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Revolution på svenska
 den svenska genuspolitiken under efterkrigstiden
Yvonne Hirdman

 Ni är alla hjärtligt välkomna till detta vittnesseminarium om den
tidiga svenska jämställdhetspolitiken. Upplägget tänkte vi oss så, att
jag och Christina Florin  vi har båda forskat kring frågan på olika
sätt  inleder med varsina reflektioner. Därefter kommer det att
vidta en diskussion med de inbjudna vittnena: Anna-Greta Leijon,
Maj-Britt Sandlund, Karin Ahrland, Anita Gradin och Gabriel Romanus. De är alla spännande aktörer från ett spännande skede i svensk
efterkrigstid  när jämställdhet politiseras och blir ett eget område
under 1970-talet. Det vill vi höra mer om. Liksom om vilken betydelse det hade  och har  att den här frågan flyter, från att vara
socialdemokratisk till att bli borgerlig och sedan tillbaka. Det är fascinerande med en fråga vars politiska hemvist kan variera.
Min uppgift är således att måla den historiska bakgrunden fram till
det att delegationen för jämställdhet bildas för precis trettio år sedan. Det innebär att jag ska försöka göra en sammanställning över
det vi kan kalla genusläget från krigsslutet fram till 1972.
Problemet som inte fanns. Den första efterkrigstiden.
Min enkla poäng, som jag vill illustrera med ett par overhead, är, att
det skett en dramatisk förändring under den perioden. För att illustrera dramatiken kan vi se på ett par enkla sammanställningar över
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genusläget, dvs framförallt var och hur kvinnor befann sig i Sverige
vid krigsslutet. Vi ser då att det tidiga efterkrigssverige är ett normalt land som bygger på en genuskontrakt där mannen är ensam
försörjare och där kvinnor  i stort sett alla kvinnor  betraktas som
husmödrar. Antingen varande, blivande eller föredetta. En heltidsarbetande kvinna som var gift kallades till exempel i statistiken över
arbetskraft för förvärvsarbetande husmor.
Sverige 1946 visar oss att:
Kvinnor på arbetsmarknaden delades upp i två grupper: gifta och
ogifta. De ogiftas antal var 1945 cirka 560 000 och de giftas cirka
152 000. Då ska vi veta, att det handlar om heltidsarbete. Det gällde
att verkligen passa in i den manliga normen för lönearbete för att
komma in i statistiken.
Dock inte så, att kvinnor som verkligen lönearbetade som hela
män blev belönade därefter. Tvärtom har vi under hela perioden sk
kvinnolöner - en kategori som finns inskriven i kollektivavtalen, vilka
ofta var cirka 30 % lägre än jämförbara manliga löner. Det gällde
även där män och kvinnor faktiskt gjorde exakt samma sak. Vi hade
verkligen inte lika lön för lika jobb. Detta trots att omkring 200 000
kvinnor var fackligt anslutna i LO (landsorganisationen).
Ser vi på rättvisan, kvinnors medborgerliga status (och minns
att rösträtt och valbarhet kom 1919), syns ett alarmerande dramatiskt underskott: Kvinnor i riksdagen 1945 utgjorde 5% - eller i reda
tal 19 stycken. Först 1947 kom en kvinna med i regeringen och det
var Karin Kock, ekonomen.
Under en rubrik som genuspolitik (ett ord som då inte fanns),
det vill säga politik som liksom dirigerar könens platser i samhället,
anvisar och belönar och bestraffar deras rörelser, ser vi hur politiken
tydligt bygger på den stereotypa uppfattningen om mannen som
ensamförsörjare, och kvinnor som husmödrar, förvärvsarbetande eller
inte. Det är det stereotypa genuskontraktet, eller husmorskontraktet
som jag har kallat det.
Det innebar att barnomsorgen var obefintlig, de cirka 10 000
platser som fanns för barn på daghem över hela landet var att be4

trakta som fattigvårdspolitik för ensamstående, ogifta mödrar med
barn.
Det innebar vidare att sambeskattning rådde fram till 1971 där
gifta kvinnors löner blev en slags konkreta bihang på sina mäns löner som därmed beskattades högre. Det innebar, om vi hoppar över
alla teknikaliteter, att det knappast lönade sig för kvinnor att lönearbeta (om de inte hade mycket låg lön) på grund av skatteeffekten.
Däremot  vilket är medaljens framsida  börjar en rad reformer att genomföras, som barnbidraget, fria skolmåltider, husmorssemester, bra bostäder, en utbyggd mödra- och barnavårdspolitik.
Här ingick en moderskapsförsäkring, (alltså föregångaren till
föräldraförsäkringen) som gällde sex månader. En mängd reformer
som försöker underlätta och belöna kvinnor på den rätta platsen
som makar och mödrar.
Utifrån dessa faktauppgifter kan vi tala om att vi hade en genusproblematik som var normal så till vida att den utmärks av sin
tystnad. Kvinnors ställning i samhället, som medborgare och lönearbetande kan karaktäriseras av att det är ett problem som inte finns,
eller inte syns. Upprördheten över det demokratiska underskottet,
de olika lönerna för lika jobb, det kvinnliga dubbelarbetet för den
gifta förvärvsarbetande hustrun etc. fanns naturligtvis hos dem som
upplevde det, men kanske mer inåtvänt, som vore det ett individuellt,
personligt problem. Framförallt fanns där ingen artikulerad, politisk
eller ens facklig upprördhet, som låg i närheten av vad som komma
skulle.
Kvinnor
Den ojämlika relationen mellan könen får ju inte sitt namn förrän
1972 i Sverige när man slår fast att det här ska heta jämställdhet (jag
återkommer till det nedan). Men under den här perioden hade genusproblemet inte någon rubrik, inte något eget namn, utgjorde inte en
post på dagordningen. Man hade inget ord att greppa in kvinnounderordningen med, utan vad man pratade om vid den här tiden var
helt enkelt kvinnor. Och det var hela tiden något som inte var som
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det skulle med dem. Kvinnorna på arbetsmarknaden var problematiska av många olika anledningar. Bekymret var inte, nota bene, att
kvinnolönerna var cirka 30% längre, utan att de inte lönearbetade
som män, att deras sjukfrånvaro var högre än mäns, att de inte var
lika utbytbara som män på en arbetsplats, att de önskade deltid, att
de var i fel bransch, eller att de inte var på arbetsmarknaden, alternativt att de inte var hemma och tog hand om sina unga.
Vad LO än sade i sina översikter, så rådde brist på arbetskraft
i 1950-talets överhettade ekonomiska klimat. Arbetskraftsimport
pågick och diskuterades, det fanns behov av kvinnors arbetskraft
utanför hemmen, samtidigt som det oavlönade arbetet i hemmet sågs
som självklart och att det blev utfört som vanligt.
En av 1950-talets frågor för aktörerna på arbetsmarknaden 
LO och SAF  var således att aktivt söka verka för att få ut fler
kvinnor, gifta kvinnor, husmödrar, i lönearbete. Under den här perioden med problemet som inte finns, skapades därför två institutioner för att handskas med detta. Två institutioner som är förelöpare
till jämställdhetens organisationer och institutioner.
Den ena är LO:s kvinnoråd, som Ylva Waldemarsson har skrivit om, den bildades 1946 och läggs ner 1967 (symptomatiskt nog
när allt som började på kvinno- inte längre var så aptitligt).
Den andra institutionen som jag har studerat ganska ingående
hette arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN) och den tillkom 1951
med det explicita syftet att få ut kvinnorna i arbetslivet. Arbetsmarknadens kvinnonämnd är helt klart den institutionella föregångaren till 1972 års delegation för Jämställdhet.
