksdagsledamot (m) 2010-2014
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Införandet av allmän och lika rösträtt var ett avgörande steg mot ett
mer jämställt, demokratiskt och fritt samhälle. Under de 100 år som
har gått sedan dess har vår lagstiftande församling utvecklats till en
av de mest jämställda i världen. Jämställd representation är en
tillgång för samhällets utveckling och ytterst för att säkra själva
demokratin.

JÄMSTÄLLDHETEN HAR STOR BETYDELSE FÖR
FRAMTIDENS FRED

 Att Sverige är ett av världens mest jämställda länder avspeglas inte
bara i rösträtten eller antalet kvinnliga ledamöter av Sveriges
riksdag. Jämställdheten genomsyrar hela samhället: maktpositioner
i stora företag, förtroendeuppdrag i civilsamhället och hur män och
kvinnor bemöts i det vardagliga livet.

Samtidigt får vi inte blunda för att många problem kvarstår: på
arbetsmarknaden, den upplevda tryggheten och ansvar för hem
och familj. Utrikesfödda kvinnor är i en särskilt utsatt situation och
riskerar i högre grad att fastna i utanförskap. Sverige har också
allvarliga problem med hedersrelaterat våld och förtryck.

Globalt leder kränkningar av kvinnor, djup diskriminering, våld,
sexualbrott och obefintliga rättigheter till att den ekonomiska
utvecklingen hålls tillbaka och att vårt välstånd minskar. För att
främja ekonomisk tillväxt och demokrati globalt måste de mänskliga
rättigheterna skyddas – inte bara för män – och kränkningar mot
kvinnor måste stoppas.

I Europaparlamentet arbetar jag bland annat för att
jämställdhetsperspektivet ska vara en självklarhet i EU:s
gemensamma utrikes- och utvecklingspolitik och för att mäns våld
mot kvinnor ska kriminaliseras i hela EU, genom att driva på för en
EU-anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och
bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

- Arba Kokalari
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Målmedvetna reformer krävs på alla nivåer. Nationellt behöver vi
genomföra strukturreformer på arbetsmarknaden, förstärka
integrationspolitiken och satsa på lag och ordning. Inom utrikes-
och utvecklingspolitiken bör vi ha ett framträdande
jämställdhetsperspektiv som betonar kvinnors och barns
rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt
institutionsbyggande. Detta är avgörande för att möjliggöra
demokratisering och upprätthålla rättsstatens principer.

För mig som föddes i ett land styrt av en kommunistregim är
demokratifrågorna extra viktiga. Min egen bakgrund gör att jag
känner ett särskilt ansvar för att arbeta för att fler människor ska få
uppleva den frihet och trygghet som demokratiska samhällen
möjliggör. Detta inbegriper lika rättigheter och möjligheter för
kvinnor och män.

I samhällen där demokratin och rättsstatens principer urholkas sker
påfallande ofta inskränkningar i kvinnors fri- och rättigheter. Den
svenska jämställdhetspolitiken kan därmed inte begränsas till
Sverige. Vi är en del av en europeisk värdegemenskap, där vi bör
vara en stark röst för att kvinnors rättigheter skyddas.
För länder som önskar bli en del av Europeiska unionen ska det
vara tydligt att demokratins och rättsstatens principer gäller för alla.

Alla problem som är kopplade till kvinnors ställning i världen kan
naturligtvis inte reformeras bort, lagstiftas kring eller avhjälpas av
biståndsinsatser. Men genom att stärka de demokratiska
institutionerna och utbilda flickor och kvinnor kan vi komma
långt. Det är på så sätt kvinnors möjlighet till engagemang och
representation i civilsamhälle, näringsliv och politik kan främjas och
göra verklig skillnad.

Genom entreprenörskap och innovation – bland både kvinnor och
män – i kombination med fungerande institutioner kan vi minska
världsfattigdom, utrota sjukdomar, öka människors frihet och lösa
klimatfrågan.
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För att bli framgångsrika krävs det att perspektiven inte blir för
snäva. Fler politiker med bakgrund inom och förståelse för hur
näringsliv, civilsamhälle och politiken fungerar skulle stärka vår
demokrati. För att vi ska lyckas uppnå riktig samhällsförändring
måste vi använda kunskap, idéer och erfarenhet från alla dessa
sfärer.

I Sverige idag är det alldeles för få som rör sig mellan dessa tre
samhällssektorer, särskilt mellan näringsliv och politik. Det tror jag
vi behöver anstränga oss för att förändra nationellt för att göra
representationen i samhällslivet mer jämställd. Det är också ett
viktigt perspektiv att förmedla i det internationella arbetet för att
understödja medbestämmande och bred folklig representation,
som är avgörande för en reell demokrati.

