
 

 

Systrar kamrater 
 
Välkomna ska ni vara till vårt firande av S-kvinnor i 
Skånes 110 år. 
 
En 110-åring som varit med om det mesta i svensk 
modern historia, vårt distrikt bildades efter flera av 
våra klubbar. Det vittnar inte minst bl.a. Den 
fantastiska fana som pryder Kävlinge 
Arbetarekommuns samlingssal, en banderoll som 
våra systrar kanske gick med i första majtåget och 
hissade med kraft för att visa styrkan i vår 
organisering. Inte minst vår egen banderoll! 
 
S-kvinnor i skåne var redan från början starkt 
engagerade i den omvärld och de villkor som 
rådde då, våra systrar kämpade för förändring och 
stod på barrikaderna.  
 
Jag pratar ofta om vikten av att minnas de som 
gått före, detta för att vi har ett ansvar att 
synliggöra de kvinnor som banat väg och brutit 
gränser och därmed möjliggjort att vi har kunnat 
stå här idag med bl.a. en feministisk utrikespolitik 
och ny samtyckeslagstiftning. Som 
socialdemokrater måste vi komma ihåg de 
reformer och strider som präglat utvecklingen och 
de samhälle vi idag ser spåret av. Det har inte 
uppkommit av sig själv.  
 



 

 

Vi vet att de arbetarkvinnor som kämpat före oss 
inte automatiskt får plats i historieböckerna, det är 
vårt ansvar att påminnas omvärlden om vår 
historia och vilka som var en del av dem. Därför är 
jag glad över bl.a. Birgitta och Magdalena Beck 
som gör ett väldigt viktigt arbete med att lyfta detta 
i sina böcker. Ni kan också Se en utställning här 
idag som de gjort. 
 
Jag är också glad över att vi kan samlas som vi 
gör här idag, minnas det som gjorts och hämta 
kraft för den fortsatta kampen. Våra systrar har 
kämpat i politiska miljöer som är helt olika våra 
idag men ändå så lika, och just det ska vi minnas 
när vi idag kan känna mörker och bitterhet över det 
politiska läget, kanske tom hopplöshet över det 
politiska landskap vi ser. 
 
Elin Wägner skrev, Tro på Ljuset är kvinnoplikt. 
 
Visst är det så. 
 
Men vad är det då vi ser idag, när ljuset kan vara 
svårt att se? Vi har en högerkonservativ 
sammanslutning i svensk politk tillsammans 
fascisterna. När Ebba Bush Thor pratar om en ny 
sorts feminism utan feminism eller när 
moderaterna lägger fram ett regeringsalternativ 
som endast kan få gehör med hjälp av SD då blir 



 

 

jag mörkrädd och tänker att det är något våra 
systrar fått kämpa med förut. 
 
Jag tänker på Björn Afzelius låt när han sjunger 
”Nu har de putsat upp fasaderna, nu ser de ut som 
demokraterna, nu går dem själva runt på gatorna, 
nu vill dem kallas moderaterna, det är en bluff, det 
är samma gäng, om igen samma svarta gäng, 
jajamen det är samma gamla mörkermän.” 
 
Kära systrar, kampen fortsätter och jag är så 
innerligt glad att få vara en del av den tillsammans 
med er.  
 
När vi hade fyllt hundra år sa vår dåvarande 
ordförande Lena Näslund bl.a. 
 

 

Det är i år exakt 100 år sedan sjutton kvinnoklubbar i Skåne samlades till 

konferens i Malmö och bildade det socialdemokratiska kvinnodistriktet. 

Vår första ordförande kom från Arlöv och hette Emma Eskilsson. 

Den viktigaste frågan att lösa var förstås rösträtten. Men det fanns mycket 

annat att ta itu med:  

 

- Agitation för arbetarpressen. Man ville att fler skulle läsa våra tidningar; 

Arbetet i Malmö, Aurora i Ystad och Skånska Socialdemokraten i 

Helsingborg. 

 

- Effektivare upplysningsverksamhet bland kvinnorna - och det handlar om 

hur man skyddar sig för att slippa alltför många graviditeter.  

Att informera om preventivmedel var förbjudet i lag. 

 

- Laglig rätt för kvinnor att arbeta natt inom industrin. Nattarbete var  

förbjudet. Många kvinnor hade fått sluta sina jobb, bland annat som  

typografer, och männen hade tagit deras platser. 

 



 

 

- Och så hade kvinnorna krav på partiet.  

Krav som vi ibland brottas med än idag: - Vad skulle man göra för att få 

männen att förstå betydelsen av kvinnornas medverkan i partiarbetet? 

 

Ni känner igen er. Det är våra frågor. Demokrati, Jämställd representation. 

Rätt till lika lön och lika arbete. Rätt till sin egen kropp. 

 

Ändå måste man medge att på de här 100 åren har det hänt otroligt  

mycket, och det har hänt särskilt mycket för kvinnorna. Vi är förstås inte 

nöjda 

 

Och , visst ska vi inte heller nu vara nöjda! I fredags var jag och såg 

Mia Skäringer här i Malmö, en helt fantastisk 

föreställning om precis det vi kämpar för. Våldet mot 

kvinnor måste få ett slut. Kvinnohatet måste få ett slut. 

Idag är det internationella dagen mot avskaffande av 

mäns våld mot kvinnor, vår feministiska regering har 

gjort mycket men mycket är kvar att göra. Fortfarande 

blir kvinnor oftast utsatta för våld i hemmet av en man 

hon känner och har eller haft en nära relation till, ca 13 

kvinnor per år dödas av rent kvinnohat. Det är helt 

oacceptabelt och något vi måste stoppa nu. 

 

 

Vi tar den feministiska kampen tillsammans.  

 

Idag ska vi fika, sjunga, minnas och hämta kraft.  

 

Med oss har vi inte bara medlemmar utan också flera av 

våra fd ordföranden. Vi kommer få lyssna till några av 

dem efter hand när vi fikar. 

 

Varmt välkomna ska ni vara allihopa! 



 

 

 

Nu är ni välkomna att ta fika, njut av utställningen. 

 

Jag vill från S-kvinnor också tacka ABF för att vi får 

vara här och för gott samarbete! 

 

Vill någon säga något som inte har anmält det så får ni 

gärna säga till så löser vi det. 

 

Varsågoda att ta för er! 

 

Vid halv fyra kommer Helena Eriksson och då avslutar 

vi med att sjunga tillsammans.  

 

Vi fortsätter 
 