Det var ett partssammansatt organ, där satt representanter från
SAF och från LO och senare tillkom även TCO med en representant. Från SAF skickade man dit toppfigurer som Curt-Steffan
Gisecke och Kaj Åberg, från LO markerades att frågan inte hade
riktigt samma valör och man skickade Sigrid Ekendahl, LOs första
kvinnliga ombudsman samt andra viceordföranden.
Men det är värt att notera, att här fanns ett tredje intresse,
oartikulerat, mellan arbetsmarknadens manliga parter. Det var Sigrid
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Ekendahl i egenskap av kvinna och Anna Lisa Lagby, AKNs själ
och hjärta - som skötte kansliet. Tre intressen rådde, liksom en triangel: den ena sidan representerades av arbetsgivarna som snabbt
ville ha ut kvinnor - till normal kvinnolön kan tänka. Den andra sidan
representerades av LO männen. Kluvna, tveksamma höll de emot
inför detta begär, det rörde sig ju så att säga om deras hustrur.
Och så fanns där kvinnorna som i lönearbetet såg kvinnors
emancipatoriska chans. Men inte vilket lönearbete som helst och
inte till vilken lön som helst. Kvinnor, som försökte utnyttja sitt tillfälle av att vara begärliga för att höja kraven.
Nu ska jag inte fastna i 1950-talet utan bara kort ge några exempel på hur denna stora samhällsfråga diskuterades av arbetsmarknadens toppfigurer. Alltså, hur ska vi få ut kvinnor på arbetsmarknaden? Hur ska vi underlätta för de dubbelarbetande kvinnorna?
Nämndens diskussioner är avslöjande för att man såg på problematiken som en i grunden individuell och inte social problematik.
Man diskuterade butikstider, där önskemålet var att affärerna hade
längre öppet så de lönearbetande kvinnorna hann handla efter jobbet. Alternativt funderade man också på att ändra arbetstiderna, så
att de förvärvsarbetande husmödrarna fick en extra lunchtimme 
att handla på  och givetvis att arbeta in på eftermiddagen.
Man ordnade med utställningar av bland annat ångkokare på
fabrikerna (vilka förevisades på lunchrasten och vilka man kunde få
köpa genom avdrag från lönen), lärde ut enklare mathållning, föreslog att tvätten skickades bort och försökte få familjen att hjälpa
till lite hemma.
Däremot förekom mer sällan och då under en mycket större
konflikt mellan de tre triangelsidorna i nämnden, diskussioner om
daghem och om deltid. Lösningar som, det vet vi, blev de enda rimliga.
Det omvältande 1960-talet
Med detta 1950 tal i minnet ser vi tydligt, att genombrottet för svensk
jämställdhetspolitik kommer på 1960-talet. Det kommer i form av
ord.
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Låt mig ta det staccatto, låt mig helt enkelt visa på hur problemet
som inte fanns börjar bli problemet som växer med sin lösning 
dvs en artikulerad politisk fråga, en undran, över kvinnors underordning i samhället och vad som bör göras. (Och har man väl börjat
undra och sätta namn på eländet, växer problematiken..)
Först en allmän bakgrund igen:
Kvinnors plats i riksdagen har 1960 ökat från 5 till drygt 10 %, 41
stycken. Den enda kvinnan i regeringen heter nu Ulla Lindström
och har titel familjeminister. Alltjämt råder sambeskattning.
Daghemsplatser har inte ökat. Kvinnolöner är alltjämt
kvinnolöner. Den stora förändringen ligger i antalet kvinnor på arbetsmarknaden. Över 900 000 kvinnor lönearbetar, varav drygt 400
000 är gifta. Grogrund för missnöje finns onekligen. Och det uppmärksammas.
1960 går Folkpartiet till val med bland annat följande vackra
affischer: Rättvisa åt kvinnorna och den här Varför värderas de
mindre?. 1960 genomför också LO:s ordförande Arne Geijer efter
en lång och slitsam mangling (vi kan läsa om hans mödor i
representantskapets protokoll) att de särskilda kvinnolönerna i avtalen äntligen ska slopas inom loppet av en femårsperiod. Så efter
tjugo år av högkonjunktur och krav på kvinnlig arbetskraft så lyckas
man äntligen få löneläget lite bättre.
1960 reagerar också det stora regeringspartiet. Tage Erlander,
möjligen bekymrad över att folkpartiet har tagit kvinnorna på entreprenad, tillsätter en kvinnokommitté. Och i den kommittén satt ett
av vittnena här idag med nämligen Maj-Britt Sandlund.
Där satt även Rudolf Meidner bland annat. Honom har jag frågat om den här kvinnokommittén. Han minns faktiskt ingenting. Inte
av illvilja, då han i sak har stött LO kvinnorna, bland andra Sigrid
Ekendahl. Men denna kommitté var uppenbarligen inte högprioriterad av honom.
När Tage Erlander ska motivera inför LO kongressen 1961
varför han tillsatt denna kommitté säger han detta och det här är
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ganska kännetecknande för hur man kring 1960 såg, från socialdemokratisk sida, på samhällsbygget och kvinnornas plats i Sverige:
De som talar om att verket är fullbordat och bara finputsen återstår,
misstar sig. Det finns alltjämt i detta land eftersatta minoriteter vilkas
intressen vi måste bevaka om vi ska känna oss som bärare av en sund
och riktig solidaritet. De kommunala frågorna är föremål för en sådan
grupps arbete, kvinnofrågorna för en annan grupps arbete.

Nu händer saker, slag i slag. Det viktiga är, att med det tidiga 1960talet börjar man tala om genusproblematiken på ett helt annat sätt.
Vi ser hur orden så att säga går före och röjer väg.
1961 kommer Eva Mobergs, arga unga radikala skrift, Kvinnans villkorliga frigivning. Vilken titel, i ett land, där genusproblematiken kan karaktäriseras som icke existerande, som problemet som inte fanns, och där kvinnounderordningen smusslades
med som något skamligt, hemligt! Häftiga ord. Och de verkade som
en bomb.
1962 kom fler ord. Ord med vetenskaplig tyngd i det svensknorska projektet Kvinnors liv och arbete, med författare som Harriet Holter och Edmund Dahlström bland andra. Där lanserade man
det ord som liksom inramar problematiken under den här perioden
från 1961-1972. Det ord som fortfarande finns och det är ordet könsroll. Vilket magiskt ord var inte detta, skriver Harriet Holter, vilken
avslöjande funktion hade inte detta ord! Denna benämning stämde
med den verklighet som ditintills inte blivit sedd, eller artikulerad.
Och då får det en enorm genomslagskraft. Plötsligt blev den förvärvsarbetande husmodern och kvinnors olika problem, både som
medborgare, lönearbetare och enskilda individer, lyfta in i en annan
ram av förståelse.
Ordet kom, hördes och segrade. Ulla Lindström, vår familjeminister, ger oss 1965 följande bild av denna seger:
När jag nämnde för en ung man i min omgivning att jag skulle
öppna ett nordiskt seminarium om könsroller frågade han medlidsamt: Är det inte svårt att tala om ett så slitet ämne?
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Om man på 1950-talet vidrörde genusproblematiken kallades
den, som vi såg, för kvinnor. Nu kallas den således för könsroll.
Där kvinnor hade problem, och var problem, där skapade könsroll
en annan problembild: dessa roller skapade hinder för människor,
även för män. Hinder, som det blev samhällets sak att ta undan.
