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Genom socialt stödarbete, opinionsbildning, och påtryckningar gentemot myndigheter och 

politiska församlingar, skall Kvinnors Rätt motarbeta kulturellt och sexuellt förtryck av kvinnor 

och ungdomar. Föreningen skall också samla och sprida information om de kulturella, sociala, 

politiska och ekonomiska mekanismer som orsakar detta förtryck. Kvinnors Rätt är en religiöst 

och partipolitisk obunden, organisation som är öppen för alla som stöder föreningens 

värderingar. Kvinnors Rätt är baserat på frivilligt arbete och beslutarna är kollektiva. 

انجمن حق زنان با حمایت اجتماعی, شکل دادن به افکار عمومی و وارد آوردن فشار به مقامات رسمی و نهادهای سیاسی علیه 

ت به زنان و کودکان مبارزه میکند. انجمن حق زنان اطالعات مربوط به مکانیزمهای فرهنگی, اجتماعی, سیاسی تبعیضات نسب

و اقتصادی را که زمینه های فشارهایی هستند گرد میاورد و در سطح اجتماعی اشاعه میدهد. انجمن حق زنان از نظر سیاسی 

پذیرد و با ارزشهای آن و تفسیری که از مکانیزمهای تبعیض و و مذهبی مستقل است و به روی هر کس که اهداف آن را ب

  انجمن بیان شده موافق باشد, باز است. نقض حقوق زنان و جوانان که در مرامنامه 

 انجمن حق زنان مبتنی بر کار دواطلبانه است.

 

Kvinnobulletin 
-Stoppa islamiska terrorgruppen, IS omedelbart! 

-Länge leve våldet! Eller var det människan…   

-Våld??? Våld!!! 

-kampen mot de reaktionära IS! 

-Anders dikter 

-Svenskt smygmedlemskap i NATO 

-Kort historia om kvinnor 

-Entreprenörskap, klassfred på nyspråk 

-Det kätterska arbetarjäntan! 

-Lika lön för olika kön! 

-Pensionsbluffen 

-4-timmars arbetsdag dröm och verklighet? 

Kvinnobulletin &  زنانی خبر بولتن  
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Kvinnobulletin &  زنانی خبر بولتن  

Nr. 4 شماره 

Kvinnobulletinen utges för att 

stärka kampen för jämställdhet! 

Kom gärna in med synpunkter och förslag.  

Vi vill gärna ha dina åsikter om vår bulletin och synpunkter och 

samarbete för att göra den bättre. 

Vi tror att när vi sprider olika information, krönikor, dikter, artiklar 

och intervjuer så bidrar vi till att väcka ditt engagemang och stöd 

till vår allas kamp om att uppnå ett gemensamt och ett jämlikt 

samhälle.  

Demokrati, frihet, jamlikhet och kärlek måste vårdas, 

försvaras och utvecklas! 

Vi måste organisera oss! 

 
  

 

 

 

Sista tisdag, varje månad, kl. 18.00   بعد از ظهر 6آخرین سه شنبه هر ماه ساعت  

 

 

 

 

. 

 

Kvinnocafé 
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INTRESSEANMÄLAN 

Kurser, studiecirklar, 

utbildningar … 

Kvinnors rätt 

Anordnar flera kurser, utbildningar och studiecirklar 

under 2015 om olika ämnen, språk, samhällskunskap, 

historia och organisering och ekonomi, kvinnor och 

internationella situationer. Alla intresserade är välkomna 

att anmäla sig för olika intressanta kurser.  

Kurserna startas den 10 januari 2015. 

Kurserna börjar veckodagar mellan KL.18.00 – 21-00  

Lördagar och söndagar mellan  

KL. 12.00 – 14.00 och KL. 15.00 -17.00 

Anmälan görs senast den 02 december 2014.  

Skriv tydlig ditt namn, adress, telefon nr och  

mejl adress.  

Kvinnors Rätt, , Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org  

http://www.womansrights.org/
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Om det finns intresse för andra kurser och ämnen, var 

vänlig och meddela oss, vi försöker ordna så gott som det 

går.  

Kom gärna in med förslag och synpunkter.  

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

Intresseanmälan 
År 2015 

Kurs:                                کالس آموزشی  

Namn: نام                                                 

     

Adress: آدرس                                        

E.mejl: آدرس ایمیل                            

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-752 66 36, Mobil: 073-728 68 93, 
www.womansrights.org  

 

Ansvarig för socialarbete, seminarier och konfranser, Maria Rashidi 

Ansvarig för hemsidan och socialarbete, Shahin Poya 

Ansvarig för ekonomin och administration, Maryam Rashidi 

Ansvarig för Kurser och utbildningar, Behzad Barkhodaee 

 

http://www.womansrights.org/
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Stoppa islamiska terrorgruppen, IS omedelbart! 

 

  
 

Kvinnors Rätt har organiserat en manifestation i samarbete med andra 

organisationer den 20 september 2014 mot IS angrepp mot kvinnor och barn 

och deras omänskliga handlingar i olika delar av världen.  

Islamiska terrorgruppen ” IS” har begått avskyvärda övergrepp mot kvinnor och 

unga barn i Syrien och i Irak.  IS bortrövar kvinnor och barn och sedan mördar, 

våldtar och säljer de som sexslavar.  

Flera hundra människor har anslutet till manifestationen för att visa sin ilska 

mot IS och alla de statsmakterna som är tysta och till och med indirekt hjälper 

sådan omänskliga övergreppen.  

Kvinnors Rätt kräver omedelbart stopp för sådana barbariska handlingarna mot 

kvinnor och barn. De bortrövade flickorna och kvinnorna måste befrias innan 

det är försent.  

 



Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 4  nov. – dec.  2014 Sida 6 
 

Krönika 
av Anders Hybbinette. 

Länge leve våldet! Eller var det människan… länge leve 

Människan fungerar inte när våld finns? Länge leve 

människans våld?! Länge leve våldets människa!  

Där satt den… Eller?   

Våld. Våldtäkt. Våld mot tjänsteman. Ekonomiskt våld. Socialt våld. Emotionellt våld. Psykiskt 

våld. Våldföra sig på någon kan man tydligen göra på flera sätt. Dessa bara ett fåtal begrepp 

som används, nästan var dag. Den som förstår sig på våld kan se sig som en lyckans ost. 

 Då tider som våra kräver en tydlig och fast hand att stå upp för sig själv… Eller, kanske det 

är tider som dessa som vi tydligt kan urskilja en korporativism, en kulturrelativism, eller 

kanske en nyliberalism, eller kanske bara en ism? Vi är duktiga på att benämna och 

tydliggöra våra olika positioner på arenan av vårt samhälle. Vi har nästan ord för allting som 

handlar om att skada varandra. Ord som förtrycker inte bara individen självt, utan också ord 

som verkligen kan få vem som helst att må dåligt. Vuxna förgriper sig på barn, barn förgriper 

sig på vuxna, barn förgriper sig på barn och vuxna förgriper sig på vuxna. Djur förgriper sig 

på? Men vuxna och barn förgriper sig på djur så det jämnar väl ut sig. Sammantaget kan vi 

se en ökning på att våldet eskalerar; sägs det av en del framstående samhällsmedborgare… 

 Men gör det verkligen det? Har våldet ökat i förhållande till capita och år? Har verkligen 

våldet förändrats utifrån vad vi människor är kapabla till att åsamka en annan människa eller 

en grupp individer, kanske något annat kollektiv? Utan att säga att det inte är så, då jag 

faktiskt inte vet utifrån empirisk fakta. Undrar jag om det verkligen är på det viset, att våldet 

har ökat eller förändrats. Vi kan se bestialiska handlingar som har gjorts mot människor i 

historien. Olika religiösa församlingar har skadat människor i hela länder. Politiska schismer 

har påverkat människor till det negativa och sticker en individ ut för mycket så kommer 

denne till slut att bli skadad, på ett eller ett annat vis. Vi tycks vara duktiga på det, vi 

människor. Att just skada. Återgår vi till frågan så tycks vi söka olika vägar för att tillintetgöra 

den som inte står på samma sida som den tillfälliga, ja vadå? Makten? Nej. Det tillfälliga 

sociala förhållande mellan några individer som utifrån en social tillfällig medvind faktiskt kan 

få komma till tals, annars använder denna grupp av människor sig av våld.  

Då är frågan återigen: Varför väljer vi vägar för att skada varandra? Utstuderade 

vapensystem används för att skada, metoder inom försvar och polis vid gripande av en 

människa, har forskare inom såväl medicin på olika nivåer samt lagstiftare granskat. Man 

måste vara två poliser som griper en individ och gå in i en skyddad ingång för att inte skada 

individen… Ändå ser vi poliser som rider över våldsamma demonstranter och dessutom får 

behålla sina arbeten. Det om något är ett våld mot alla inblandade. En social våldtäkt, en 

emotionell våldtäkt, en psykologisk, ekonomisk våldtäkt mot människor som bär upp någon 
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form av demokrati. Pinsamt. Vår demokrati är inte en bra sådan, vi bygger strukturer och 

system för att granska varandra, för att i det fördolda titta in i någons brevinkast (bildligt 

talat). När jag var barn och vi hade ”Knäpp Ole” som bodde några hus ifrån. Knäpp Ole hade 

bott stora delen av sitt liv på mentalsjukhus, när dessa nu fanns kvar, och vård boenden. 

 Knäpp Ole var inte farlig, men han var våldsam. Han brukade gå och titta i folks brevlådor, 

stå utanför fönstret och titta in för att se vad man gjorde, han brukade vilja se när kvinnor 

duschade… Du förstår bilden? När nu människor inom olika myndigheter gör så som Knäpp 

Ole nu gjorde, så kallas dessa för bra? Diskussioner som handlar om ”intrång i det privata” 

Integritet? Vet Knäpp Oles talespersoner vad detta är? Skyddad ingång… Säker 

våldshantering… Ekonomisk brottslighet… Vård av våldsam… Psykiskt våld… Nu kan man 

tro att våld bara är farligt. Icke! Visst våld krävs för att vi människor skall kunna leva.  

Vi dödar djur för att äta.  (Vilket jag inte har några problem med) Vi föds där våra mödrar 

måste använda sig av en otrolig kraft och styrka, detta är ett tvång inte våld. Kristendomen 

menar och förklarar livets gåva i form av ett barn, att kvinnan måste ensam betala sina 

synder. Därför gör det ont att föda… Våld? Men när våldet övergår till en destruktivitet och ett 

övertagande av kontroll blir våldet inte bara ett strukturerat våld, det blir även en metod att 

hålla människor i schack. Klanvåld då?(Hedersvåld) Ja, du din arma själ som måste leva 

med den våldshärvan. Där har vi alla fantastiska och utstuderade handlingar i en och samma 

situation.  

När jag sa nej till min ”klan” fick jag aldrig en lugn blund. Jag kan inte rekommendera detta till 

någon. Men jag kan heller inte säga att det inte var det bästa som hände mig. Några ärr, sår i 

själen och en fattig ekonomi, lever jag fortfarande med mitt liv som insats, uppfläkt på 

pokerbordet… Våld är för den som förstår sig på det, inga problem, men för den som inte 

förstår sig på våldets sammanhang och strukturer, blir det ett avgörande dilemma att försöka 

lösa och redan innan lösningen, har denne förlorat…   

 

Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, med möjligheter och 

resurser för utveckling och värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och välstånd 
för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och bli valda. 
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Kvinnofrågan är när allt kommer 

omkring frågan om brödfödan. Dess rötter är 
djupt begravda i ekonomin. För att besluta sig 
för att kräva likaberättigande med mannen, var 
kvinnan tvungen att först och främst bli 
ekonomiskt självständig. 

»«»«»«»«»»« 

För att få behålla frukterna av 

ekonomisk självständighet måste 
kvinnan kämpa dagligen för att 

tillerkännas sin politiska och rättsliga 
rättighet. Det handlar om att kvinnorna 

deltar i samhället med lika rätt och är 
med och beslutar med samma rätt.  

Lika rättigheter och 

förutsättningar åt alla! 
En annan sida av kvinnofrågan, nämligen frågan om 

familjen. Behöver man orda om vilken betydelse det är för 

en verklig frigörelse av kvinnorna, att denna vår tids             

komplicerade fråga löses? Kvinnornas strävan efter 

jämlikhet är naturligtvis inte begränsad till kampen för 

politisk rösträtt, tillträde till doktorsexamen och andra 

vetenskapliga examina och lika lön för lika arbete. För att 

bli verkligt fri måste kvinnan också frigöra sig från de bojor 

som vår tids förlegade tvångsmässiga familjetyp tynger 

henne med. Att lösa familjefrågan är inte mindre viktigt för 

kvinnorna än att skaffa sig politisk jämställdhet och att 

konsolidera sin totala ekonomiska självständighet. 
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VÅLD??? VÅLD!!! 
”Men Babye, varför gör du bara inte som jag säger, så slipper jag korrigera dig?” 

Säger han med en kärlekslen röst. Hans ögon är varma, känsliga och han får henne 

känna skuld, för att hon blev slagen av honom. Det var hennes fel att han kände sig 

tvingad slå henne till förståelse. 

Det var 70-tal och hon svängde ner för trotoaren i den nya staden med vippande kjol, knappt 

ovanför knäna. Hon var glad, hon var kär och nästan övertygad om att han älskar henne. Om 

hon bara lyckas visa honom hur mycket hon älskar honom, kommer han känna sig trygg med 

henne och inte behöva bli osäker och därmed rädd att hon skulle lämna honom. Han skulle 

inte behöva känna sig tvungen att slå henne, när hon visste att han egentligen inte vill något 

annat än att visa sin kärlek. Han hade sagt att det var av kärlek han slog. Hon förstår.  

