Inger Nilsson

Hej alla glada festdeltagare!
Först ett stort grattis till Skånes S-kvinnor för 110 årig verksamhet. Och att jag själv
har fått vara med under så många år det känns som en ynnest.
Jag tillträdde som distriktsordförande 1986 efter Inga-Britt Påhlsson.
Ett ämne var matkvalité. Maj Britt Theorin var i Skåne och talade fred och
nedrustning
1987 på distriktskonferensen var Gerd Engman i Skåne förbundssekreterare. vi
samlade 180 kvinnor varav 118 var ombud! Socialdemokratiska kvinnoförbundet var
starkt
Representationen var sämst i Skåne i hela landet vi kom inte upp till riksgenomsnittet
på 15%.
Samma år 1987 var det kongress. 22 ombud från Skåne. Skåne bidrog med en
arbetsgrupp som handlade om vapenexporten. Det kändes viktigt att vi hade vår
egen kongress! Den kongressen antogs ett miljöprogram!
1988 var det dags för ett nytt jubileum då 80 år. 10.000:- kom från partiet, 10.000
:- från ABF. Många vackra ord sa om oss. Kvinnorna ligger alltid ett par steg före och
fungerar som en pådrivare. Det var vackra ord att höra. Det var också många
arbetarkommuner som berättade att man nu hade varannan damernas. Men det var
då. Idag ligger den kommun som jag kommer från Trelleborg som en av Skånes
sämsta kommuner med jämställda listor. Det är bedrövligt. Där har vi fortfarande
något att kämpa för och aldrig ge oss. Majlis Löv var på vårt jubileum och påminde
oss om att distriktet bildades 12 år för att kvinnorna fick rösträtt.
Vi krävde fortsatt utbyggd barnomsorg, 6 timmars arbetsdag för alla.
Vid distriktskonferensen 1989 hade kvinnodistriktet 2700 medlemmar. Vi var landets
största distrikt. Vi motionerade om kvinnomedicinskt forskningscentrum, gratis
psykologhjälp, 6 timmars arbetsdag, samhällets lönebildning
1990 Då var vårt krav fortsatt utvidgad föräldraförsäkring men regeringen bromsar
upp utbyggd barnomsorg. Var naturligtvis en stor besvikelse för oss.
1991 Främlingsfientligheten kom upp på dagordningen.
1992 vid distriktskonferensen tackade jag för mig efter 6 år som distriktsordförande.
Under de åren hade kvinnodistriktets ombudsman Rangvi Cimmmerbeck och jag haft

ett gott samarbete. Tack för det Rangvi. Som ny distriktsordförande tillträde Birthe
Sörestedt
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