1962 kommer Folkpartiet med ett mycket radikalt familjepolitiskt
program och samma år kommer en delrapport från Erlanders
kvinnokommitté. I den framgick att inom arbetarrörelsen stod man
fortfarande och tvekade inför något som hette valfrihet. Det är
många av er här i dag som inte vet vad det är, så jag ska kort vidröra
det. Det har något av Orwells nyord över sig. Valfrihet innebar att
man (sic) som kvinna hade den fördelen att man kunde välja mellan
att vara hemmakvinna eller yrkeskvinna, ett val män inte hade.
Man kunde göra denna valfrihet systematisk, som Alva Myrdal hade
föreslagit i sin och Viola Kleins bok, Kvinnas två roller. Man, det
vill säga kvinnor, kunde välja dubbla roller, välja att börja med att
vara människa och utbilda sig och skaffa ett yrke, därefter välja att
vara kvinna, det vill säga att gifta sig och få barn, för att sedan välja
man att vara människa igen och går ut och lönearbeta. Valfrihet
således.
Det var denna vision som nu, under 1960-talet, måste bekämpas för att kunna skapa grogrund för den svenska revolutionen.
Och det sker. En arena var den Socialdemokratiska tidskriften Tiden under de första åren på 1960-talet, fram till 1967, där för övrigt
ett av dagens vittnen, Maj-Britt Sandlund var väldigt aktiv, liksom
Ingrid Fredriksson, Gunnar Fredriksson, Birgitta Dahl mfl. Vill man
ha frihet för kvinnor måste man avstå från valfrihet  det var budskapet. Det gällde att punktera ordet.
Det får som konsekvens, att när Tage Erlanders kvinnokommitté
avlade sin slutrapport 1964, då åkte valfriheten ut. En annan konsekvens var, att denna av partiet tillsatta kvinnokommittén, körde
över de socialdemokratiska kvinnoförbundet, och framförallt dess
främsta ideologiska taleskvinna, Nancy Eriksson.
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Detta är också en historia för sig, ty Nancy Ericsson hade andra lösningar av genusproblematiken  det betalda hemarbetets lösning  men dessvärre hinner jag inte gå in på dem. Låt mig bara
nämna, att när hennes bok, Bara en hemmafru kom ut, just 1964
(den kan jag rekommendera för den beskrivning hon ger utav hemmafruarnas tillvaro 1964 är ganska förfärlig), fick hon följande recension av Kjell-Olof Feldt, en arg ung man i Tiden:
Vad boken handlar om är inte så lätt att säga. Jag vågar mig i alla
fall inte på något referat. Så småningom framträder dock ett par
tankar som man med någon tvekan vill tillskriva författarinnan.
Där fick Nancy så att hon teg. Det är ett exempel på hur
kvinnoförbundet föstes åt sidan och i stället knuffar man fram nya
unga aktörer. Om det skulle jag också vilja höra lite mer om från er
här idag, om ni upplevde denna motsättning.
Nu har vi således hunnit till 1964. Dynamiska, spännande år.
Det är nu som grupp 222 skapas. En grupp vars initiativtagarinna
sitter här längst fram: Annika Baude. 222 var numret på den gata
där Annika bodde och där samlades unga och medelålders, socialdemokrater och liberaler för att diskutera det här problemet som nu
finns och får en ram. Det intressanta i den här gruppen är att här har
vi en blandning av representanter från de två partierna som har drivit jämställdheten framåt i Sverige, nämligen liberaler och socialdemokrater. I den gruppen diskuteras allt i från biologiska aspekter på
kön till daghem, likalön, arbetsmarknadspolitik m.m.
Året därpå, 1965 ger arbetarrörelsen ut en skrift som heter
Rådslag om familjepolitiken. Det är en mycket intressant skrift,
här visar man att nu har tagit ställning för kvinnors lönearbete. Här
argumenterar man med ekonomiska argument för att övertyga männen inom arbetarrörelsen att med kvinnor i arbetskraften kan vi öka
BNP med 10 %  argument med slagkraft för en ekonomiskt rationalistisk arbetarrörelse. Samma år kom ett radioprogram som heter
Hemmafru byter yrke av bland andra Monika Boethius.
Nu åker ordet valfrihet bort. In kommer ordet jämlikhet.
Vill vi ha jämlikhet, säger till exempel Birgitta Dahl, då får vi lov att
11

slänga bort valfriheten. Så bara är det. Hon är rak, hon är tydlig.
Hon säger att den reformpolitik som det här landet ska driva, den
ska inte understödja en ordning där en kvinna blir försörjd av en
man. 1966 är måhända ett slags höjdpunkt för könsrollsdiskursens
första skede. Böcker ges ut såsom, Kön eller kynne? en samling
könsrollstexter som skulle förtjänas att läsas om i dag. Ta bara baksidestextens klara pregnanta och insiktsfulla ord: Om vi så avskriver könet som nyckeln till vår fördelning av plikter och rättigheter,
vår gradering av människor, blir kanske omvälvningen större än till
och med en utopist har tänkt sig.
Och vi har en utställning under namnet: Jämlik familj tänker
om, vilken skickades riket runt. Ordet familj ska här förstås som
man: det är den jämlike mannen som ska tänka om, hur man ska
organisera om hemlivet när hustrun blir förvärvsarbetande. Jämlik
är ordet. Det ligger i tiden. En tid som börjar bli 1967 och jag ser det
som symptomatiskt.
Nu var det 1967
Jag har markerat årtalet 1967 och inte 1968. Många betonar att det
var 1968 som allt började röra på sig. Det spelar liten roll för
något av en historisk vändpunkt är det dessa år. Vi får också, till alla
andra rörelser, en ny diskursiv ordning i argumenteringen för varför kvinnor ska ut på arbetsmarknaden. Det sker ett byte från de
sociala ingenjörsargumenten - de som byggde på ekonomiska fördelar: Har vi råd med familjen? Har vi råd att inte använda kvinnors arbetskraft? Ska vi bevara vår topp-plats i BNP-ligan måste
vi få ut kvinnor, det blir billigare med kvinnor än med invandrare,
osv.
Nu kom alltmer socialistiska argument, rättviseargument,
inpackade i tidens främsta honnörsord: jämlikhet. Det är just 1967
som ordet jämlik seglar upp och dominerar det offentliga samtalet
och lägger sig tungt och avgörande bredvid begreppet könsroller.
Nu, under senare hälften av 1960-talet heter det således, att det som
ska skapas är jämlikhet mellan könen. Vi ser, att det sannerligen
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skett en mental omvältning från det suspekta ordet kvinnor till
ordet jämlikhet på blott tio år, för att beteckna genusproblematiken.
Det var inte alla som tyckte om att det fina ordet jämlikhet
skulle besudlas av kön. Det är min förståelse. Försöken att knöla
in genusproblematiken under jämlikhetsbegreppet var inte så enkelt.
Det hade alltid funnits en stor misstänksamhet mot dem (kvinnor
oftast), som försökt bredda klassproblematiken och påpeka att arbetarklassens kvinnor hade egna, djupa problem. Det sågs som splittring, det sågs som om de socialistiska eller socialdemokratiska kvinnorna sökte liera sig med de borgerliga kvinnosakskvinnorna och
försvaga klasskampen. Motsättningen blev stark och uttalad, ju mer
socialistiskt radikal tidsandan färgades. En som såg med misstänksamhet på den nya könsrollsdebatten var bland annat Göran Palm
som uttryckte sig så här: Vi måste få in lite klassdynamik i den
snävkjolade könsrollsdebatten.