- Hej, där är du, oj, är det här vi skall äta lunch? 
- Ja, kom nu Babye, dom känner mig här. 

De blev hänvisade till ett bord för två, med vit linneduk  mitt i salongen. 

- Så Babye, skall jag rekomendera något du inte har ätit förr?  
- Ja, gärna. Jag vill upptäcka nytt. 
- Två dagens tre rätters och vin tack, säger han till servitören som kommer och hälsar 

igenkännande med en bugning. 
Han tänder en cigarett, ser sig om, nickar till någon bekant och vänder sig mot henne. Han 

ser på henne med kärleksögon. Ler mjukt. Börjar berätta om sin dag på förlaget. Hon faller i 

samtalet, de skojar och diskuterar. Hon känner sig glad. Ser sig om i salongen, någon ler 

mot henne och hon ler tillbaka. Hon vänder till sin älskade med sitt leende. Hon möts av en 

svart blick och en låg hotfull röstton.  

- Du skall inte se runt som ett fnask! Du skall enbart se på mig! Eller ner i bordet! Har 
du förstått?! Väser han utan att omgivningen märker något. 

Hon sänker blicken i tallriken. Ser på honom, tystnar och fortsätter att äta. Hans hårda blick 

riktas mot henne som för att nita dit henne på plats. Han sänker sin blick, som om han byter 

ut den, för att rikta åter sina mjuka ögon mot henne. Han talar igen i en mjuk ton och säger 

sedan högt för att omgivningen skulle uppfatta det: 

- Smakar maten bra, Babye? Tycker du om det? Han ler och ser på henne igen med 
kärlek.  

Omsvängningarna går på en bråkdels av en sekund. Han växlar mellan att vara en hotfull 

och hård demon till en varm och kärleksfull make, på ett ögonblick. Hon vet aldrig när han är 

det ena eller det andra. Växlingarna kommer plötsligt och utan förvarning. Det tycks henne 

att varje gång hon känner sig lycklig tillsammans med honom, förstör han det genom att slå 

ner henne. Som om han inte vill att hon skall känna sig för säker. Känna sig trygg. Är hon 

trygg, har han ingen kontroll. Det är kontroll han vill ha. Makt.  

De äter färdigt, betalar och lämnar. Han låter världsvan och kommenterar något till någon 

gäst, hjälper henne med stolen och för henne elegant framför sig ut ur restaurangen. Hon för 

sin blick från tallriken och till dörren. Hon ser inte på någon, möter ingens blick och går ut. 

Tar sin man under armen och går mot bilen. Hon fortsätter att se ner i trottoaren, rädd för att 

han skall få ett utbrott till.  
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De kommer hem till den dunkla lägenheten. Tjocka gardiner är fördragna för att hålla en 

ilsken sol ute. Dammpelaren dansar i ljusspringan och ett lugn avväpnar en spänning som 

alltid infinner sig då de är ute tillsammans.  

Utan förvarning flyger hon i golvet av ett blixtsnabbt slag från hans hand. Han slår över örat 

och det tjuter och dånar i öronen. Hon slår  huvudet i soffkarmen. Hon försöker ta sig upp 

med stöd av soffan och ett nytt slag riktas mot hennes huvud. Hon faller åter på golvet. Nu 

kryper hon ihop i fosterställning och skyddar sitt huvud med sina händer. Han rycker upp 

henne i håret och slänger henne i soffan och själv sätter han sig i den andra soffan som står 

diagonalt.  

- Du skall aldrig mer kompromittera mig i offentlighet igen! Han säger det hårt, tydligt 
och hotfullt. Det går inte att ta miste på hans krav. 

- Men, stammar hon mellan tårar och rinnande snor, vad har jag gjort? Jag förstår inte 
att du säger att jag har kompromitterat dig?  

- Du skall inte sitta och titta på andra män! Tycker du min reaktion  är konstigt, va? Vad 
är du van vid för sätt! Det är bara fnask som sitter och tittar på främmande män, har 
ingen lärt dig det? Nästan skriker han åt henne.  

Hon kryper upp i soffan, sårad, kränkt, förtvivlad, förvirrad. Varför gör han så här? Älskar 

henne inte?  

Han väntar ut henne, sitter tyst, sårad, åter igen sviken av en trolös kvinna. Han lyssnar på 

hennes gråtande och snörvlande och riktar så småningom åter sin mjukhet mot henne.  

- Älskade Babye, du vet ju att jag älskar dig. Jag vill inte du skall få ett dåligt rykte, att 
människor skulle tro du är någon annan än den du är. Du är min kvinna och jag vill att 
världen skall veta hur fin du är och att du är bara min. Jag vill bara lära dig.  

Han reser sig upp, torkar bort hennes tårar med sin näsduk, tar om hennes näsa som ett 

barn och uppmanar henne att snyta sig. Han kysser henne där rodnaden flammar på 

hennes kind. Smeker henne över håret och viskar kärleksord.  

Hon förstår att hon har gjort något fel och hon tänker att hon skall passa på sig så att det 

inte upprepas.  

Hon reser sig från soffan, slätar över sin korta kjol för att gå in i badrummet för att tvätta 

sitt ömmande ansikte. Innan hon kommer in i badrummet, hör hon hans röst åter skarp: 

- De där korta kjolarna, får du sälja. Kjolarna måste täcka knäna.  
Hon hör honom, stannar upp en sekund, böjer sitt huvud och bestämmer sig för att börja 

gå i långkjolar. Hon skall sy dem själv. En trotsig tanke snor snabbt förbi, hon vet, att hon 

är sexigare i en långkjol än i en knälång. Hon går in i badrummet och in i duchen för att 

låta all ångest rina ner med vattnet i avloppet.  

Rebecca Hybbinette  

 

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/ 

http://rebeccahybbinette.wordpress.com/
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Kampen mot de reaktionära 

Islamiska Staten (IS) 
Islamiska staten (IS) har arabiskt ursprung och utvecklades ur ”al-Qaida i Irak”, de stred inte 

mot de amerikanska inkräktarna, utan mot irakiska shiiter. Alltså två reaktionära grupperingar 

inom islam stått mot andra för att få mer inflytande och makt i området. Sedan 35 år bakåt i 

tid har omvärlden bevittnat den islamiska regimen i Iran förtyckt, fängslat, torterat, avrättat, 

stenat och visat samma reaktionära syn på kvinnor som IS. Vi har sett att talebaner har gjort 

samma omänskliga handlingar mot det afganska folket. De här reaktionära religiösa staterna 

och krafterna är en produkt av amerikanska imperialismen samt övriga kapitaliska krafter i 

området för att kunna härska över sina politiska och ekonomiska intressen.  

Än en gång har de imperialistiska staterna och deras internationella organisationer, så kallade 

mänskliga organisationer blivit avslöjade och visat sitt rätta ansikte. De har lämnat 

människorna i Kobane helt ensamma. Däremot har det organiserats hundratals 

demonstrationer och prostester från folket i olika länder och visat på olika sätt solidariserat 

med kämpande i Kobane.  

Folket i Kobane kämpar för rättvisa och jämlikt mänskligt samhälle där kvinnor och män har 

en folklig delaktighet och gemensam planering. Detta står sig starkt mot de reaktionära 

islamiska värderingarna och tänkande och handlingar. Kvinnor och män i Kobane kämpar 

hand i hand för ett mänskligt samhälle mot all sort religiösa vidskepelser. Deras kamp handlar 

inte en nation, om kurdfråga, utan det är en kamp för ett fritt mänskligt samhälle.  

IS försök att tvinga på sin tillbakåtsträvanden, islamistiska terrorstyre på staden Kobane med 

160 000 invånare, en gränsstad mellan Syrien och Turkiet. Staden har en strategisk betydelse 

för IS för att kontrollera gränsövergångarna och få bättre tillgång till finansiellt och militärt 

stöd från Turkiet. 
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På nyheterna visas bilder av den turkiska armén som står uppradade med sina stridsvagnar, 

utan att göra mer än att låta IS soldater gå över gränsen och hämta ammunition, mediciner etc. 

Dock gäller inte samma regler för kurdiska PYD (syriska motsvarigheten till PKK), de får inte 

ens köpa vapen och ammunition, vilket har bestämts av den turkiska regeringen i Ankara. Den 

13 oktober bombade turkiskt stridsflyg PKKs positioner sydöst om Diyarbakir, medan de inte 

rört ett finger mot de verkliga barbarerna IS. Sammantaget har självfallet gjort folk ursinniga 

och de har också tydligt visat det.  

Turkiet är inte de enda som blåser upp IS även hyklarnationen USA har fingrarna i 

syltburken. De beslutade i mitten av september att ytterligare pumpade in 500 miljoner dollar 

till stöd för Syriens islamister. Syftet sägs vara att bekämpa IS. Men i praktiken torde det vara 

omöjligt att avgöra var pengarna hamnar. I Irak har stupade IS-ledare burit pass som visar att 

de använt Turkiet som bas. De har gått in som ”vanliga” USA-stödda krigare för att komma ut 

i Irak som USA-fientliga IS-terrorister. (8dagar.com) 

Anledningen till att Kobanes invånare kunnat bjuda IS hårt motstånd är att de enats genom 

demokratiska stormöten och lokala kommittéer samt viljan till ett jämlikt, rättvist och 

mänskligt samhälle. Stadens försvar utgörs av män och kvinnor med handeldvapen. Detta 

oroar hela regionens reaktionära regimer. Kobane utgör ett exempel på en framkomlig väg, 

detta kan sprida sig. 

Det som invånarna i Kobane har uppnått är en lärdom arbetarrörelsen, inte bara i 

mellanöstern, utan världen över kan dra nytta av deras organisationsförmåga. 

Stöd kampen mot Islamiska Staten.  

Dan Persson 

Behzad Barkhodaee 

15 oktober 2014 
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Vi måste organisera oss! 
Vi vill ha ett tryggt och utvecklat samhälle för alla, 
med möjligheter och resurser för utveckling och 

värdigt boende, utbildning, fritid, jobb och 
 välstånd för alla. 

Alla har en röst och alla har rätt att välja och  
bli valda. 

  

Kvinnors arbetslöshet, arbetsmarknadens situation 

Kvinnolöner, löneskillnader 

Kvinnor och arbetslivet, kvinnoorganisering 
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4-timmars arbetsdag  

dröm eller verklighet? 
 

Dagstidningen Dagens ETC hade den 24 juli en intressant artikel om arbetstidsförkortning och den allmänna 

synen på arbete. Sociologidoktorn Roland Paulsen menar att vi borde gå ned i arbetstid med 4 timmar. Dock 

genom att först gå ned till 6-timmars dag, annars kan det innebära för stora omställningsproblem. Men han 

menar att sex timmar inte är tillräckligt utan att fyra timmar är rimligast. Ett av skälen är att produktiviteten 

nästan fördubblats mellan åren 1993-2013 och detta utan att någon reform trillat igenom som kompensation. 

Däremot har lönens andel av BNP aldrig varit så dålig sedan 1910-talet. 

 

Under 1980-talet sade sossarna det rent ut, vad de planerat under 70-talet, när de devalverade kronan efter 

valsegern 1982 med motiveringen att sänka lönerna till förmån för vinsten. Detta gjordes för att få fart på 

investeringarna, enligt finansminister Kjell-Olof Feldt, vilket uteblev. På 80-talet sjönk reallönerna med 0,4 

procent medan aktiekurserna steg med över 400 procent. 1991 beslöt sossarna att överge den fulla 

sysselsättningens politik. Den omöjliga parollen, ”arbete åt alla” sjönk som en gråsten. Omöjlig därför att under 

kapitalismen måste det finnas en armé av arbetslösa - genom att hålla arbetskraften i konkurrerande relation med 

varandra, som i sin tur resulterar i låga löner. 

 

Marx förklarar detta i Kapitalet: ”Ju snabbare rikedomsutvecklingen pågår, desto fortare växer också den 

industriella reservarméns relativa storlek. Men ju större reservarmén är i förhållande till den aktiva arbetararmén 

desto talrikare är också den överbefolkning, vars elände står i omvänd proportion till dess arbetsbörda. Ju 

talrikare detta Lazarusskikt av arbetarklassen och industrins arbetararmé är, desto större är också den officiella, 

av myndigheterna erkända fattigdomen. Detta är den kapitalistiska ackumulationens absoluta, allmänna lag.” 

Han uttryckte det mer kortfattat: ”Ackumulationen av elände motsvarar ackumulationen av kapital.”  

Paulsen håller på med sin tredje bok där han intervjuar arbetslösa som tvingats in i Fas 3 och de som 

administrerar bedrövelsen. Han menar att syftet är att straffa de arbetslösa. Han säger: ”det är förljuget att påstå 

att arbetslöshet är så oerhört hemskt att vi måste se till för de arbetslösa får jobb. Istället borde politikerna säga 

som det är, att det är de som gör livet till ett helvete för de arbetslösa och det är det som är arbetslinjen.” Han 

visar också att arbetslösa har högre hälsotal, mår bättre, än personer med osäkra anställningar. 

 

Den engelska marxisten tillika professor i historia Eric Hobsbawm sade i en av sina sista intervjuer, han avled 1 

oktober 2012, 95 år gammal: ”En gång i tiden var 80 procent av världens befolkning, bönder. Nu för tiden kan vi 

få all föda vi vill med två procent eller mindre människor som arbetar med jordbruk. Detta händer också med 

den andra delen av produktionen och det är i detta den riktiga faran ligger”. Tänk på att produktiviteten ökar år 

efter år, robotisering av produktion ökar så länge arbetskraften inte är billigare och statsministern vill infria 

näringslivets krav på fri arbetskraftsinvandring. Arbetslösheten i Sverige var under juni månad i år 9,1, beräknad 

på åldrar mellan 15-74år. Grekland var mars i år 26,6%, även Spanien över 26%, Sydafrika 25.27%. 