Den arena där jag själv verkar – Europaparlamentet – är tyvärr långt
ifrån jämställd och kvinnor bemöts inte alltid på lika villkor som
män. Förändring är nödvändig, om vi vill se ett Europa som är en
förebild för resten av världen. Sverige är det land som har störst
andel kvinnliga ledamöter i Europaparlamentet. Det bör såklart inte
vara ett ändamål i sig, men det säger ändå något att vissa av mina
europeiska kollegor inte ser kvinnor som utövar politisk makt som
en lika stor självklarhet.

Jarl Hjalmarson Stiftelsens arbete för att främja kvinnors arbete och
roll inom våra samarbetspartier är välkommet och viktigt. Genom
att påverka inom de samarbeten som vi har så kan vi också påverka
utvecklingen i dessa länder till likvärdiga formella rättigheter och
informella möjligheter. Alla vinner på ett jämställt samhälle.

Genom att vi får mer jämställda lagstiftande församlingar ökar vi
också vår egen trovärdighet gentemot andra. Ett mer jämställt
Europaparlament har större trovärdighet i beslut om EU:s globala
arbete för att förbättra för kvinnors rättigheter. Det ökar också
möjligheten att använda EU:s utvidgningspolitik som ett verktyg för
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att stärka kvinnors ställning i vårt närområde. I det arbetet bör vi
betona vikten av lika rättigheter och möjligheter för kvinnor när det
kommer till delaktighet i politiska beslut och processer.

Frågan om att öka antalet kvinnliga politiker är inte enkel, särskilt
inte för ett parti som är motståndare mot kvotering. Men för ett
parti som värnar individens frihet och som tror på alla människors
inneboende potential är den central. Jämställdhet mellan kvinnor
och män har en stor betydelse för framtidens fred, utveckling
och välstånd. Ska vi på riktigt främja demokrati – i Sverige, i Europa
och globalt – behöver vi fler kvinnor i demokratiska församlingar.

Arba Kokalari 
Europaparlamentariker (m)
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VAD ÄR JARL
HJALMARSON STIFTELSEN?

Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) är Moderaternas internationella
stiftelse som arbetar med partianknutet demokratibistånd. JHS
bildades 1994 efter Berlinmurens och järnridåns fall.
Verksamheten finansieras i huvudsak av Sida.

Demokratistödet genom svenska partianknutna organisationer
(PAO) syftar till demokratisk utveckling och ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna i länder som definieras som mottagare av
bistånd, i enlighet med riktlinjerna från Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och dess
biståndskommitté DAC. Målet med bistånd till
demokratiuppbyggnad är att bidra till utvecklingen av ett väl
fungerande partiväsende, politiskt deltagande och demokratiska
politiska system.

VAD ÄR PARTIANKNUTET
DEMOKRATIBISTÅND?

Målet är att främja
samverkan och euro- 

peisk utveckling
grundad på frihet,

demokrati och
marknadsekonomi
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VAD GÖR STIFTELSEN?

Jarl Hjalmarson Stiftelsen hjälper Moderaternas systerpartier och
närstående organisationer att bygga starka demokratiska
partistrukturer och att inse värdet av fördjupad ideologisk debatt.
Målet är att främja samverkan och europeisk utveckling grundad på
frihet, demokrati och marknadsekonomi. 
 
Stiftelsens arbete sker främst genom utbildning och
erfarenhetsutbyte där fokus är att stärka samarbets-
organisationernas övertygelse om värdet av demokrati, marknads-
ekonomi, lagstyre, mänsklig rättigheter och tolerans. Våra
målgrupper är politiska ledare och blivande politiska ledare.
Särskild prioritet ges till ungdomar och kvinnor.  
 
Stiftelsen arrangerar 100-talet utbildningar varje år. Den större
delen av verksamheten sker i våra samarbetsorganisationers
hemländer, men även i Sverige och genom studiebesök till
exempelvis Bryssel.  Verksamheten bygger till största delen på
frivilliga insatser där talare och experter bidrar med sin
kunskap och erfarenhet eller som under valrörelsen 2018 
— som värdar för våra gäster.

Stiftelsens verksamhet
bygger till största del

på frivilliga
insatser där talare och

experter bidrar med
sin kunskap och

erfarenhet

              26



 
Denna skrift har producerats med stöd från Sida genom Forum Syd.
Sida och Forum Syd har ej deltagit i produktionen och innehållet är
utgivarens.Texterna och åsikterna är skribenternas egna.