Det var onekligen en grov antydan från Göran Palms sida att
de som höll på med att diskutera könsroller bara var välutbildade
kvinnor från medelklassen. Att könsrollsproblematiken (kvinnors underordning kan man rent av säga) inte var en fråga för LO:s kvinnor. Den gamla motsättningen mellan klass och kön levde upp
igen. Mycket tydligt säger LO, som vid denna tid är som störst och
starkast, inte bara fackligt utan också politiskt, att klass går före
kön. Så såg ramarna ut, innanför vilka man kunde tala om och hantera genusproblematiken i Sverige i slutet på 1960 och början på
1970-talet.
Därför  så kan man tänka sig  väljer man ordet jämställdhet
för att markera att här handlar det om något som liknar men inte är
jämlikhet. Så vi får två ord, kopplade till två problemområden: en
handlar om klass (som vore det ett könlöst område), en handlar om
kön (som vore det ett klasslöst område). Och orden kan ges genus jämlikhet är manligt och jämställdhet är kvinnligt och så får vi in en
självklar rangordning mellan orden.
Nu har jag således kommit fram till 1972 då regeringen Palme
tillsätter en delegation för att skapa jämställdhet mellan könen. Tänk
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om man 1972 hade skapat en delegation för jämlikhet mellan klasserna!
Ett sådant förslag hade blivit utbuat och inneburit politiskt självmord för en socialdemokratisk regering 1972. Det visar, implicit, att
tankarna bakom tillsättandet av denna delegation var ganska vaga
och oartikulerade. Det är förmodligen därför som delegationen överhuvudtaget tillsattes. Hade man anat vilket enormt problemområde
det gällde hade handlingsförlamning kanske inträtt.
Om detta finns massor att säga. Framförallt skulle det vara
roligt att inför denna församling - och dessa vittnen - lägga fram
förslag, hypoteser, om varför det här händer, hur detta kunde ske i
Sverige, varför får vi den här enorma omvältningen? För det är ju
det revolution betyder; att dra upp med rötterna, välta på huvudet.
Hur kan det komma sig att det går så fort när det väl kör igång? Hur
kan det komma sig att det plötsligt poppar upp en rad aktörer och
onekligen kraftfullt tar tag i det historiska skeendet?
Införandet av ett nytt politiskt genuskontrakt är en historisk händelse av stor dignitet och vi kan som forskare tvista om orsaker, vad
eller vilka som driver fram denna nya radikala politik. Vilken roll
spelar just de här aktörerna i historien? Skulle det ha hänt ändå? Var
det ekonomin som spelade en roll, var det för att man behövde kvinnorna på arbetsmarknaden - den gamla historiematerialistiska förklaringen? Är det så enkelt? Nej, vill jag hävda så enkelt är det inte.
Jag har onekligen antytt att ord spelar en roll. Så låt oss diskutera.
Frågorna trängs: hur upplevde ni detta brytningsskede? Hur kom ni
själva in på fältet? Vad anser ni låg bakom? Hur var det med män 
de radikala och övriga?

14

Visionära byråkrater. Jämställdhetens politisering under
1960- och 1970-talen.
Christina Florin

För några år sedan fick jag och Bengt Nilsson ett uppdrag inom ett
HSFR-projekt som hette Visioner och byråkrati för samhällelig
styrning.1 Meningen var att vi skulle följa en samhällsfrågas utveckling under en längre period - från vision till politisk implementering  hur en samhällsfråga får politisk relevans. Varför förs vissa
frågor upp på den politiska dagordningen och omvandlas till reformer eller nya lagar medan andra faller i glömska? När blir ett samhällsproblem politik i den bemärkelsen att det tas upp av statliga
strukturer och omvandlas till ett politikområde?
Vad är det då som har hänt?
Vi valde jämställdhetspolitikens uppkomst och politisering under 1960 och 70-talen som forskningsobjekt, eftersom frågan om
könens relationer relativt snabbt fick uppmärksamhet och slog igenom. Jämställdhetsdebatten satte sina spår i en omfattande lagstiftning under 1970-talet och detta arbete hade förberetts relativt länge
men legat vilande inom byråkratin. Frågan hade alltså historiska rötter, men den blommade upp som problem först vid en viss tidpunkt. Frågorna om könens lika villkor etiketterades inte från början
1 Projektet utmynnade i en bok. Se Florin, Christina & Nilsson, Bengt (2000),
Något som liknar en oblodig revolution  Jämställdhetens politisering under
1960- och 70-talen. Umeå universitet: Umeå.

15

som jämställdhetsfrågor utan benämndes som familjefrågor, socialpolitik, skattepolitik, kvinnopolitik, barnomsorg, arbetsmarknadspolitik etc. Men på 1960-talet utkristalliserades just ett tänkande om att
relationerna mellan kvinnor och män i sig kunde utgöra ett politiskt
område.
På ett tidigt stadium insåg vi att vi måste söka oss till aktörerna
bakom politiken för att kunna finna några spår av visioner om
jämställdheten  de grupper som hade förberett marken för att försöka ändra på normer och föreställningar. Vilka var det som hade
arbetat för att relationerna mellan könen skulle förändras, som hade
sett att en ny tid krävde nya könsroller? Ett oväntat resultat var att
vi hittade ett mycket stort antal jämställdhetsaktörer som var verksamma redan under 1960-talet. De befann sig i flera politiska läger
och inom olika verksamhetsområden. Deras arbete beredde troligen
marken för den andra vågens feminism på 1970-talet. På ett tidigt
stadium stötte vi på en ganska okänd bok av en ung socialdemokrat,
som är här idag och skall delta i vittnesseminariet  Anna-Greta
Leijon.
Hon hade på Svenska institutets uppdrag skrivit en bok som
hette Swedish Women, Swedish Men. Den skulle sälja den svenska
modellen utomlands. Vi fastnade för några ord i hennes bok som
blev viktiga i vårt perspektiv och i vår undersökning. Leijon säger i
boken att rollerna mellan könen måste förändras och att vissa dynamiska människor i samhället redan förstått att det här är en viktig fråga: Men är dessa dynamiska människor medvetna om att för
detta krävs det något som liknar en oblodig revolution  en förändring både i individens liv och en förändring av hela samhället.
Leijon insåg hur svårt det skulle bli att förändra ingrodda föreställningar om könens platser och uppgifter. Och alla vi som varit
med under denna resas gång- denna oblodiga revolution  från 1960talet och framåt inser väl att Leijon fick rätt. Det har varit svårt att
förändra uppfattningarna om vad som är manligt och kvinnligt. Tankefigurerna om könen, könens arbete, rättigheter och skyldigheter verkar fasta som berget trots att den formella jämställdheten genom16

förts. Men vad var det som gjorde att så många aktörer ändå trädde
fram och sa sig vilja förändra den rådande könsstrukturen just på
1960-talet? Varför började normerna och synen på könen att förändras just under detta årtionde? Och varför gick det att åstadkomma
så många betydelsefulla reformer just då?
På 1960-talet skedde en lång rad omvälvande förändringar i
Sverige och västvärlden. Strukturomvandlingar i produktionen och
en stor ungdomsgeneration gjorde förändringstakten mycket dynamisk. Samtidigt hade vi en stark ekonomisk uppgång genom en kraftig högkonjunktur. Alla ekonomiska kurvor såg ut att peka uppåt.
Starka motrörelser till den hetsiga förändringstakten uppstod dock,
ungdomsgrupperna radikaliserades och den politiska vänstern blev
stark. En lång rad nya frågor dök upp och debatterades och en ny
slags solidaritetskultur växte fram i vissa ungdomsskikt.