Paulsen konstaterar vidare att politikerna lägger ner enorma resurser på att göra livet surt för de arbetslösa, det 

ska straffa sig att vara arbetslös. Dessa politiker drivs av föreställningen efter devisen: ”hungriga vargar jagar 

bäst”. Därför har inte ersättningarna i a-kassan höjts på över ett årtionde. Jakten, d.v.s. sökandet, efter arbete är 

påtvingat. Annars dras ersättningen in. Detta är en del i disciplineringen av de arbetslösa samt att de som har 

arbete ska skrämmas till tystnad. Bara tanken på att få sitta ena dagen och klistra igen ett kuvert, för att nästa dag 

öppna samma kuvert. Meningslöst och förnedrande, men dock ett hot. Du gör som vi säger, annars drar vi in 

ersättningen. Arbetslös är inte samma som fri tid. Vi äger din tid. Rebecca Hybbinette har skrivit om detta. Hon 

har erfarenhet av arbetsförmedlingen som hon kallar ”arbetsförnedringen”, vilket är det allmänna uttrycket för 

vad det hela handlar om. Arbetsförmedlingen har främst två saker att sköta, kontrollera den arbetslöse samt 

tvinga denne att söka alla möjliga jobb, ty utgångspunkten är att alla arbetslösa är lata, konstaterar hon.  

Paulsen ifrågasatte, intressant nog, varför det inte är frivilligt att delta i åtgärder för arbetslösa. I andra 

sammanhang är det så viktigt med individens frihet, integritet och om framför allt, valfrihet. I vilka andra 

försäkringar trappar man ut försäkringstagaren efter att först erhållit ersättning med 80 procent av tidigare 
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inkomst i 200 dagar som sedan minskas till 70 procent, i sammanlagt 300 dagar, eller 450 stycken om du har 

barn under 18 år. Därefter åker du ut. 

 

Fas3 betalar 225 kronor per dag, cirka 5 000 kronor i månaden, för de 35000 som var inskrivna deltagare i mars. 

Det högsta beloppet som utbetalas är 14960 kronor i månaden. 4300 av deltagarna får ingen ersättning alls, utan 

är hänvisade till socialhjälp. Anordningsbidrag kallas de pengar som betalas ut till privata företag (43%), 

resterande är kommuner, landsting och ideella föreningar och 2013 betalades 1,4 miljarder ut till dessa så kallade 

anordnare. 

 

Hur föreställningen om kärleken till lönearbetet kunnat utvecklas har dissekerats av Paul Lafargue (1842-1911), 

gift med Laura Marx dotter till Karl Marx, i hans förträffliga pamflett: Rätten till lättja med underrubriken -

vederläggning av rätten till arbete. Den skrevs under exilen i London 1880. Han sa: ”Det är kärlek till arbetet, 

den med kämpande lidelsen för arbete, vilken drivits dithän att livskraften hos den enskilda människan och 

hennes avkomma bryts ned. Istället för att kurera denna sinnesförvirring har präster, ekonomer och moralister 

gjort arbetet till något heligt.”  

Denna kärlek till lönearbete har en lång historia av våld, nöd och fruktan. Lönearbete på livstid kunde bara 

vidmakthållas med disciplinering genom att arbetarna blev ”inpiskade, brännmärkta och pinade i den disciplin 

som lönearbetarsystemet kräver”.  

Vidare skriver han: ”Om arbetarklassen ur sitt hjärta utplånade den last som behärskar den och förnedrar dess 

natur och reste sig med all sin fruktansvärda makt – inte för att kräva De mänskliga rättigheterna, som inte är 

något annat än kapitalisternas rätt till utsugning, inte för kräva Rätten till arbete som inte är något annat än rätten 

till elände, utan för att smida en järnhård lag som förbjuder varje människa att arbeta mer än tre timmar om 

dagen – då kommer Jorden, den gamla Jorden, att skälvande av glädje känna att ett nytt universum rör sig inom 

den…Men hur ska man kunna kräva ett kraftfullt beslut av ett proletariat som korrumperats av den kapitalistiska 

moralen?”  

 

Något senare än Lafargues text, skrev Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken. Foucault 

går till historien och visar hur det i 1600-talets Frankrike uppstod interneringsanstalter för arbetslösa, fattiga, 

dårar samt sjuka på, som han kallade, ”den stora inspärrningens epok”. I boken Övervakning och straff synar han 

bland annat ingående hur disciplineringen utvecklades i verkstaden, skolan och armén. Det har krävts lång tid 

och hårda nypor för att implementera ett allmänt godkännande för en kultur med hårt arbete och långa 

arbetstider. 

 

Den protestantiska regeln att ”den som inte vill arbeta, ska inte heller äta”. Synsättet omsattes till socialistisk lag 

av Lenin som skrev: ”[…]socialismens främsta och viktigaste grundprincip: ’Den som inte arbetar skall inte 

heller äta.’. ” Nej det är inte någon socialistisk ”grundprincip”, den är tagen från Bibeln, Paulus, Thessalonike, 

andra brevet 3:11 och lyder: den som inte vill arbeta får inte heller äta. 

Lenin hade många förtjänster. Emellertid är inte detta en av dem. Och det även om han skrev i affekt mot rika 

kulaker som tjuvhöll på spannmål i spekulationssyfte och att sabotera statens fördelning av bröd.  

Istället för parollen ”arbete åt alla”, borde vi tala om rätten till försörjning åt alla och utveckla de praktiska 

möjligheterna därifrån. Vi socialister är emot löneslaveri, då är det ologiskt att föreslå en utbyggnad av 

densamma. 

 

Nu får vi hoppas att Roland Paulsen startat en fet debatt i frågan inom arbetarrörelsen. Sverige som nation går 

alldeles utmärkt statsfinansiellt, till och med 911 miljarder kronor helt orörda pengar på kistbotten. Företagen 

staplar miljardvinsterna på varandra. De enda det går dåligt för i samhället är vi arbetare, arbetslösa, sjuka och 

fattigpensionärer osv. Vi har inte råd med arbetstidsförkortning, ni ska veta att det kostar pengar, upplyste en 

före detta LO- ombudsman myndigt, på ett möte i ABF huset i Stockholm. Vi kan argumentera med 

självsäkerhet mot sådant, ty vi har fakta på vår sida. 

 

Dan Persson 

Oktober 2014 
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SVENSKT SMYGMEDLEMSSKAP I NATO 
Sverige har av hävd varit alliansfritt i fred och neutralt i krig. Det har gagnat oss väl. Det har hållit oss 

utanför två världskrig, det har hållit vårt samhälle fritt från bomber, det har hållit oss borta från 

ockupation. 

 

 Efter Kalla Krigets slut bländade dollartecknen i ögonen på de giriga och man ville stänga ner allt vad militär hette 

samtidigt som man ville snabbt komma in i f.d. fiendeland med sina ekonomiska intressen. Unga hormonstinna 

s.k. ”förståsigpåare” satt i TV – rutan och framhöll hur de skulle ”lära ryssen” hur ett kapitalistiskt samhälle 

fungerar, hur man skulle äntligen kunna komma åt ryssen. Om det tidigare inte gick militärt, kan man nu komma 

in med ett fantastiskt överläge och en påse pengar – trodde man.  

Dessa så kallade ”rysslandskännare” bevisligen visste föga, då man aldrig har besvärat sig att ta reda på den 

ryska historien, kultur och mentalitet. Att köra över ett fyllo som Jeltsin, kan låta sig göras, en tid. Men att tro att 

det är bara att köra över 1000 år av historia i världens största land är det bara dumskallar som gör. Sådana tycks 

det gå 13 på dussinet, inte minst i Sverige.  

Den ignorrans och arrogans som vår utrikespolitik har präglats av sedan 1991, har bäddat för skärpta 

motsättningar.  

 

Liberalerna framhåller att demokratier inte krigar mot varandra. Det kan de påstå, så länge de själva definierar 

vad som är demokrati.  

 

Från början efter Sovjetunionens fall sa man att det var nu en demokrati. Det var en demokrati lika lite som det 

var socialistiskt 1917. Men för historielösa kapitalister har det ingen betydelse, bara det gynnar affärerna.  

Med fortsatt utrikespolitisk arrogans har man lyckats skruva Sverige in i ett hörn. Detta var troligtvis strategin, för 

att kunna hävda ”nödvändigheten” av NATO medlemsskap. Så har man fått Sverige med NATO krig i olika former 

av samarbeten. Ingen har frågat det svenska folket om ifall vi vill vara medlemmar av NATO. Ingen har heller 

frågat ifall vi vill skicka våra soldater till NATO krig, långt-bort-i-stan. 

  

Det vågar man inte, då en majoritet skule med all sannorlikhet säga nej.  

 

Nu har man skrivit ett avtal, där Sverige är NATO-värdland, dvs. vi skall ställa upp med att vårt land är till 

förfogande, för övning och för placering av kärnvapen. 

 

Sverige valde bort kärnvapen på 50-talet, nu skall de smygas på oss. Under hela Kalla Kriget lyckades vi undvika 

kärnvapen. Frågan är, varför skall vi ha sådana nu?  Är vi inte alla nu snälla kapitalister och det finns inte längre 

någon Ond makt som amerikanska presidenter kan förfasa sig över?  

Varför frågar man inte sitt folk om det vill ha kärnvapen på sitt territorium, om det vill ha militärövningar i våra 

skogar? 

Det törs man inte, därför skall vi ställas inför faktum. Detta är en antidemokratisk maktmetod som 

alliansregeringen har använt sig av när det gäller andra saker, som sänkt skatt för de rika och smitmöjligheter för 

storföretagen. Nu försöker man tillsammans med nuvarande regering att tvinga på oss ett medlemsskap, bakifrån. 

Därför är det av vikt att alla som värnar om fred och alliansoberoende, säger ifrån till att Sverige blir ett NATO-

värdland. Att Sverige smygs in i NATO och att det svenska folket får bestämma sin egen framtid.  

Smygnatofieringen är en del av globaliseringsstrategin. Vi skall alla bli små vassallstater i det transmonopolistiska 

”fria marknadsriket”. Det är det nya Romariket som mejslas ut och ersätts av plebejer, importerade från när och 

fjärran, slavar som skall sättas mot varandra i strider om liv och död. 

  

Ingenting nytt under solen, samma förtryckarsystem med andra former och kulörer. 

 

Det bildas en riksomfattande motståndsrörelse mot svensk Natofiering och smygmedlemsskap. Ställ upp bakom 

den och visa de folkvalda vad folket vill! 

 

Sverige skall inte vara NATO-värdland,  alliansfrihet i fred och neutralitet i krig! 

 

Rebecca Hybbinette 

November 2014 
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ÖPPET BREV 

2014-11-07 

Till 

Stefan Löfven, statsminister  & partiledare (s) 

Gustav Fridolin & Åsa Romson, språkrör (mp) 

Med bestörtning konstaterar vi  att den 28 augusti  beslutade den dåvarande alliansregeringen med stöd från det socialdemokratiska partiet att 

Sverige skall underteckna ett avtal om s.k. värdlandsstöd med Nato (Host Nation Support). Därefter undertecknade ÖB av talet på 

Natotoppmötet i Wales den 5 september. 

Ingen som helst debatt fördes om värdlandsstödsavtalet inför valen den 14 september. 

I regeringsförklaringen nämns avtalet och närmandet till Nato inte ens vid namn.  Däremot  påstås att ”den svenska militära alliansfriheten 

tjänar alltjämt vårt land väl” samt  att ”Sverige skall verka för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt som i 

EU:s närområde”. 

Enligt artikel 42 i Lissabonfördraget är Nato en integrerad del av EU:s gemensamma försvars-och säkerhetspolitik.  Genom bl.a. 

partnerskapsavtalet med Nato är Sverige en aktiv aktör i EUs och Natos gemensamma försvars-och säkerhetspolitik. 

Värdlandsavtalet skall enligt UD ”förenkla för Sverige att ta emot militärt stöd från eller stå som värd för Natoövningar”.  

För att värdlandsavtalet skall träda kraft förutsätter enligt kanslisekreterare Anneli Johansson, som uttalat sig i statsministern ställe, avtalet 

”vissa lagändringar  bl.a. på mervärdesskatteområdet”. Försvarsminister Peter Hultqvist säger i en intervju i Svenska Dagbladet 17 oktober 

att en proposition kommer att förläggas riksdagen under 2016. 

Den 13 november är det 20 år sedan folkomröstningen om EU 1994. EU-eliten försäkrade då att Sveriges 200-åriga fredspolitik skulle bestå 

och ej påverkas av ett EU-medlemskap. Idag vet vi att detta inte var korrekt. Hur kan Sverige vara alliansfritt med ett partnershipsavtal med 

Nato och nu med ett värdlandsavtal som tillåter Natotrupp på svensk mark både i fredstid och i en krigssituation? 

Folkrörelsen Nej till EU kräver att regeringen/riksdagen 

 omedelbart häver värdlandsavtalet med Nato 

 säger upp partnerskapsavtalet med Nato 

 säger Ja till alliansfrihet i fred syftande till neutralitet  i krig. 

Jan-Erik Gustafsson 

Ordförande 

Folkrörelsen Nej till EU, www.nejtilleu.se 
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Den kätterska arbetarjäntan            En saga 

Det var en gång en arbetarjänta. Ja, hon kallades så, eftersom hennes familj 

var arbetare på en fabrik. Efter en knagglig skolgång, hamnade också hon där. Livet var så 

vist inrättat att var och en får veta sin plats redan från början. En dag skulle fabriken läggas 

ner, vilket fackföreningsmännen inte tyckte gjorde så mycket. Det var ju en gammal fabrik. 

Utvecklingen krävde nytt. Dom fick förstås rimlig ersättning för det förlorade arbetet. Männen 

på fabriken utgjorde bara två procent av arbetsskaran, därför var det inte svårt att betala dem 

ersättning. Kvinnorna bjöds på tårta och kaffe. Sådant uppskattar kvinnor. 

Fabriks skulle ha fackmöte och hon möttes av vänliga leenden, ögonkast och 

erbjudanden om en liten fest, när mötet var slut. De var ovana av att ha fruntimmer på 

mötena, som de sa. Speciellt unga sådana. De vana karlarna svingade fackföreningsklubban 

manligt och stolt, med ett svich för varje beslut, när klubban slog i bordet. Arbetarjäntan 

tyckte att det gick fort och hon hade svårt att hänga med de mystiska harangerna som 

uttrycktes vid maktens bord. Hon begärde ordet, hon var rädd, för hon hade lärt sig att hon 

inte skulle lägga sig i sådant hon inte begrep. Karlars vetskap om hur fackmöten skulle 

skötas, begrep hon inte. 

- Jag tycker att facket skall protestera mot nedläggningen, ja i alla fall mot hur dom 
behandlar oss kvinnor på fabriken. Sa hon och skakade av osäkerhet. 
Jäntans lilla tunna röst, skar genom den förvånade tystnaden som ett rakblad. De tidigare 

flirtiga ögonkasten, var nu förbytta till hårda blickar. Hon blev inte bjuden på någon fest. 

 Nu var det så vist inrättat i livet, att utveckling av samhället ställer krav på 

förändringar, även på dem som inte vill. Det fanns möjlighet att ta lån för studier även om 

man var en fattig arbetarjänta, så att det gick att hänga med utvecklingen. Arbetarjäntan 

studerade och studerade. Så länge hon gjorde det, var det ingen som brydde sig riktigt om 

vad hon pysslade med. Jäntor tycker ju om att pyssla.  Hon fick ett jobb och hon 

var lycklig. Männen tyckte att jobbet gav för lite pengar och ville inte ha det av den 

anledningen. Visst hade dom rätt, men arbetarjäntan var van vid lite och tacksam för det hon 

fick. 

 Den här gången gick hon till tjänstemännens fack, som hon nu tillhörde, men 

ack! Vad skulle de kunna göra? Sa dom.  

- Du måste lyssna till din fackordförande, sa dom. Han vet bäst. Det gjorde han. För sin 
egen del. 

Det fanns bara ett alternativ för arbetarjäntan. Att studera vidare. Hon 

studerade och studerade. Så länge hon gjorde det, var det ingen som brydde sig om vad hon 

pysslade med. Jäntor tycker ju om att pyssla. 

En dag stod sanningen framför henne som ett obestigbart berg. Hon var inte längre någon 

arbetarjänta. Hon var en studerad kvinna med ursprung i arbetarklass. Inga flirtiga ögonkast 

från fackpampar längre. Inga inbjudningar till fester efter fackmöten. 

När hon sökte arbete efter sina studier, var det som om hon inte fanns. Nu 

hade hon likvärdig utbildning med dem som hade bra löner. Men hon hade missat det 

viktigaste, hon var fortfarande kvinna och dessutom inte längre ung. Den enda erkända 

kvalitet hon hade haft i konkurrensen, var sin ungdom. Hade man ingen ungdom måste man 
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ha de rätta klasskontakterna och det rätta könet. Den enda bundsförvanten hon hade, var 

samhället. Samhället stödde inte sådana som henne.  

Inte var det bara att komma och vilja ha ett arbete som de välbetalda männen 

också ville ha. Skulle hon konkurrera med dom, måste hon vara som dom. Inte vara sig. Det 

var svårt för den f.d. arbetarjäntan att vara man. När hon var ung hade hon försökt vara man 

för att få ett jobb. Hon hade klätt sig i manskläder, stoppat in sitt halvlånga hår i en 

arbetarkeps och tågat iväg i manlig gång, för att jobba extra i hamnen. Hon hade blivit 

avslöjad. Hon var för kurvig i kroppen, hade de sagt. Hon fick städa istället. Visserligen inte 

lika bra betalt, men konsten att städa, hade hon ju i blodet. 

Långa studietider betalar sig inte för arbetarjäntor. Dom får dåligt betalda jobb 

ändå och låga pensionspoäng.  

En dag satt det några kvinnor i TV rutan och sa att ordningen som den såg ut i 

samhället var på ett sådant vis att hur man än gjorde, förlorade kvinnorna. Dom sa att en del 

kvinnor har dubbla och tre gånger så många ok att bära. Beroende på om de var från 

samhällets botten, mellan eller övre skikt. Om de kom från andra länder, andra kulturer. Men 

alla har minst ett ok som de delar med alla kvinnor, att de är kvinnor.  

Det var sant, tänkte den fd. arbetarjäntan. Hon visste att det var sant. Det hade 

inte stått i de böcker hon hade läst om arbetarklassens kamp för de heliga friheterna. Hon 

hade läst det i sin kropp, i sin själ.  

Hon hörde manskören i TV, hur de beklagade de kätterska kvinnorna, hur de 

stal röster och förnekade klassperspektivet i samhället. 

Hon tänkte, jag skall betala in två hundra kronor till de där människorna som sa som det var. 

Nu hade hon bara femtio kronor kvar, men om tio dagar skulle hon få sin pension. Den där 

pensionen som uppförde sig som om hon aldrig hade arbetat, egentligen. 

En arbetarjänta som hade studerat, var en opålitlig arbetare. En arbetarjänta 

som ville upp i samhällshierarkin, måste köpa hela paketet. Det passar sig inte att vara en 

självständig kvinna som vägrar förneka sitt ursprung. Då var man dum. Hon hade varit dum. 

 På så sätt blev den f.d. arbetarjäntan ratad både av sin egen klass, av 

arbetarregeringen och av den klass som vägrade ta emot henne. Nu hade hon blivit en 

kätterska, eftersom hon hade sagt att även borgarkärringar var förtryckta. Visserligen inte på 

samma sätt, eller lika mycket, men ändå. Hon visste för hon hade jobbat i kvinnojouren. 

Skulle hon ljuga om vad hon hade sett? Hon begrep inte att hon skulle hålla tyst och vänta 

på sin tur, hade man sagt henne. Samhället var inte färdigt än, sa dom. Varför klagade hon? 

Hade det inte blivit bättre kanske? Det skulle bli bättre i framtiden, sa dom.  

Det enda hon hade sagt var att det inte var trevligare att bli diskriminerad av sina egna 

klassfränder, än vad det var att bli det av de andra.  

- Påven är död. Sa hon med försiktig stämma.  

Den förvånade tystnaden skar som ett rakblad genom församlingen. 

Rebecca Hybbinette 
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Pensionsbluffen 
Ett mantra innehåller ett eller några ord som konstant upprepas för att koncentrera tankeverksamheten under 

meditation. Politiker använder ofta mantra, dock i helt andra syften. Finansminister Anders Borg vaknar säkert 

varje morgon och drar sitt mantra: ”Vi måste vara försiktiga med pengarna och ha ordning i statsfinanserna.” 

Påståendet är självfallet svårt att säga emot. Vem vill ha oordning i finanserna? Mantrat förekommer oftast när 

någon kräver någonting, en reform eller när en löneökning för offentliganställda kommer på tal. Taktiken är att 

vilseleda, som om vi hade dåliga statsfinanser. Vi har mycket bra statsfinanser. Vi har t ex 911 miljarder, 

25,1procent av BNP , oanvända kronor som ligger och skvalpar i statskassan. Statsskulden utgör 34 procent av 

BNP och kommer att vara betald, i nuvarande takt, år 2050. Emellertid är det inte ens önskvärt. Troligen är Mats 

Odell (KD) ensam förslagställare. 

 

Att antalet pensionärer blir fler och de som arbetar minskar till antal, är ett mantra som varit oemotsagt i cirka 30 

år. I samtliga partier har det rått konsensus, fullständig uppslutning. Per Nuder, finansminister för (S) 2004-2006, 

påstod att fyrtiotalisterna utgjordet ett ”jättelikt köttberg” och när de går i pension skulle samhället kantra. Sedan 

har socialdemokraterna till och med lagt in följande i partiprogrammet från 2013: ” Den demografiska 

utvecklingen med en växande andel äldre är […] en av välfärdssamhällets stora utmaningar.”  

Och som en ”utmaning för framtiden” föreslår statsminister Fredrik Reinfeldt att vi ska arbeta till 75 års ålder så 

att samhället inte kantrar. Detta samtidigt som samtliga partier lovat jobb i över 20 års tid. Trovärdigt? Att färre 

försörjer allt fler är naturligtvis rätt om man räknar individer. Det är själva dramatiken i argumentet. Men ska 

man räkna antalet individer? 

 

Dock har det funnits en och annan som påpekat det felaktiga i detta påstående. Daniel Ankarloo skrev en bok 

(Välfärdsmyten 2010 Visst har vi råd att finansiera tryggheten) och dissekerade feltänkandet som bluff. Han 

menade att grundfelet är att räkna antalet individer som går i pension, när man i stället borde räkna på de pengar 

som finns i systemet. Ankarloo säger: ”Försörjningen är helt enkelt en fråga som ska mätas i kronor och ören, 

inte antalet personer i den ena eller den andra gruppen. ’Bördan’ av denna försörjning bestäms således inte i hur 

många som man ska försörja, utan i relationen mellan de utgifter som ska försörjas och de inkomster, som utgör 

medel för denna försörjning.” 

 

Om man gör detta visar det sig att den så kallade försörjningskvoten har minskat. Anledningen är att 

produktiviteten ökar och i Sverige har den nästan fördubblats mellan åren 1993-2013, vilket resulterar i plus för 

skattekistan. Tillväxten har varit dubbelt den tyska sedan 1993. En årlig BNP-tillväxt på ca två procent. 

Produktivitetsökningar nås genom rationaliseringar och robotisering, ställa folk på gatan genom att öka takten. 

Således har det ramlat in stora summor från de som blir färre (arbetarna) till de som blir fler (pensionärerna). 

Precis tvärtemot de prognoserna som säger att pensionärerna skulle bli så många att pengarna tar slut. 

  

Dan Persson 

Oktober 2014 
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Anders dikter 
2 

Sten 

Den lekfullhet du visar i skenets vibrerande slöja  

Du är för den som vågar sig fram, både varm och kall  

Liggandes på en mjuk bädd, lite fuktig, lite vass, kvistar som är lätta att böja  

Nedsjunken i det kalla ser det ut som efter ett fall  

 

Du är inte ensam, du är än dock unik  

En efter en tittar ni fram på ett lekfullt vis  

Glimret och styrkan, formas, placerade så perfekt, bilden är så rik  

En lömsk och skum känsla växer, lever ni? Jag känner mig novis 

 

Tålmodigt ligger ni stilla, förflyttas av yttre kraft i er sal  

Ni skrämmer mig av det hårda och skiftningens nyans  

Kanske det ni visar, är vägen till min sista bal? 

Kanske det ni säger är i harmoni och i stadig balans  

Anders Hybbinette 

Sparven 

Den runda sparven står vid öppningen på tältets mynning 
Hon står där som den pojke de vuxna vill ha 
Hon står ensam i tidens gryning 
Ensam som sparv, stark som pojke, den pojke tiden ser som bra 
 
En fader grov och vårdslös  
En moder bortom all reson  
Sparven är egentligen föräldralös 
Pojken har ingen fason  
 
Den runda sparven växer sig stark  
Hon är inte längre en ”han” 
Hon skaffar sig en yttre bark  
Träffar en äldre man  
 
 Fadern från väst flyr  
Sparven står nu ensam kvar  
Blott sjutton år vid tidens fyr  
Blott en ung sparv, sökande efter svar  
 
En inblick i en kvarglömd skatt  
En blick som ger liv  
En tidens drottning, utan ståtlig krona eller förnäm hatt  



Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 4  nov. – dec.  2014 Sida 22 
 

En stark sparv som ej är naiv 
Sparven sitter vid fyrens reling  
Ensam mot vinden hon går 
Barken flagnar av hennes vingar, tiden har en mening 
Sparven har snart inte kvar pojkens sår 

 Anders Hybbinette  

Dagens recept - Rödgrön röra.  