Alla förtryckta skulle befrias  fångarna, knarkarna, barnen,
kvinnorna, de homosexuella, 3:e världen, Vietnams folk etc. Denna
politisering skapade ett mentalt klimat för att tala om jämlikhet och
solidaritet. Gamla maktstrukturer skulle störtas och nya demokratiska system skulle växa fram.
Ser man just frågan om kvinnorna i ett långt historiskt perspektiv finns det även möjlighet att tolka uppkomsten av könsrollsdebatten på 1960-talet som en fortsättning på en process som startat många
årtionden tidigare. Vi hade redan tidigt i Norden förhållandevis radikala lagar kring kvinnor i familjen och familjeansvaret. Kvinnornas
arbete värderades som en del i familjens försörjning. En kvinna kunde
arbeta utanför hemmet på villkor att hon också arbetade i hemmet.
Hemmafruidealet var visserligen starkt, men kunde kringgås i praktiken om omständigheterna krävde det. Kvinnors medborgarskap
grundades inte bara på modersrollen; även förvärvsarbete kunde
legitimera den medborgerliga statusen. En stor grupp ogifta kvinnor
hade varit förvärvsarbetande sedan lång tid tillbaka och dessa kvinnor bildade en stark politisk kraft under 1900-talet.
En ännu viktigare faktor för att sätta kvinnofrågorna på dagordningen var att bristen på arbetskraft var stor under1960-talet.
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Även gifta kvinnor med barn skulle integreras i produktionen.
Hemmafrun måste byta yrke, som en serie radioprogram kallades.
Men om en sådan genomgripande förändring skulle kunna genomföras måste vissa äldre tankestrukturer brytas upp och könens traditionella roller omförhandlas. Statens behov av att lösa uppkomna
problem sammanföll med olika sociala gruppers formering och mobilisering. Kvinnorörelsen, byråkratin och staten kunde ha utbyte av
varandra.
Ytterligare en viktig faktor var att den demografiska situationen efter kriget hade förändrats drastiskt. Kvinnorna (och männen)
hade börjat bete sig på ett annorlunda sätt när det gällde familjelivet.
Skilsmässorna ökade, familjerna fick färre barn, de unga paren hade
börjat sammanbo utan att gifta sig, aborterna ökade, förvärvsarbetet
bland kvinnorna ökade: kort sagt normsystemet bland folk i allmänhet hade förändrats utan att politiken hade hängt med. Politikerna
ställdes inför nya problem som helt enkelt måste lösas med nya
familjereformer. Den mentala kartan kring vardagslivet såg annorlunda ut.
Jämställdhetsfolket
Där har vi några viktiga utgångspunkter för den omfattande debatt
om könens relationer som följde på 1960-talet  en strid ström av
debattböcker, politiska program, tidskrifter, artiklar och forskningsrapporter såg dagens ljus. Men vilka aktörer låg bakom denna nya
jämställdhetsdiskurs? Vilka förde upp frågan på den politiska agendan? Inom vilka verksamheter hittade vi dem? Bengt Nilsson och
jag har döpt dessa aktörer till jämställdhetsfolket. Dessa dök plötsligt
upp överallt, på flera nivåer i samhället, i olika partier och organisationer. De talade om könens roller som något påhittat som skulle
gå att förändra, om jämlikhet, likställdhet eller jämställdhet. Och några
av dessa aktörer sitter här i panelen som vittnen.
Jag skall försöka peka ut några olika aktörsgrupper. Vi hittar
några av dem
- i fackföreningarna,
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- i statsbyråkratiska sammanhang som Socialstyrelsen, AMS,
Skolöverstyrelsen och departementen
- i partierna och i partiprogrammen, framför allt i folkpartiet och i
det socialdemokratiska partiet. En viss konkurrens om frågan uppkom mellan dessa två partier. Det gällde att värva röster från de nya
yrkesarbetande unga kvinnorna och motarbeta att de drog för långt
åt vänster. En grupp unga liberaler hade startat debatten och formulerat ett par radikala familjeprogram.
- i forskningen. Framför allt var det en grupp forskare omkring
Edmund Dahlström och Harriet Holter som gav könsrollsfrågan akademisk legitimitet genom att presentera en gedigen forskningsrapport som hette Kvinnors liv och arbete. Till utredarna hörde också
Ingrid Fredriksson som gjorde en viktig studie om könsrollerna i läroböckerna.
- i medierna. I medierna fanns många journalister som intresserade
sig för frågan.
- i näringslivet fanns flera industrimän som deltog i debatten och
aktivt verkade för att även kvinnor skulle integreras i arbetslivet på
grund av den stora bristen på arbetskraft. Flera omfattande projekt
med kvinnor i industrin startade
Naturligtvis var också kvinnoorganisationerna viktiga för att föra
ut frågan. Inte minst de politiska kvinnoförbunden men också de
äldre organisationerna som Fredrika Bremer- förbundet etc. De mer
militanta nyfeministiska organisationerna som Grupp 8, Kvinnoligan, Arbetets kvinnor och Lesbisk Front, bildades inte förrän i
början av 1970-talet. Kvinnorörelsen fick då en helt annan skjuts
med nya och djärvare demonstrationsformer och kampanjidéer som
även radikaliserade de äldre rörelserna.
I vår studie koncentrerade vi oss på ett närstudium av två aktörsgrupper för jämställdhetspolitik. Det ena var AMS. Det andra var
ett nätverk i Stockholm som kallades Grupp 222.
Arbetsmarknadsstyrelsen fick en viktig roll under 1960-talet.
Det gällde att kartlägga och få grepp om arbetsmarknaden, att göra
politiken mer professionell, att reglera och styra efter vetenskapliga
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metoder. En legendarisk ledare för denna aktiva politik var Bertil
Olsson. I detta sammanhang är det just hans kvinnopolitiska satsningar som är intressanta.
Materialet i AMS arkiv ger en bra bild av hur en byråkratisk
organisation kan driva jämställdhetspolitik. AMS iscensatte politisk
styrning direkt från byråkratin och in i politisk handling. Ett aktivitetsprogram för kvinnors yrkesutbildning tog sin början 1961 (bl.a. tillsattes 21 aktiveringsinspektörer) och målet var att få ut fler kvinnor
på arbetsmarknaden. Till ledare för detta projekt sattes en driftig
och målmedveten eldsjäl som hette Ingeborg Jönsson. En arbetskamrat minns hur de jobbade:
Vi aktade oss för feministbegrepp, vi ville inte komma in i den fållan, men
vi var kanske kvinnosakskvinnor på något sätt ändå. [ ] Vi kallades för
suffragetterna på 4:e våningen. När Ingeborg gick i korridorerna skyndade de manliga tjänstemännen in i sina rum och sa: Kom ihåg att inte
lova någonting  hon var nämligen fenomenal på att få folk att ställa
upp och gå med på sina idéer. Hon var besjälad. Hon förankrade alla
förslag  särskilt hos AMS-chefen Bertil Olsson som var som en feodalfurste som styrde över sitt rike.

De stora Fakta- och framtidskonferenserna som ordnades länsvis
var ett stort projekt med representanter från näringslivet, landshövdingar, länsarbetsnämnder etc. Byråkrater bedrev alltså jämställdhetspolitik och några av gästerna i panelen här idag fick sina första erfarenheter av jämställdhetsfrågorna inom detta ämbetsverk. Både Anna
Greta Leijon, Anita Gradin och Maj-Britt Sandlund arbetade som
unga här. Inom AMS arbetade man också med socialpolitiska frågor som egentligen hörde hemma inom Socialstyrelsen, till exempel
utreddes frågan om barnomsorg vid AMS av en tjänsteman på LO,
Gustaf Persson. Barnomsorgsfrågan omvandlades på så sätt till en
arbetsmarknadsfråga.