Ta en liten bit av din moral 

Ta av det du nu har i skafferiet 

Egoismen sprungen från gångna generationer, den är total  

Ingenting nytt, eller jobbigt, man blir ju blind inför kärleksfrieriet  

 

Lägg i mer av det gröna alternativet 

Kanske röran då kan få rätt konsistens 

Inte för att de vill en arbetare väl i livet 

Men vi står ju ändå samlade inför demokratins konsekvens  

 

En gubbstrutt hit eller dit spelar ingen roll  

En tant hit eller dit har ändå ingen makt  

En röra där ingen tycks kunna få kontroll  

Över oss vilda arbetarungar som springer i otakt  

 

Ett blått alternativ håller samman en kort stund 

Kanske maktens korridorer går att nedmontera  

Rött och grönt blir till brunt, en ganska dålig grund 

Kanske blå-blodet sinar ut, eller stanningen behöver mera  

  

En fattigriddare eller en lützeninspirerad bakelse  

Den intelligente kanske abdikerar fån makten  

En annan klämmer åt folket med en skrivelse  

Det är inte formen som räknas, utan takten  

  

Röran är stor för den som saknar grund  

Smeten är hektisk för den som saknar alla ingredienser  

Nu har vi arbetarungar lekt av oss, vilat en stund  

Medelmåttans klocka säger snart pling, men äger ursprungets referenser 

  

Sockrade argument om arbetarungens väg är många  

En säger sig vilja hjälpa oss som ingenting har i pengar  

Andra blickar bara bakåt åt det politiker- religiösa, i det förgångna  

En annan hoppar bara mellan olika degar och sängar  
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Varför ska jag som arbetarunge  

Vilja lita på någon som saknar moral  

Jag kan lika gärna fortsätta bo ute i skammens dunge  

Då politiken saknar vision, den är fundamental  

 

Kanske en aning insikt kan krydda upp kulturrelativismens kaka  

Eller varför inte paketera in det nu bruna  

Varför inte bara internalisera människors sorg, låta dem glädjen få smaka   

Ta tillbaka arbetarens rätt, ta tillbaka det redan stulna  

 

Ät röran med en nypa salt  

Ute i friheten kan vi förklara  

Att livet blir lite roligare med lagom mängd malt  

Livet kan ses på flera sätt, både i blindo, eller ”jag ska bara”  

 

Mättnadskänslan av denna rätt är enorm  

Du behöver bara se på den en liten stund  

Dina tankar förvandlas till ett kaos en kall storm  

Du kommer inte att kunna få en öm blund  

 

Saknar du något i röran, gör det ingenting  

Gör som ingredienserna i den, lägg till något som kanske passar  

Eller begär lite mer krydda som ger ett ilsket sting  

Eller se hur de räddhågsna runtomkring ugnen prasslar   

 

Kanske du nu tänker att detta smakar nog inte så bra  

Kanske du inte vill ha en seg rödgrön röra  

Kanske du säger: det är inte det här jag vill ha  

Kanske du till folket börjar se och höra  

 

Oavsett hur du ställer dig till receptet 

Ska du nog veta en sak  

Att blandningen blir hur som helst det bruna konceptet  

Då demokratin tycks ha det lägsta tak  

 

Tänk efter innan du äter röran med stor aptit  

Den kan få dig att må lite illa, kanske du sätter i halsen  

Kanske du ska dela upp den bit för bit  

Tänk till om du nu vill äta denna röra, det kanske blir den sista valsen 

 

Smaklig framtid!  

Anders Hybbinette 
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Gemensam sak om kvinnolöner    2014-11-10 

Centralorganisationen LO vill nu göra gemensam sak med TCO och SACO i syfte att göra 

något åt låga löner inom kvinnodominerade offentliga områden. Enligt Torbjörn Johansson, 

avtalssekreterare inom LO, har avtalsrörelse efter avtalsrörelse byggt upp ett tryck inom 

dessa områden, skriver DN (7/11). Han menar att trycket kommer att explodera i nästa 

avtalsrörelse 2016 då undersköterskor, socialsekreterare, lärare och sjuksköterskor kommer 

att kräva bättre villkor. Johansson menar vidare att det finns en risk för att hela 

avtalssystemet med samordnade LO-förbund faller samman om de kvinnodominerade 

låglöneförbunden bryter sig loss. För att adressera problemet krävs dock gemensam sak 

med TCO och SACO samt att förbunden inom det privata området kan tänka sig att avstå 

löneutrymme till de eftersatta förbunden inom det offentliga. Det skulle innebära att idén med 

att industrifacken sätter ”märket”, dvs är löneledande i avtalsrörelsen, måste överges. 

Måhända har den modellen också spelat ut sin roll i en tid där inflationen är i stort sett noll. 

Hursomhelst är det dags för allvarliga åtgärder mot de könsrelaterade orättvisorna i 

lönesättningen.  JB 

ENTREPRENÖRSKAP           Klassfred på nyspråk 

     En av Sveriges många autonoma grupper kallar sig för Allt Åt Alla. De har nyligen lämnat ifrån sig 

en fyndig liten skrift, där de framhåller begreppet och fenomenet ”entreprenörskap” vara klassfred på 

nyspråk. AÅA är mot klassamarbete och är en aktivistgrupp som verkar i många olika sociala områden 

för att främja en rörelse inom arbetarklassen. Den är framförallt ungdomligt präglad och driver också 

med insikt frågor som berör samhällsproblem som gäller ungdomen i första hand.  

   Jag läser i broschyren och konstaterar att de ringar in entreprenörskap som kapitalismens räddning. 

Enligt förespråkarna till entreprenörskap skall det rädda landet genom att skapa jobb, öka 

sysselsättning och stärka den globala konkurrenskraften. Argument som författarna smular sönder.  

Man hävdar att hela entreprenörstanken  hör ihop med den nygamla organisationsfilosofin New Public 

Management med utgångspunkt i nyliberal ekonomisk teori. Genom att stycka upp produktionen till 

individuella entreprenörer kan man undkomma de stora arbetsplatserna, fackföreningsorganisering 

osv. På detta sätt kan nyliberal ekonomi hålla en massa människor i schack då entreprenörerna 

arbetar oändliga timmar utan skydd och rättigheter. NPM är ett effektivt sätt att urarma 

fackföreningsrörelsen bla.  

Författarna av broschyren tangerar dessa problem och jämför entreprenörskap med att ”förkroppsliga 

en inneboende motsättning i kapitalismen, där konkurrens på samma gång är den drivande och den 

hämmande kraften.” (s.9)  

Broschyren går sedan igenom vem som tjänar på entreprenörskap och där slutsatsen blir att den stora 

massan av entreprenörer är oskyddade, lågbetalda och ständigt arbetande lycksökare som aldrig kan 

garantera sin utkomst. De hålls utanför den organiserade arbetarklassen och deltar inte i den kampen. 

Författarna pekar på hur entreprenören kommer som fenomen in i den offentliga sektorn och även hur 

den lyfts upp i skolan. Man förbereder ungdomar på arbetslöshet, oskyddat arbete, motsättningar och 

djungelsn lag. De skall inte ha några förhoppningar utan räkna med att slita utan att för den skull 

uppnå resultat. Broschyren går igenom olika former av entreprenörskap där slutsatsen består. 

Det är ett bra arbete av ungdomar som har fått insikt om deras tillvaro och vad som väntar.  

Jag rekomenderar den som är intresserad av medveten ungdomskamp, att gå in på Allt Åt Allas 

hemsida och man kan även beställa broschyren, vilken jag rekomenderar. 

www.alltatalla.com                  stockholm@alltatalla.com 

Rebecca Hybbinette  
 

http://www.alltatalla.com/
mailto:stockholm@alltatalla.com
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Kort historia om kvinnor   

       
1800- och 1900-talet får man nog klassa som kvinnornas århundraden. Från att ha varit ett 

bihang och ägodel till mannen blev hon självständig och någon att räkna med. 

 

När Sverige var ett bondesamhälle hade kvinnan det ganska bra om man jämför med hur det 

skulle bli. Äktenskapen var uppgjorda i förväg och man gifte sig inte utav kärlek utan av 

ekonomiska och rent överlevnadsmässiga själ. Mannen var beroende av en duglig och 

arbetsam kvinna för att kunna klara av arbetet på gården. Kvinnorna jobbade minst lika mycket 

som männen vilket medförde att de hade en stark ställning i familjen.  

 

När Sverige sedan urbaniserades och industrialiserades så tappade kvinnan mycket av sin 

ställning. Nu sa man att det enda en kvinna dög till var att föda barn och sköta hushållet. 

 

Det var bara de ogifta kvinnorna och de ur underklassen som kunde tänkas arbeta. Om en man 

lät sin hustru arbeta var det ett tecken på att han inte kunde försörja sin familj och det ansågs 

skamfullt. De kvinnor som arbetade var begränsade till en snäv arbetsmarknad. Eftersom de 

inte fick utbilda sig var det frågan om enkla, tunga och lågavlönade jobb. En kvinna som gjorde 

samma jobb som en man hade i genomsnitt hälften av vad mannen hade. Det bottnade i att 

mannen skulle försörja en familj medan kvinnan bara skulle försörja sig själv.  

 

Snart skulle en förändring ske med hjälp av alla de sysslolösa kvinnorna i den nya 

medelklassen. De tyckte att de inte dög med de klassiska kvinnojobben, till exempel piga och 

fabriksarbetare, utan ville ha arbeten som krävde utbildning.  

Runt om i landet startades utbildningar för sjuksköterskor, folkskolelärarinnor och utbildning 

till post- och telegrafverken. 

Det rullade vidare när kvinnor fick rätt att bli myndiga vid 25 och när skråväsendet avskaffades. 

Nu fick kvinnor samma rätt att driva företag som männen. 

 

Senare sänktes kvinnors myndighetsålder till 21, samma som männens. 

De största anledningen till att de nya lagarna gick igenom så lätt var att kvinnor var billig 

arbetskraft. Deras löner var ju bara hälften av vad männens var. 

 

Mycket av detta hände under den första delen av 1800-talet och under resten av århundradet 

händer det inte mycket på jämnlikhetsfronten. Men under 1900-talet tar kvinnokampen ny fart. 

Efter första världskriget blir det lika rösträtt för män och kvinnor… 

Fortarande räknas kvinnor idag som andrahands medborgare. Kvinnofrågor är idag som 

tidigare. Vi behöver mer och bättre organisering och måste bekämpa för våra rätt och 

rättigheter. Kamp mot all våld, diskriminering, billig arbetskraft, dubbelarbete... 
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Kort om Kvinnors rätt 
Kvinnors rätt arbetar för jämlikhet och kämpar mot diskriminering.  

Kvinnors rätt är mot vidskepelser och kvinnoförtryck och arbetar för rättvisa.  

Vi arbetar organiserade med rådgivning och har ett brett socialt arbete. Vi stöder och hjälper utsatta unga 

kvinnor och arbetar aktivt mot våld mot kvinnor och mot hedersmord.  

Vi anordnar utbildning, studiecirklar och språkkurser. Vi har kurser om kvinnohistoria, kamp och utveckling, 

vi anordnar utbildningar om sociala och om samhällsfrågor.  

Vi anordnar föreläsningar och seminarier och samarbetar nära med berörda organisationer och institut. 

Vi har sommarutflykter med kulturella och information om kvinnor och kvinnohälsa samt rätt och 

rättigheter.  

Vi deltar aktivt i kvinnodagen, 8:e mars, internationella dag mot våld mot kvinnor, årliga aktiviteter mot 

hedersmord och liknande skam i samhället.  

Vi har diskussionskvällar om kvinnor och arbetslivet, arbetslöshet, lägre löner och könsdiskriminering i olika 

del av samhället.  

Vi har kvinnocafé öppet för allmänheten sista tisdag varje månad med öppna diskussioner, föreläsning och 

andra kulturella inslag.  

Vi använder media aktivt och är med olika radio och TV- sändningar för att sprida information, nyheter. Vi 

stärker vår kvinnoorganisation för skapande av rättvisa. Vi har en aktiv hemsida, med nyheter, diskussioner 

och information och olika debatter om kvinnofrågan, här i Sverige och övriga delar av världen.  

Vi anordnar informationsmöte med olika tema.  

Vi har en stor rad medlemsaktiviteter som promenad, träning, musik, kompetensutveckling, filmvisning, 

utställning och festar.  

Vi har brett kontaktnät med likande organisationer och samarbetar gärna om olika kvinnofrågor.  

Vi deltar aktiv i olika diskussioner och internationella seminarier och bidrar till utveckling av jämlikhet i 

samhället och allas lika värde.  

Vi tar gärna emot samtal och kontakt från de som behöver hjälp och stöd när de hamnar i problem och 

konflikt, vi försöker ge professionell rådgivning och hänvisar till berörda organen och stödcenter som finns.  

Vi arbetar ständig med utbildning och utveckling. Vårt medlemsantal ökat ständigt.  

Vi stöder andra kvinnoorganisations kamp för ett bättre samhälle och mänskliga förhållanden. Vi kämpar 

aktiv mot alla reglar och lagar som kränker, förnedrar och förtycker kvinnorna i världen.   

Vi är en ekonomisk organisation, där alla medlemmar arbetar tillsammans och fattar gemensamma beslut. 

Alla har lika rättigheter, medlemmarna har rätt att välja och bli valda och alla har samma möjligheter att 

lägga fram förslag och att delta i intressanta aktiviteter. Alla deltar frivillig i föreningens verksamheter.   
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Kvinnors Rätt i samhället- Väst (KR - Väst)  
 

Hej!  

Mitt namn är Anders Hybbinette och jag är nybliven ordförande för KR- 

Väst.  

Vi har bildat en systerförening till den befintliga föreningen i Stockholm 

för att vi vill bredda KR:s vilja att förändra och hjälpa kvinnor och barn på 

fler platser.  

Föreningen är under uppbyggnad och vi vill att du hjälper oss med 

tankar, idéer och du är mer än välkommen att bli medlem.  

Vi kommer att anordna möten, träffpunkter och vi kommer att bedriva ett 

informationsarbete där vi hoppas att vi alla kan vara en del i kampen för 

ett mer jämlikt samhälle.  

Det som kommer att ske innan årsskiftet är bland annat: En möteslokal skall ordnas. En hemsida skall 

ordnas. Sedan kommer vi självklart att sprida information där vi kommer att behöva din hjälp!  

Jag brinner för förändring och visst kan man tycka att det som brinner en dag kommer att brinna ut. 

Men sanningen är ändå den att det som brinner, brinner så länge det finns någonting att kämpa för. 

Människan i ett jämlikt samhälle är någonting som jag verkligen tycker att vi skall kämpa för och jag 

hoppas att även du gör det.  

 

Vänligen  

 

Anders Hybbinette 

 

Kontaktuppgifter:  

Anna Lagerman Sek.  

anna.lagerman@gmail.com 

070- 25 41 367 

 

Anders Hybbinette Ordf.  

Andershybbinette@gmail.com 

070- 754 47 59  

 

Våld mot kvinnor! 
Den 25 november är inte vilken måndag som helst, den är också 

Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Denna dag 

instiftades av FN 1999 för att uppmärksamma att våldet som 

utövas mot kvinnor i världen är så omfattande att det innebär ett 

hot mot jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och 

ekonomisk mening. 

Miljontals kvinnor misshandlas, hotas, våldtas och förhindras 

rättigheter och möjligheter, både av andra kvinnor och av män, i 

alla samhällsklasser och delar av världen. 

Och ja, det är ett hot mot liberala värderingar om alla människors 

mailto:Anna.lagerman@gmail.com
mailto:Andershybbinette@gmail.com


Kvinnobulletin   زنانی خبر بولتن                                                   Nr. 4  nov. – dec.  2014 Sida 28 
 

fri- och rättigheter. Men är det ett isolerat problem?  

Mitt svar är nej. Denna förföljelse av kvinnor är en konsekvens av vårt rådande ekonomiska system, 

som främjar skillnader i makt mellan medborgare.  När män vinner i makt, rikedomar och inflytande 

utan att dela med sig till kvinnor, så manifesteras detta. Likaså när 1 % av världens befolkning äger 99 

% av världens tillgångar, då är alla utom den ägande gruppen förlorare, man äger inget eller litet i 

jämförelse och har ringa inflytande över ens eget liv och framtid.  

All konkurrens, allt våld och all splittring oss nittionio procent emellan gagnar oss aldrig, varken som 

grupp eller individer. Så länge vi slåss med varandra är vi ofarliga för de i toppen av pyramiden.  Vi 99 

% har istället så mycket gemensamt att kämpa för - män, kvinnor, gamla, unga, oavsett sexualitet 

eller födelseort. Så länge vi kämpar för att tillsammans öka vår makt och vårt inflytande i våra 

samhällen, så går vi mot ett gemensamt mål. Detta innebär en verklig förändring i grunden när vi är 

så pass starka tillsammans att vi kan utmana den egentliga makten, den där futtiga en procenten.   

Vi alla behövs och ingen kan göra allt, men alla kan göra något! 

Anna Lagerman, 

Styrelseledamot för Kvinnors Rätt i Samhället, Väst 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Lika lön för olika kön 
Kvinnorna utgör halva delen av samhället och får ta de största 

smällarna vid nedskärningar och försämringar. Kvinnorna har ofta 

dubbel arbetsbörda, först arbetslivet där de utnyttjas som billig 

arbetskraft sedan gratis arbetet i hemmet.  

Vi är entydiga för jämlikhet. Lika lön för olika kön. 
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 نیشتریب. دهندیم لیتشک را جامعه ازی مین زنان

 در چه و کار بازار در چه های سخت و فشارها

.شودیم وارد آنها به خانه  

.میهست مردان و زنان کاملی برابر خواهان ما  

زنان حق انجمن   

 داعشی های جمهوری اسالمی ایران 

زنانو اسید پاشی به روی   

برطبق داعشی های جمهوری اسالمی ایران اسید پاشی به روی زنان را در دستور گذاشته اند. 

جوان قربانی اسید پاشی شده اند و جان خود را از دست داده دخترزن و   دههاگزارشات تا کنونی 

. متاسفانه اخبار فاجعه بیش از گزارشات ، این فاجعه به شهرها و مراکز دیگر نیز کشیده شده استاست

 رسمی است.   

خشونتها و عملیات وحشیانه علیه زنان همراه با  مجلس شورای اسالمی، که کلیات طرح حمایت از 

را به تصویب رسانده و بدین شکل عملیات جنایتکارانه انصار « آمران به معروف و ناهیان از منکر»

 53آغاز گردیده است. عالوه بر قوانین ضد زن اسالمی که در این  حزب هللا و ایادی چماقدار داعشی

سال گذشته بیوقفه از طرف رژیم اسالمی طرح و تصویب می شود، اوباشان نمازجمعه ها و آخوندهای 

ریز و درشت، فراخوانهای ضد زن را از منبرهای اسالمی، از اجالسهای ارتجاعی شان فریاد  و 

فردای شکست انقالب، اولین حمله رژیم به زنان آغازشد؛ که با تظاهرات و عربده کشیده و میکشند. از 

سال شاهد ستم،  53مردم ایران بیش از اعتراض میلیونی زنان و مردان آزاده و مترقی روبروگشت. 

استثمار، تبعیض جنسی، دستگیری، زندان، سرکوب، شکنجه، تجاوز، سنگسارواعدام توسط این رژیم 

گی، بیخانمانی، بیکاری، اعتیاد و خودفروشی نتایج حکومت اسالمی در ایران بوده هستند. فقر و گرسن

و هست. در مقابل هیچگاه، اعتراض و مبارزه تعطیل نشد و کشمکش بین ارتجاعی اسالمی و مردم 

 کماکان ادامه دارد.

می زنان ایران همواره در صف ُمقدم مقاومت و اعتراض علیه سیاست های زن ستیز جمهوری اسال

برای احقاق حقوق خویش بوده اند. اراذل و اوباش این حکومت بر طبق موازین شرعی قوانین بربریت 

اسالمی تا کنون از هیچ ستم و جنایتی برای سرکوب و ممانعت از مبارزات زنان دریغ نکرده اند. در 

رژیم در امتداد چنین سیاستی های ارتجاعی و ضد بشری است که اکنون شاهد حضور داعشی های 
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صحنه کوچه و خیابانهای شهرهای ایران هستیم  که جنایتکارانه زنان جوان و بی حجاب یا کم حجاب 

 را نشانه گرفته اند.

مسئولین انتظامی فریبکارانه در تالش بودند که این وقایع زنجیره ای را ناشی از اختالفات شخصی و 

مباحثات اخیر میان حکومتیان و همچنین طرح خانوادگی قلمداد نمایند. اما همزمانی این حوادث با 

 تصویب اختیارات فرا قانونی به انصار حزب هللا دال بر سقم و صحت این قضیه است. 

سیاسی دست به گریبان است، و  -در شرایط کنونی که جمهوری اسالمی با بحرانهای شدید اقتصادی

ر روزه در جریان است، از طرف اعتراضات در سطح جنبشهای اجتماعی بر علیه این نظام بطور ه

دیگر تنشهای موجود در خاور میانه و مبارزات موجود درکوبانی بخصوص مبارزات زنان در صف 

مقدم، که نه تنها منطقه بلکه جهان را متاثر نموده است، برتن جانیان جمهوری اسالمی لرزه انداخته 

زنان کوبانی را الگویی برای مبارزات  است که مبادا زنان ایران این دستاوردهای مبارزاتی ارزنده

خود بر علیه آنها قرار بدهند. بنابراین، به علت ضعف و زبونی متزلزل بودن دستگاه حکومیتشان به 

جو رعب و ارعاب دست زده، و اینبار مثل همیشه زنان اولین قربانیان این خشونت سیستماتیک می 

 باشند.  

 رژیمی مثابه به هم و داری سرمایه مدافع رژیم مثابه به اسالمی جمهوریماهیت ارتجاعی و زن ستیزی 

 هولناکی بس کارنامه است، نموده تبدیل انسانی ضد مناسبات این تشدید برای ابزاری به نیز را مذهب که

 ابزار مثابه به مذهب از گیری بهره با رژیم این کند. می حمل خود با دهه سه از بیش طول در را

 و جنسیتی های نابربری و تبعیض مردساالرانه، مانده عقب فرهنگ از گرفتن یاری با و یکایدئولوژ

 های پایه از یکی تنها نه زنان علیه دولتی خشونت است. بخشیده رسمیت و قانونیت را زنان بر خشونت

 خانواده و جامعه در خشونت گسترش جهت تری مساعد بستر بلکه است، بوده اسالمی جمهوری حاکمیت

حضور زنان در صحنه مبارزه  است، واقف امر این بر بخوبی رژیم میدهد. افزایش بروز روز نیز را

اجتماعی و طبقاتی جهت دستیابی به خواستها و آزادیهای اجتماعی اشان همواره ادامه داشته و هر گونه 

روابط  دستاوردی که تا امروز توسط مبارزات زنان حاصل گشته، به عنوان ابزاری جهت تضعیف

سیاسی کنونی را هموارتر  -تولیدی حاکم محسوب گشته و مسیر تغییر اساسی ساختارهای اقتصادی

 ساخته است. 

رژیم برای گسترش ارعاب این را استراتژی خود قرار داده که با پاشیدن اسید بر سر و صورت زنان 

ان را هر چه بیشتر به کنج تحت عنوان بد حجابی در فضای حاکم کنونی بر جامعه، ابائی نداشته و زن

خانه برانند. در چند روز گذشته اعتراضات و گردهمائی درشهرهای تهران و اصفهان براه افتاده است 

و هزاران نفر انزجار خود را نشان دادند. نیروی های انتظامی به صف تظاهر کنندگان حمله برده و 

وحشیگری سازمان یافته دولت اسالمی در تعداد زیادی را زخمی و دستگیر کرده اند. در مقابل این 

ایران باید با هر توان و امکانی ایستاد. مردم در ایران فراخوانهای سازمانیافته تری را در شهرهای 

 مختلف داده اند و اعتراضات هر روز قوی تر و پر شعله تر میشود. 

بربریت از جمهوری  هیچ ضمانتی برای آزادی و احقاق حقوق زنان و پایان دادن به این توحش و

اسالمی موجود نیست، تنها پایان بخشیدن به نظام گندیده سرمایه داری در ایران است که زنان و 

دختران را از همه اشکال بردگی ای که از آن رنج مى برند، رها مى سازد. خشونت علیه زنان یکی از 
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ی شود. نظامهای حاکم در جهان مؤلفه های فرودستی زنان است که به وسعت کل جهان بر آنان اعمال م

تبعیض جنسی و دیگر تبعیضات نفعی در حذف تبعیض جنسی ندارند و برای هر چه سود بیشتر به حفظ 

 میپردازند. 

این اعمال شنیع و بشدت زن ستیز درایران را باید محکوم کرد و قویا در مقابل این جریانات قرون 

وسطائی، متحد و متشکل شد، ضروری است که فعاالنه خود را همگام و همراه با مبارزه علیه این 

مامی جنبشهای توحش و بربریت علیه زنان سهیم بدانیم. زنان و مردان مبارز و متحد کوبانی راه را به ت

مترقی نشان داده اند که متحد و متشکل میتوان علیه هارترین و درنده خو ترین نیروها و دولتها ایستاد و 

 آنها را به عقب راند. 
 

 

 
www.womansrights.org 

 2102اکتبر  22
 

 تظاهرات و گردهمائی
اسید پاشی داعشی های جمهوری اسالمیعلیه   

 به روی زنان در ایران
بعد از ظهر در مرکزشهراستکهلم، میدان سرگلس توری گردهمائی اعتراضی علیه جمهوری  3اکتبر ساعت  52روز شنبه 

 اسالمی و در حمایت از مبارزات مردم در ایران علیه توحش اسید پاشی اوباشان رژیم برگزار میشود. 

سال شاهد ستم، استثمار، تبعیض جنسی، دستگیری، زندان، سرکوب، شکنجه، تجاوز، سنگسارواعدام  32ن بیش از مردم ایرا

توسط این رژیم هستند. فقر و گرسنگی، بیخانمانی، بیکاری، اعتیاد و خودفروشی نتایج حکومت اسالمی با تمام گروهها و دسته 

لیت این رژیم باید متحد و مشتکل به مبارزه بپرداخت. های و گرایشاتش در ایران بوده و هست. در مقابل ک  

همگان را فرامیخوانیم که در تظاهراتها و گردهمائی های اعتراضی فعاالنه شرکت نموده و به هر شکل و هر توانی که داریم 

 انزجار خود را از رژیم ضد زن در ایران فریاد زنیم. 

 با اتحاد و همبستگی خود، رژیم اسالمی را به زباله دان تاریخ بیندازیم. 

 

www.womansrights.org 

5102اکتبر  55  
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!زنده باد زنان و مردان مبارز کوبانی  
زندان، سرکوب، شکنجه، تجاوز، سنگسارواعدام توسط سال شاهد ستم، استثمار، دستگیری،  32مردم ایران بیش از 

دولت اسالمی هستند. فقر و گرسنگی، بیخانمانی، بیکاری، اعتیاد و خودفروشی نتایج حکومت اسالمی در ایران بوده و 

ه قده و طالبان از مردم افغانستان و منطعهست. سالیان درازی است که هیوالی مذهبی، داعشی در هیئت مجاهد؛ القا

بانی میگیرد. دولت ترکیه نیز بارها سعی کرده است که به اشکال مختلف قوانین قرون وسطائی مذهبی را به مردم قر

تحمیل کند، که با مقاومت شدید زنان و مردم مترقی ترکیه روبرو شده و کماکان کشمکش روزانه در مقابل حمالت 

ب افتادگی و خرافات اسالمی در جریان است. ارتجاعی دولت ترکیه به حریم مردم و دیکته کردن فرمی از عق  

در خاورمیانه نیروهای ارتجاعی مذهبی با همکاری و همراهی با امپریالیسم آمریکا و دیگر همراهان اروپایی اش 

شکل گرفته تا بتوانند با مهار و سرکوب مردم و تحمیل عقب افتاده ترین، بی حقوق ترین نرم زندگی انسانی، منافع 

تصادی صاحبان سرمایه و امپریالیستها را تامین کنند. طالبان، القاعده، گروههای بنیاد گرای ارتجاعی و سیاسی و اق

ی از نیروهای ساخته و پرداخته امپریالیسم برای مهار اعتراض و خفه یآدمکش و دولت اسالمی، داعش، نمونه ها

 کردن صدای مترقی و پیشروی مردم اند.