Ett annat viktigt nätverk för opinionsbildning omkring könsrollsfrågor var en informell sammanslutning (en slags lobbygrupp) som
kallade sig för Grupp 222 och som träffades hemma hos Annika
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Baude (Annika finns här idag i publiken) på Alviksvägen 222 under
några år på 1960-talet. Där ingick många av debattörerna idag, både
Gabriel Romanus, Maj-Britt Sandlund, Anita Gradin och Anna Greta
Leijon.
Grupp 222 bestod av unga liberaler och socialdemokrater och
en och annan VPK-are. Målsättningen var att föra ut jämställdhetsfrågorna till en större publik genom att bearbeta tidningarna och politikerna. Gruppen bestod av journalister, politiker, byråkrater, arkitekter, forskare och kulturarbetare. En viktig fråga som avhandlades i Grupp 222 var skattepolitiken  övergången från särbeskattning till sambeskattning, där bl a Maj-Britt Sandlund var mycket aktiv. Man blev en vandrande argumentsamling för förändrade könsroller, säger en av medlemmarna.
Blev det då någon oblodig revolution som Anna Greta hoppades på? Fick vi en revolution på svenska som Yvonne Hirdman
kallat detta vittnesseminarium. Det får väl aktörerna själva svara
på. Men på papperet ser det i ut så i alla fall, även om skillnaderna
mellan jämställdhet i teorin och i praktiken kan vara mycket olika.
På 1970-talet kom en lång rad reformer som gynnade jämställdheten
 särbeskattning, abortlag, föräldraförsäkring, dagisutbyggnad, jämställdhetslag i arbetslivet, familjelagar, jämställdhetsminister etc. Frågorna togs upp av staten, institutionaliserades och blev ett eget politikområde.
1972 höll Olof Palme ett viktigt tal på partikongressen som var
första tecknet på att visionen hade nått en högre politisk nivå. Samma
år tillsattes Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Vilka metoder hade då använts av aktörerna för att föra upp
saken på dagordningen? Den vetenskapliga basen var viktig, att forskarna hade förberett marken och skapat en egen diskurs, ett eget
språk kring jämställdhet. Själva ordet jämställdhet signalerade att
politiken om könens relationer hade fått ett eget varumärke och skulle
skiljas ut från jämlikhetspolitiken, som mer gällde klassfrågorna.
Teorierna om könsroller fick stor genomslagskraft: Talet om att könen egentligen var mest lika och att olikheterna berodde på roller
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som gick att förändra: könsskillnaderna var inte ödesbestämda av
biologin utan kunde påverkas. Detta gav framtidshopp. Förändring
var möjlig.
En annan viktig strategi var att män och kvinnor arbetade tillsammans. Det gjorde att frågorna kunde förankras hos inflytelserika män  män med makt inom politik och byråkrati.
En tredje strategi var att jämställdheten fick en vinkling av arbetsmarknadspolitik  den kunde få fotfäste i svensk institutionell politisk kultur och förvaltningstradition. Och den svenska modellens
konsensuskultur vara en viktig metodisk bas. Tvärpolitiska grupper
bildades med deltagare från olika partier och verksamhetsområden
 facket, partierna, byråkratin, organisationer, vetenskapen, medier
och kvinnorörelsen.
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Vittnesseminarium 9 oktober 2002

Inledning

Bengt Westerberg och Yvonne Hirdman var samtalsledare under
seminariet.
Bengt Westerberg
Jag heter Bengt Westerberg och blev hitbjuden av Yvonne därför att
hon trodde att jag skulle kunna komma hit och vittna. Då avslöjade
jag att jag inte alls var med på den tiden, så jag kunde inte vittna. Då
sade Yvonne; kom då hit och ställ frågor istället. Och därför är jag
här nu för att försöka hålla den här diskussionen tillsammans med
Yvonne.
De här fem personerna som sitter här, några av dem har nämnts
flera gånger, ni har sett ungdomsbilder på dem. Men det är inte så
alldeles lätt att veta vem som är vem nu, det har gått några år sedan
bilderna togs. Men för många av er, ni har hört de här namnen, ni
har kanske läst om dem i böcker men det kunde vara kul ändå att
åtminstone få veta lite mer om de här personerna.
Om jag får börja i mitten med Maj-Britt Sandlund som kanske
har varit med allra längst. Mycket kort Maj-Britt, vad var din bakgrund, var fanns du någonstans yrkesmässigt?
Maj-Britt Sandlund
Jag började på AMS som amanuens 1959 hos Bertil Olsson men
alla var inte lika radikala som Ingeborg Jönsson på AMS. Efter ett
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litet tag fick jag jobb som sekreterare i stadskollegiets kommitté för
kvinnofrågor i Stockholms stad. Det var Inga Thorsson som fixade
det jobbet.
När jag gick in till den dåvarande byråchefen på AMS och sa
att jag skulle börja jobba med kvinnofrågor, sa han Det var det
sämsta område du kunde välja, blåstrumpor är det värsta jag vet och
det är inget framtidsområde, så det vill jag verkligen avråda dig ifrån.
Men som sagt, det fanns andra och mer radikalt tänkande på AMS,
bland annat är Bertil Olssons roll väldigt viktig att framhålla.
Bengt Westerberg
Du skrev en rapport åt regeringen en bit in på 1960-talet, var det till
FN?
Maj-Britt Sandlund
Ja, just det. En av mina insatser är väl att jag 1968 introducerade det
svenska jämställdhetsbegreppet och könsrollsbegreppet i FN-politiken. Det kom att avspeglas i den första världsaktionsplanen 1975.
Jag har den rapporten här, The Statues of Women in Sweden- Report to the United Nations.2
Yvonne Hirdman
Fanns inte begreppet sex-roles internationellt vid 1960-talets slut?
Maj-Britt Sandlund
Förmodligen bland forskare och sociologer men jag såg ingenting i
några FN-dokument.
Bengt Westerberg
Anita, du figurerade här på bilder och i en del av de kommittéer som
nämndes i förbigående. Du blev så småningom, på 1980-talet, vilket
hör framtiden till, jämställdhetsminister. Men hur började det för din
del på 1960-talet?
2 1968, Svenska Institutet Sweden Today.
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Anita Gradin
Man kan säga att jag och Maj-Britt har varit parhästar i partiet när
det gäller de här frågorna. Vi möttes i studentförbundet. Jag kom att
gå på Socialhögskolan, i slutet på 1950-talet och hamnade just i den
här debatten. Jag var studentförbundets representant i rapporten
som kom om kvinnans jämlikhet och som inte var en kvinnokommitté
utan tillsattes av partikongressen 1960.
Det är fel att säga att det var Tage Erlander som tog initiativet,
det var Inga Thorsson. Så Yvonne ger honom för stor betydelse.
Det betydde att jag kom in i debatten om abortfrågor och liknande.
Jag blev också sekreterare i Stadskollegiets kommitté för kvinnofrågor
med Elvira Wedberg-Larsson som ordförande. Sedan deltog jag i
Grupp 222 och jobbade på TCO där vi också sysslade ganska mycket
med jämställdhet och 1968 blev jag riksdagsledamot.
Bengt Westerberg
Karin, du var ordförande i Fredrika Bremer-förbundet under en period, när var det?