دلیر کوبانی در مقابل دولت اسالمی، تروریستها و آدمکشان حرفه ای داعش به مقاومت امروز زنان و مردان جسور و 

و مبارزه برخاسته و در یک مبارزه جمعی و توده ای با امکانات محدود و نابرابر ایستاده و از یک زندگی انسانی، 

شان و حرمت انسانی میجنگند. در دور از خرافات مذهبی و ملی دفاع میکنند. مبارزان کوبانی برای دفاع از زندگی و 

این هفته های سخت و سیاه، دولتهای امپریالیستی و حامیان منطقه اشان همراه با سازمانهای دست ساخته حقوق بشری 

. آنها کماکان امید به این نیروهای بار دیگر به نمایش گذاشتندودروغین بودن خود را  بودن و بین المللی شان، ارتجاعی

، بلکه با کمک دولتهای منطقه مانند عربستان سعودی، هساخته خود دارند. آنها نه تنها سکوت کردارتجاعی دست 

 امارات متحده عربی، قطر و دولت فاشیستی ترکیه سینه طرفداران و داوطلبان دفاع از کوبانی را نشانه میگیرند.

اعتصاب بی وقفه همبستگی و حمایت خود مردم در سراسر جهان با براه اندازی اعتراض، تظاهرات و  ،اما در مقابل

را از زنان و مردان مبارز کوبانی اعالم میکنند. زنده باد مبارزات زنان و مردان کوبانی، کوبانی تنها نیست، 

 همبستگی با مبارزان کوبانی، زنده باد همبستگی جهانی و ... از چهار گوشه جهان فریاد زده و شنیده میشود. 

مبارزه ملی و قومی نیست، مبارزه در کوبانی مبارزه انسان مترقی و ترقیخواه، علیه ستم،  مبارزه در کوبانی یک

 استثمار، بی حقوقی، تبعیض جنسی، فقر، فالکت، خرافات و سرکوب است.  

کوبانی علیه توحش اسالمی، مقاومت و مبارزه میکند. همبستگی با مبارزان کوبانی وظیفه هر انسان آزادیخواه 

خالف جعل و خرافه، مخالف سرکوب و استثماراست.ومترقی، م  

با اتکا به نیروی متشکل خود مردم میتوان در مقابل و همبستگی ،مردم مبارز کوبانی نیز بار دیگر نشان دادند که اتحاد

 هرقدرت عظیمی ایستاد. 

.به پاخیزندت مبارزان کوبانی هرتوانی که دارند به یاری و حمایبا و که میتوانند همگان را فرامیخوانیم که به هرشکل   

 دفاع از کوبانی، دفاع از انسانیت است.
 

واحد سوئد – )در تبعید( کانون زندانیان سیاسی ایران  

info@kanoon-zendanian.org 
 

 انجمن حق زنان

kvinnorsratt.se 

 

سوئدکمیته همبستگی کارگران ایران و   

isask@comhem.se 

mailto:info@kanoon-zendanian.org
mailto:isask@comhem.se
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 4134نوامبر  3مصوب  -قوانین اساسی " ویژه زنان

سوریه  -توسط رهبری کانتون جزیره غرب کردستان  

سوریه، قوانین –" نهاد رهبری اداره دمکراتیک، نهاد خود مدیریت کانتون جزیره " از کانتون های سه گانه کردستان 

همین نشست خود به تصویب رسانید.  52در  5102نوامبر  0در روز  55اساسی ویژه حق و حقوق زنان را به شماره 

ای اصلی کانون آنرا امضا وپخش نمودند، و تاکید کردند رهبری کانتون " هدیه علی یوسف و حمید دهام العاصی، روس

 که قوانین در آن کاتنون قابل اجرا می باشد! 

مقدمه: نظر به آسیب پذیری زنان در جوامع ما از طریق القاء مفاهیم مردانگی بربسیاری از معضالت سیاسی، 

عقب ماندگی و محرومیت از حقوقی که  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، و ظلم و ستم و به حاشیه راندگی و

این واقعیت به زن تحمیل می کند، عالوه بر میراث سنتی، که مانع از پیشرفت زنان و سدی برای آرمان آینده ای 

که گواه عمیقی ست بروجود و ادامه  -بر علیه زنان -بهتربرای زنان است، و وجود قوانین و مصوبات عاملین استبداد

نه تنها وظیفه زنان  -بی عدالتی-رسیدن به حقوقشان، و در عین حال بازتاب می دهد که نفی آن مبارزه زنان برای 

بلکه وظیفه کل جامعه است، همچون طالق با خواست یک طرف، ازدواج اجباری و چند همسری و مسائل بی شماری 

زن در خانواده است که هسته از این دست که فشار و لطمات آن تا به امروز وجود دارد؛ باور ما به اهمیت نقش 

اساسی جامعه را تشکیل می دهد و همانا آزادی زن شرط اساسی ایجاد خانواده دموکراتیک و جامعه ی آزاد خواهد بود 

، و همچنان مبنای اداره هر سطح جامعه از تقویت نقش زن و مشارکتش در ساختن و پیشرفت آن جامعه محقق می 

بارزه تا دستیابی به ضمانت موکد قانونی برای حفظ کرامت و به دست آوردن آزادی و شود؛ بنابراین همانا زنان به م

حق بر خود و فرزندانشان ادامه خواهند داد و پس از این در حاشیه ماندن را نخواهند پذیرفت. و جنبش آزادی زنان 

 ضرورتی برای مقابله با تمامی اشکال عقب ماندگی و خشونت و جنایت است.

که تضمین آزادی زن و حقوقش از اهداف پایه ای برای خودمدیریتی دموکراتیک است، باید به تمام مسائل و از آنجا 

مهم زنان در جامعه و رفع کمبود های آن در تمام زمینه ها و تامین امنیت و آسایش برای زنان و دفاع از زنان در 

 مقابل آزار و خشونت بپردازد و حقوق قانونیشان را تضمین کند.

رای این منظور، ما تصمیم به تدوین مجموعه اصول اساسی و مقررات عمومی ویژه زنان، متضمن برابری عملی در ب

اکولوژیک گرفتیم.-راستای ایجاد یک جامعه آزاد دموکراتیک  

 اصول اساسی

است. مبارزه با ذهنیت استبدادی ارتجاعی در جامعه وظیفه تمامی افراد در مناطق خودمدیریتی دموکراتیک  -0  

برابری زن و مرد در تمام حوزه های زندگی شخصی و عمومی. -5  

حق اجرا و انتخاب در تمامی مناصب برای زنان. -3  

التزام به اصل مدیریت مشارکتی در تمامی نهادها. -2  

حق زنان برای تشکیل سازمان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سازمان دفاع مشروع و هر -2

ویژه دیگری که قرارداد اجتماعی را نقض نکند.سازمان   

حضور یک نماینده از نهاد زنان و نهاد حقوق بشر به عنوان ناظر بر بحث قوانین صادره در شرایط ویژه در  -6

 شورای قانونگذاری، با دعوت قبلی از سوی شورا.

رار میدهد. صدور قوانین ویژه زنان در شورای قانون گذاری خواست زن را عین اعتبار ق -2  

برابری زن و مرد در دستمزد و پرداخت حقوق. -8  

برابری شهادت زن و شهادت مرد از نظر ارزش قانونی. -9  

ممنوعیت ازدواج دختر بدون رضایت شخصی اش.  -01  

الغاء مهریه به عنوان ارزشگذاری مادی با هدف تملک زن، و جایگزین کردن آن با مشارکت دو طرف برای  -00

دگی مشترک. تامین زن  

قانونمند کردن ازدواج شهروندان -05  

ممنوعیت چند همسری -03  
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حق تقاضای طالق برای هر دو طرف و غیر مجاز شمردن طالق با خواست تنها یک طرف. -02  

برابری زن و مرد در تمامی مسائل ارثی -02  

و ازدواج بدل از دیه. -حقوق کودک زیر هجده سال بر اساس قوانین -ممنوعیت ختنه دختران و ازدواج با اطفال -06  

قتل ناموسی جرم قلمداد می شود و جزای کامل بر ارکان مادی و معنوی و قانونی برای آن در نظر گرفته شده و  -02

 مرتکب آن با مجازات های در نظر گرفته شده برای قتل عمد در قانون جزایی مجازات خواهد شد.

مرتکب خیانت در ازدواج برای طرفین .اعمال مجازات شدید و برابر برای  -08  

خرید و فروش زنان و کودکان در تمامی اشکالش جرم محسوب شده و مجازات بسیار شدید برای مجرم در پی  -09

قاچاق اعضاء  –کارکودکان  –خواهد داشت ؛ کلیه اشکال خرید و فروش مشمول قانون خواهند بود) استثمار جنسی 

 بدن(

بعیض بر علیه زنان، و تبعیض بر علیه زنان به عنوان عمل خالف قانون تحت پیگرد قرار ممنوعیت خشونت و ت -51

می گیرد و مبارزه با کلیه اشکال خشونت و تبعیض از طریق توسعه ساز و کارهای قانونی، و خدمات حفاظت از 

است.  برابری وپیشگیری از خشونت و درمان قربانیان خشونت وظیفه اداره خودمدیریتی دموکراتیک  

تضمین حقوق کودکان و حمایت آنها در برابر تمامی اشکال خشونت و استثمار وظیفه اداره خودمدیریتی  -50

 دموکراتیک است.

 احکام اساسی 

تامین برابری حقوقی زن و مرد، ویژه قوانین جنسیتی  -55  

را برای آحاد، افراد و  نهاد رهبری، خود مدیریت دمکراتیک موظف است که بیمه های درمانی و اجتماعی -53

خانواده ها بویژه کودکان و زنان تامین کند، نهاد رهبری همچنین موظف است پایه های اولیه تامین زندگی انساسی، 

 آزاد و ابرومندانه را برای زنان تنها " که از همسرانشان جدا شده اند" و زنان مسن " سالمندان " تامین کند. 

ل ممنوع میباشد.سا 08ازواج دختران زیر  -52  

سالگی دارند، صرفنظر از اینکه مادر ازدواج  02زنان حق سرپرستی کودک " حق حضانت کودکان " را، تا سن  -52

سالگی حق انتخاب با فرزند می باشد. والدین موظف به تامین زندگی کودکانشان  02مجدد کرده باشد یا نه. بعد از

اره زندگی خود را بطور مستقل داشته باشند. هستند، تا زمانی که انان توان و امکان اد  

سال هنگام سفر، باید اجازه والدین را داشته باشند.  02کودکان زیر سن  -56  

هنگام بررسی پرونده ویژه زنان و خانواده در دادگاه، باید نماینده نهاد مرکز زنان، حضور داشته باشد. اظهار  -52

یست. .نظر وی مشورتی است و اجرای آن الزامی ن  

فرزند(  3زنان حق برخورداری از حقوق ماهیانه در زمان بارداری را دارند. این حق شامل سه بار بارداری ) -58

 خواهد بود. 

زنان هنگام جدائی " طالق " حق تصرف تمامی دارایی منقول " طال و جواهرات و ما به ازای نقدی این اموال را  -59

د زنان باشد باشد چه از طرف همسر فروخته شده باشددارند. چه این اموال در اختیار خو  

نهاد اداره کننده خود مدیریت دمکراتیک موطف به ایجاد محل امن برای زنان حامله ای که مورد خشونت قرار  -31

 گرفته اند میباشد. همچنین این نهاد مسئولیت ایجاد شیرخوارگاه، و تامین کلیه امکانات الزم برای انان می باشد. 

ین قوانین بعد از پخش، اجرائی خواهد، شد. ا  

  5102نوامبر  0

 رؤسای نهاد رهبری کانتون جزیره 

حمید دهام العاصی –هدیه علی یوسف   
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   برابری جنسیتی، تنها از طریق

 !میسراستیک مبارزه اجتماعی 

 نوامبر  52
 روز بین المللی علیه  

 خشونت بر زنان

خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در 

جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی است. خشونت علیه زنان باعث آسیب 

جسمی، جنسی یا روانی میشود. خشونت چه 

 عریان و چه پنهان، هر دومحکوم است.   
هر روزه خشونت از انواع مختلف آن را تولید و نظام های موجود، نظام های خشونت طلب و خشونت سازاند. نظامهایی که 

بازتولید می کند و فرق نمی کند که این خشونت در کدامین نقطه جغرافیایی روی می دهد. از افغانستان و عراق، ترکیه و ایران 

های دولتی و ... تا کشورهایی نظیر سوئد و فرانسه و آمریکا و ... سایر جوامع پیشرفته نیزهر روز ما شاهد بروز خشونت 

سازمان یافته و اقتصادی، فرهنگی و زبانی هستیم. در این میان موقعیت زنان و کودکان بسیارشکننده تر است و تاریخاً هم این 

نیروهای اجتماعی به صورت مضاعف مورد خشونت واقع شده اند. خرافه های مذهبی و فرهنگی ابزاری هستند که نقش پررنگی 

زنان دارند، مسئله چند زنی و صیغه در اسالم یا ختنه دختران و محروم نمودن آنها از پایه ای ترین  در اعمال خشونت بر علیه

نیاز و لذت انسانی، وسیله بودن زنان برای پایان جنگها و دعواهای قبیله ایی و طایفه ای وحجاب اجباری و نداشتن حق انتخاب 

یر مذهب و خرافه های فرهنگی در ایجاد خشونت های جنسیتی است.  فقر و همسر و یا سقط جنین و ... همه از نمودهای بارز تاث

بیکاری گسترده هم یکی از منابع عمده و اصلی در ایجاد و گسترش خشونت های جنسیتی می باشد. زنانی که برای تآمین معاش 

یار زنانی که با کمترین دستمزد خانواده خود مجبور به تن فروشی یا حتی فروش دختران خود در بازار آزاد می شوند. چه بس
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ممکن در محیط های کاری خود مجبور به تن دادن به هر کاری هستند. یا در کشوری مانند ایران هستند زنانی که ساعت های 

ساعت در زیرزمین های نمور و تاریک پای قالیبافی و فرش بافی و کارگاههای کوچک می نشینند و در انتها  31طوالنی گاهاً تا 

از کارافتادگی شان مانند کاالیی فرسوده بدون هیچ گونه حمایتی به گوشه ای پرت می شوند. کار برابر زنان با مردان با 

دستمزدی گاهاً نصف مردان را برای آنان به همراه دارد و در بحرانهای اقتصادی باز هم زنان در صف مقدم قربانیان بحران 

ضع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان ویا نادیده گرفتن خشونت هایی که به زنان می رود تنها هستند. اما در این میان خود دولتها با و

به بهانه نسبیت فرهنگی، نقش بسیار مهم و پررنگی را در تولید و بازتولید خشونت بازی می کنند. نمونه های این گونه قوانین را 

ان و... که اسالم سیاسی در قدرت است یا در غیاب نیروهای در کشورهای اسالمی مانند افغانستان و عراق و ایران و پاکست

مترقی و پیشرو نیروهای مرتجع و واپسگرا در جامعه حضور دارند در قالب قوانین ضد انسانی سنگسار و اعدام وشالق و ... 