Karin Arland
Jag blev ordförande 1970 och det var där jag lärde känna Anita.
Annika Baude var med också. För att ta det från början: jag tillhörde
de tio procent kvinnliga jurister som fanns. Jag, som var ensam kvinna
bland tjugo jurister på länsstyrelsen i Malmö, gick in till personalchefen och talade väl om en kvinna som sökte dit. Det svar jag fick
var att: Vi kan inte ha flera kvinnliga jurister på en länsstyrelse, vi
är ju krigsplacerade. På fullt allvar. Landet hade inte varit i krig på
hundrafemtio år! Då insåg jag att jag borde engagera mig på allvar
mot manliga fördomar.
Bengt Westerberg
Sedan blev du politiker en bit in på 1970-talet.
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Karin Arland
Ja, det var 1976 och då så att säga övertog borgerligheten ordförandeskapet i den delegation där Anna-Greta hade varit ordförande tidigare. Efter lite krångel i regeringskansliet, som Gabriel vet lite om,
blev en centerpartist ordförande. Folkpartiet hade framfört mitt namn
men ingen ville skapa regeringskris första månaden på att centern
tog över från folkpartiet.
Bengt Westerberg
Gabriel, du är vår manliga gisslan i denna panel och kanske van att
vara det i de här sammanhangen. Ungefär så här har det sett ut på
konferenser, i demonstrationståg osv, när det har handlat om jämställdhet under alla år.
Vilken har din karriär varit på den här punkten? Du fanns med
i gruppen som lade fram Radikal familjepolitik som kom 1964.
Medverkade du i Unga liberaler också? Unga liberaler var den
bok som hela tiden har kallats Eva Mobergs skrift där hennes uppsats ingick som en av flera.
Gabriel Romanus
Nej det gjorde jag inte. Men det var nog den av uppsatserna som
gjorde det historiska intrycket. Jag kan med viss stolthet säga att jag
recenserade boken i Liberal debatt och lyfte fram just den uppsatsen. Den hade gripit tag i mig och det var väl ett av skälen till att
jag kom in på ämnet.
Det andra, och viktigaste skälet, var att min mamma var väldigt
engagerad, och är det fortfarande. Hon är bara nittioett år ännu men
hon är fortfarande en väldigt engagerad feminist och det har satt sin
prägel på både mig och mina bröder.
Bengt Westerberg
Du blev riksdagsledamot någon gång på 1960-talet?
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Gabriel Romanus
Ja, vid 1968 års val. Jag satt i riksdagen 1969 till 1982. I början av
den perioden var jag Folkpartiets talesman i de här frågorna tills
Karin Arland och Bonnie Bernström tog över det. Jag tror det var
1973. Jag var också med i Grupp 222 och det var för mig ett väldigt
viktigt engagemang på flera sätt. Vi var inte någon påtryckargrupp
utan snarare ett nätverk av personer som arbetade individuellt var
och en på sitt håll. Vi gick in för att rekrytera människor som skulle
kunna agera för våra gemensamma idéer i olika sammanhang.
Vi hade Gertrud Sigurdsen från LO, vi hade folk från partierna,
möjligen från centerpartiet men det var mest socialdemokrater och
folkpartister. Sedan ingick mediafolk såsom Gunnar Westberg och
Monika Boethius som gjorde familjeprogram, Svante Nycander,
Gunnar Fredriksson var också med.
Det var ett mycket medvetet nätverksbyggande, även om begreppet inte fanns då. Vi förde väldigt öppna diskussioner och fattade inga beslut utan var och en gick hem och drog sina egna slutsatser. Men man kunde se resultat.
Månaden efter att vi hade diskuterat familjerätt så poppade till
exempel remissyttranden, tidningsartiklar och radioprogram upp, så
jag tror inflytandet var stort.
För min egen del fick jag personliga relationer med människor i
andra sammanhang, inte minst inom socialdemokratin som jag hade
väldig nytta av i det politiska livet sedan och som gjorde att vi kunde
skriva motioner ihop och agera ihop.
Bengt Westerberg
Vi har hört det här 222 flera gånger. Det var alltså Annika Baude
som bodde på en gata på nummer 222. men vi måste få höra på
vilken gata det var?
Annika Baude (i publiken):
Alviksvägen.
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Bengt Westerberg
Alviksvägen 222, det var alltså där mycket av det ni hör om nu
hände.
Anna-Greta Leijon till sist. De andra har dragit sig tillbaka nu
men Anna-Greta är fortfarande aktiv, chef för Skansen som många
av er vet. Men du var med redan på den här tiden.
Anna-Greta Leijon
Jag har varit med i ganska många av de här sammanhangen men jag
började läsa statskunskap på hösten 1960 i Uppsala. Vid den institutionen fanns då min kusin Olle Nyman som var docent i statskunskap och moderat politiker. Han kallade upp mig när han fick reda
på att jag skulle komma dit, tittade strängt på mig och sa: AnnaGreta du förstår väl att det inte passar sig för flickor att läsa statskunskap.
På institutionen fanns då också Birgitta Dahl, och Birgitta och
jag följdes sedan åt. Jag var socialombudsman och hon var ordförande i sociala utskottet. Vi jobbade ganska mycket med unga tjejers problem, inte minst när de blev med barn och inte hade någon
bostad. Överhuvudtaget frågor som rörde möjligheterna för de som
var barnfamiljer, antingen det var män eller kvinnor, att studera. Och
vi hade egna lekskolor som i praktiken fungerade som dagis på studentkåren. Det var en väldigt lärorik period.
Sedan var jag också med i Socialdemokratiska studentförbundet
där jag träffade Anita och Maj-Britt, de var mina idoler från början.
Vi gjorde väldigt mycket, vi skrev motioner och skrivelser åt olika
håll samt tog tidigt upp deltidsarbetandes brist på jämlika villkor i
arbetslivet.
Bengt Westerberg
Sedan fanns du med på AMS.
Anna-Greta Leijon
Jag började på AMS hos Ingeborg Jönsson 1964 på Detaljen och
jobbade väldigt mycket med allt det här materialet, bland annat
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husmorsfilmerna som visades på biograferna och på olika konferenser. Jag arbetade också med att ta fram underlag och skriva böcker.
Det var jättespännande. Ingeborg var Folkpartist och jag var Socialdemokrat och vi jobbade jättebra ihop. Sedan kom jag så småningom
att bli kanslichef på Jämställdhetsdelegationen som startade vid nyår
1972/1973.
Men en sak som jag skulle vilja lägga till och som inte finns med
i bakgrunden här var att det hände en hel del ute på det lokala planet
också, inte minst i Järfälla där jag bodde.
Under 1960-talet expanderade Järfälla kommun snabbast i hela
landet, det var en enorm befolkningsökning och folk flyttade dit också
inifrån stan. Jag var visserligen Stockholmare och hade stått i bostadskön men man fick ju ingen lägenhet i innerstaden utan i Kallhäll
även om man tyckte Alvik var landet.
Så till Järfälla kom folk från hela Sverige och det var ett gammalt brukssamhälle som radikalt förändrades. Där samlades väldigt
många människor med krav på dagis, på bra kommunikationer och
på kvinnornas positioner i det politiska livet. Och det var där vi började ta upp frågan om att vi skulle kvotera kvinnor på listor och
annat sånt.
Inom det Socialdemokratiska partiet kan man säga att Järfälla
spelade en roll för att driva på de här frågorna. Också därför att vi
hade en väldigt dynamisk man som ordförande i arbetarkommunen
som hette Roland Morell, som tyvärr är död nu. Han var lite av en
spjutspets åt de här frågorna.