طالق یا حضانت کودکان می بینیم . در کنارهمه اینها  تجاوز و قتل های ناموسی و بی حقوقی اجتماعی زنان مانند نداشتن حق 

و... و خودسوزی و اقدام به خودکشی از جمله خشونت هایی است که هر روزه به زنان ایرانی و افغانی و عراقی و .... تحمیل 

می شود. در این میان جنگ و غارتگری های ناشی از آن نیز همیشه اولین قربانیان خود را از میان زنان و کودکان آواره می 

نان و کودکان هستند که همیشه قربانی تجاوز جنسی توسط نیروهای نظامی فاتحین!! می شوند. نمونه های بیشمار آن گیرد. این ز

در جنگ های بالکان، عراق و افغانستان می توان مشاهده  13را در طول چندین جنگ پیاپی در طول دهه نود و اولین دهه قرن 

ر عراق  با مبادله یک یا دو زن بین قبایل درگیر خاتمه می یابد. در جوامع پیشرفته نمود همچنین جنگهای محلی و قبیله ای مثالً د

نیز هنوزهم زنانی وجود دارند که ناموس و شرف مردان تلقی می شوند و با این وسیله دائماً در معرض خشونت های جنسیتی 

 وحتی قتل قرار می گیرند .

جوامع امروز نشان می دهد که  مذهب تنها بخشی از خشونت و استثمار زنان وجود نمونه های بی شمار خشونت علیه زنان در 

را تولید می نماید. بنابراین رفع و نابودی کامل آن تنها در گرو محدود نمودن نقش مذهب در سیاست و یا در جامعه نیست. 

زنان درایران به مانند سایر زنان مبارزه با خشونت از طریق یک مبارزه اجتماعی خواهد گذشت و در این میان جنبش متشکل 

 جهان درمقاطع مختلف تاریخی، می تواند در برابر تمامی خشونت ها، مبارزه مهمی را به جلو برد.

 برای برابری جنسیتی، 

برای دنیایی عاری از 

 !خشونت علیه زنان
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 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان 42

 انجمن دیگر، به درهمراهی با چندانجمن حق زنان 
 ،زنان علیهخشونت  منعمناسبت روز جهانی 

 برگزار میکند.در استکهلم ری را سمینا
 انجمنهای همراه:

 زن آزاد، کمیته دفاع از حقوق زنان در ایران، جمعیت زنان ایران برای آزادی
 

 سخنرانان و موضوعات:

 ازدواجهای اجباری و زودهنگام  -مهین علیپور

 زنان و مذهب –صدیقه محمدی 

 خشونت دولتی –افسانه وحدت 

 اعدام وگامهای قبل از سپیده دم  –می رنوش معظمه

 خشونت جنسی –ماریا رشیدی 
 

 شمیم و یارا و شعر خوانی گالله  هنرمندان مهمان: گروه موسیقی
 

 همه عالقمند را دعوت میکنیم که در سمینار انجمن حق زنان علیه خشونت شرکت نمایند.
 دسترسی دیگر عالقمندان از طریق اینترنت نیزموجود است.امکان 

 

 34نوامبر ساعت  41زمان: یکشنبه 

ABF – Sveavägen 41 4، طبقه 
 

 070-31 55 402       073-93 68 728   تلفن های تماس:
  

www.womansrights.org7286893,-7526636, Mobil: 073-Kvinnors Rätt, Tfn: 08 

 ان ممنوع!خشونت علیه زن
 

http://www.womansrights.org/
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Kvinnocafé 
  مشاوره، شگاه،ینما اطالعات، اخبار،

  لمیف شیو نما کیموز گفتگو، و بحث
 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 

!دیآمد خوش زنان حق انجمن خانه قهوه به ماه هر آخر شنبه سه  

Seminarium  

mot våld 

23 november 2014 
Kvinnors rätt i Stockholm  

 

 کتاب خوانی جمعی

 و سیاست اقتصاد ،زنان
مسئولین و هماهنگ کنند گان: 

 شهین پویا، ماریا رشیدی

136246616  

1614142213  

             1616436331 
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ای عاری از حق طبیعی و بدیهی زنان است که در جامعه 

قوانین نابرابر و بدور از هر گونه ستم جنسی، زندگی امنی 

داشته باشند. اما  قوانین ارتجاعی زن ستیز و خشونت 

علیه زنان، حرمت انسانی و حقوق اولیه و پایه ای نیمی 

از جامعه را که زنان می باشند، به شدت زیر سئوال برده 

 و آن را مورد هتک حرمت قرار داده است.

Kvinnors rätt 
Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893,www.womansrights.org  

 

زنان حق انجمن حساب شماره   296901-2 PG 

خشونت علیه زنان مانع دستیابی به برابری در جامعه در مفهوم حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. 

 خشونت علیه زنان باعث آسیب جسمی، جنسی و روانی میشود. خشونت چه عریان و چه پنهان، هر دومحکوم است. 

 

 هیسرما ملکیما جز...  وی اجتماع اموال زنان، کار،ی روین

!مقدس شانیبرای خصوص تیمالک و است   

http://www.womansrights.org/
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!فروشی برایی کاال ند،یبیم کاال را انسان هیسرما  

 ها، کارخانه و کارگاه مارستانها،یب ها،ی بهدار مدارس، فروش

 اعدام، تجاوز، شکنجه، زندان، جنگ، سم،یفاش سم،یراس سم،یونالیناس

 کردن کم ،یکار تصادمات ،یخانمانی ب و فقر ،یکاریب ،یگران

. استی دار هیسرما نظام عتیطب...  وی بازنشستگ مهیب دستمزدها،  

  تجاوز، و ضیتبع هیعل استثمار، و ستم هیعل

 یناموسی قتلها هیعل

!میزیبپاخی دار هیسرما دهیگندی نظامها هیعل    
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ی  سرگرم و هنر  

  د؟یهست شطرنج ای و نرد تختهی ریگ ادی به عالقمند ایآ

د؟یوشعرهست کور گروه در خواندنی ریادگی به عالقمند ایآ  

د؟یتئاترهست وی نقاش به عالقمند ایآ  

د؟یکن ریدای نقاش ای و عکس شگاهینما دیخواهیم ایآ  

د؟یهست کودکان و جوانان بای همکار به عالقمند ایآ  

د؟یهست...  و ورزش به عالقمند ایآ  

  گرفته تماس ریزی ها شماره با

136246616 

1614142213 

1616436331 

  33 ساعت هرماه از شنبه سه آخرین ای و 

.دیکن مراجعه زنان خانه قهوه به  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.کندیم دعوتی جمع مبارزه و شدن متشکل به را همگان زنان حق انجمن  

!است شدن متحد و متشکل ما،ی روزیپ رمز  

ی تهایگرفعالید وی اجتماع خدمات و مشاوره نارها،یسم ،یآموزشی ها دوره کالسها،

ی تهایفعال گرید در دیبتوان تا دیشو انجمن عضو. است گانیرا همگانی برا انجمن

 شرکتی حیتفر وی آموزشی اردوگاه نها،یکمپ ،یالملل نیب وی سراسر جلسات انجمن،

 امر به و داشته نقشی جمع ماتیتصم و انجمنی تهایفعال و ها برنامه در.  دینمائ

 با سرکوب و استثمار ض،یتبع ، خشونت از دور و امنی زندگ کی وی جنسی برابر

  . دیرسانی اری ،یجمعی هماهنگ در خود فعال حضور
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د؟یداری راهنمائ وی فکری کمکها مشاوره، به ازین  

  زنان حق انجمنی اجتماع خدمات نیمسئول با

.دیریبگ تماس  

ی  دیرش ایمار   Maria Rashidi -Shahin Poya   ایپو نیشه  

1616436331                                       1614142213  

Kontakta gärna oss om du behöver råd och stöd,  

eller om du kan hjälpa oss för att hjälpa och stödja andra.   

 

  زنان حق انجمنی اعضای برای اجتماع خدماتی مربی آموزش کالس

Intresserade medlemmar kan kontakta  Maria Rashidi   08-7526636  eller    0737286893 

 

Inedalsgatan 11 – Fridhemsplan 
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مالکیت خصوصی اساس و منشاء ستم بر زنان 

است. مالکیت خصوصی با پیدایشش و تکاملش 

در دوره ها و نظامهای مختلف تاریخی در گذشته 

حال در ستم و به انقیاد کشیدن زنان نقش  و

 بسزایی داشته و دارد.
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عالقمند به دریافت اطالعات بیشتر در مورد بیکاری، وضعیت بازارکار، بیمه 

های اجتماعی، صندوق بیکاری و خدمات درمانی و نیاز به راهنمائی، مشاوره 

بگیرید.و کسب اطالعات بیشتر دارید با انجمن حق زنان تماس   

Kvinnors Rätt, Tfn: 08-7526636, Mobil: 073-7286893, www.womansrights.org  

استثمار و ستم هیعل ،ی جنس ضیتبع هیعل  

!است جامعهی آزاد زن،ی آزاد  

  زنان کماکان مورد تبعیض قرارگرفته، استثمار میشوند،

 امنیت اقتصای ندارند،ازحقوق کمتری برخوردارند و مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

مبارزه علیه بی حقوقی ها، گرانیها، فقر، بیکاری،تبعیض جنسی و ... در بعد وسیعتری علیه کلیت بانیان این وضعیت، کلیت 
نداشته و مردم مترقی هیچ توهمی به  نظام سرمایه داری و جمهوری اسالمی ضروری است. تعویض افراد و رنگ تاثیری

 جناحهای مختلف رژیم نداشته و ندارند، بلکه کل سیستم و نظام را زیر سوال برده و می برند.  
آلترناتیوهای دولتهای غربی و امپریالیستی راه حلهای دروغینی بیش نیستند. آنها نگران سود و سرمایه های خود هستند نه 

قابل تحمل مردم در ایران.  خود این دولتها هیچ سمپاتی در میان شهروندان کشورهای خود ندارند نگران شرایط و وضعیت غیر 
و شرایط مشابه سختی را در کشورهای خود برای مردم بوجود آورده اند و هرروزه شاهد اعتراضات و اعتصابات فراوان در 

 سراسر جهان هستیم. 
مبارزه برای آزادی، برابری و رفع هر گونه ستم، استثمار، فقر و  بیحقوقی، همه اینها بدون رفع تبعیض جنسی و بی حقوقی  

از زنان ممکن نیست. زنان دوش به دوش مردان در جریان مبارزات حضور داشته و یک پایه اصلی مبارزات بوده و هستند. 
مردمی و مهمتر از همه جنبشهای کارگری در سراسر دنیا گره خورده و ارتباط امروز مبارزه جنبشهای زنان، با جنبشهای 

 تفکیک ناپذیری بین این جنبش ها بوجود آمده است.
ترین مطالبات جنبش مطالبات اقتصادی زنان کارگر و اکثریت زنان که تحت شدیدترین فشار های اقتصادی قرار دارند برجسته 

را به اکثریت زنان تحمیل   فقر و بیکاری و استثمار مضاعف و کار بی اجر و مزد خانگی  حکومتها، اکثر، زنان در دنیا است
نموده اند و زنان را نیروی کار ارزان میدانند. خشونت ترین اعمال و بی حقوقی و تبعیض از طرف دولتها و قوانینشان و حتی 

 ان حقوق بشر را امضا کرده اند، اعمال میگردد. تمامی دولتهایی که قرارها و قوانین ریز و درشت برای حق زنان بعنو
جنبش زنان هرچه بیشتر از لیبرالها و جناحهای مختلف رژیم فاصله میگیرند و توهمات به آنها کمتر میشود روز به روز 

زنان و قدرتمند تر می گردد و بعنوان متحد قوی جنبش کارگری و سایر جنبش های آزادیخواهانه در راه رهایی واقعی و کامل 
برای برابری کامل در تمامی شئون اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موثرتر گامهای مشترک و متحد بیشتری برای از 

 بین بردن تبعیض، فقر، بیکاری، بی امنی و سرکوب و تمامی معضالت و مشکالت  بردارد.

 

 

www.womansrights.org 
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