Bengt Westerberg
Får jag vända tillbaka till tiden omkring 1960 då fortfarande väldigt
lite hade hänt. Och sedan händer det väldigt snabbt. Jag själv tog
studenten 1962, jag är alltså några år yngre än ni och kom ut i studentlivet i början av 1960-talet. Jag var väldigt omedveten och hade
aldrig diskuterat de här frågorna. Jag är uppvuxen i en mycket traditionell familj med en pappa som försörjare och en mamma som hemmafru. Men det har slagit mig när jag har försökt att tänka tillbaka,
29

att när jag hade kvinnliga studentkamrater på Karolinska, där jag
började så småningom, hade jag aldrig någon tanke på att de här
kvinnorna skaffade sig en utbildning för säkerhets skull. Utan det
var på något sätt självklart att jag skulle möta dem ute på arbetsmarknaden och sen på jämlika villkor. Jag har undrat efteråt, vad
var det som gjorde att det exploderade under de här åren, i slutet på
1950 och början på 1960-talet? Vad var det som gjorde att en generation började tänka helt annorlunda?
Annika Baude (i publiken):
Det ska komma fram vad den här forskningen som redovisades i
Kvinnors liv och arbete betydde, som grundades på psykologi,
sociologi, socialantropologi. Ämnen som ännu inte fanns på de
svenska universiteten. Det var de norska författarna i boken som
hade varit på studieår i Amerika och som kommer tillbaka till Skandinavien och använder sig av kunskap för att beskriva varför samhället är könsdelat. Och det var en otroligt stark insats.
Yvonne Hirdman
Men anta nu att, för att komma tillbaka till Bengts fråga, att den där
boken hade kommit ut 1954 då hade det kanske inte hänt något?
Jag tog också studenten 1962. Jag hade samma förväntningar på att
det borde finnas daghem, vilket med tanke på de siffror jag visade är
ganska konstigt. Och det här kan vi spekulera över. Varifrån fick vi
denna känsla av orättvisor?
Maj-Britt Sandlund
För mig betydde Eva Mobergs uppsats väldigt mycket. Det var som
en bomb som briserade och ögonen öppnades. Det hade varit väldigt mycket kvinnofrågor men hon satte in det i ett totalperspektiv,
det vill säga att man inte kan uppnå jämställdhet om man samtidigt
kräver att kvinnan ska vara hemma eller ha valfrihet. Det är en
omöjlig ekvation och den grundläggande analysen var väldigt viktig.
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Sedan fick man mycket verifierat just genom det stora standardverket Kvinnors liv och arbete, där internationella forskare verifierade Evas analys.
Men jag vill tillägga att det är alldeles uppenbart att individer
inom kvinnorörelsen var helt klara på detta innan Eva Mobergs bok
kom. Jag tänker på Inga Thorsson som för mig har betytt kolossalt
mycket och som hade genomskådat detta, liksom tror jag, Ulla Lindström.
Framförallt behöver Ingas betydelse lyftas fram när det gäller
jämställdhetsarbetet och den hårda kampen inom partiet mot den
manliga bastionen LO, vilket inte vill säga lite.
Karin Arland
Jag tror att det handlade om ekonomi också. Jag var ju student på
1950-talet och på den tiden började staten ge garanterade studielån
eller vad det hette. Innan det hade ju nästan bara rikemansbarn kunnat gå på universiteten. Har man läst i Lund eller Uppsala med stora
studieskulder har man ju inte en dröm om att man inte ska betala
tillbaka. Detta handlar ju enbart om akademiker, men det var en
självklarhet att vi måste yrkesarbeta.
Anita Gradin
Jag var journalist och fick barn 1955 och jag hade inte en tanke på
att jag inte skulle få fortsätta som journalist. Jag bodde i Gävle och
insåg att det fanns 10 000 dagisplatser så jag trodde att jag skulle få
dagisplats. Då talade de om för mig: det är bara för ensamma morsor,
du har en karl som kan försörja dig så du kan gott gå hem. Då blev
jag förbannad. Jag hade tyckt att det där med kvinnoförbund det var
nys. Det finns till och med en artikel jag har skrivit om att man inte
behöver några kvinnoförbund.
Men så gick jag med i Socialdemokratiska kvinnoförbundet därför att jag ville ha barnomsorg. Och så var jag arg därför att jag
diskriminerades skattemässigt. Med sambeskattningen fick vi ju var
för sig mer skatt som gifta än innan.
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Det här var drivkraften och i kvinnoförbundet mötte jag då de här
tankarna att jag faktiskt hade rätt att jobba och det betydde väldigt
mycket. Det var också den ståndpunkten som gjorde att man körde
över kvinnoförbundet.
Kvinnoförbundet var i en förändringsprocess under 1960-talet
där Nancy Eriksson, och några till, var de som skrev Bara en hemmafru. Jag skrev den andra skriften som hette På lika villkor samt
det här om ny äktenskapslagstiftning och jag minns fortfarande när
jag övertygade Lennart Geijer om att ett äktenskap är en frivillig
samlevnad mellan två lika parter. Det var allt det här som gjorde att
kraven kom, liksom att vi träffades i Grupp 222 där man fick kött
på benen för att argumentera. Gruppen var en underbar samling
från olika partier plus forskare. Det resulterade sedan för kvinnoförbundets del i Familjen i framtiden  en socialistisk familjepolitik 1972, och gjorde att Olof Palme höll sitt tal en månad senare
där dessa frågor ingick.
Yvonne Hirdman
Var det svårt att få Palme att hålla det talet?
Anita Gradin
Nej, men han behövde lite uppmuntran.
Gabriel Romanus
Jag tror naturligtvis att det var många faktorer. De individuella insatserna spelade en stor roll men jag tror också att det nästan var en
ofrånkomlig följd av det faktum att kvinnor fick gymnasieutbildning.
Även om det fanns lärare som hade en traditionell syn, bidrog det
faktum att man utbildade flickorna till att det blev omöjligt att hävda
att deras utbildning inte skulle vara på allvar sedan.
I Stockholm och på några håll, fanns det ju enkönade gymnasium men ute på mindre orter var fler och fler skolor ändå samskolor vilket gjorde att det blev helt absurt att inte förvänta sig att
flickornas utbildning inte var på allvar.
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Sedan tror jag också att det var en slags mognadsprocess som började med de första kvinnliga läkarna, de första kvinnliga gymnasisterna osv vid seklets början. Det tog sin tid men när man kommit så
långt att flickor var hälften av gymnasisterna då var det omöjligt att
hejda även om någon hade velat.
Men jag tror också att de olika personliga insatserna var viktiga
för att det hände samtidigt, det var många som samspelade och som
var besjälade. Jag tror på individens roll i historien.
Bengt Westerberg
Man kanske ska påminna om att det var ungefär 1927 som man
öppnade läroverken för kvinnorna.
Yvonne Hirdman
Jag har lite siffror här som belägger det du säger Gabriel. 1962 var
det drygt 12 726 som tog studenten, varav hälften var flickor och då
gäller det hela Sverige. 1928 var det 7000 och då var det bara pojkar.
Anna-Greta Leijon
Jag tror att det här med utbildning betydde väldigt mycket. Jag vet
att det betydde det för mig.
Om min mamma hade levt idag hade hon skaffat sig en ordentlig utbildning och fått ett bra jobb. Hon tillhörde de som var födda
1902 och som alltså inte kunde skaffa sig utbildning. Det spelade
ingen roll hur duktiga de själva var, utan de fick hela tiden kämpa.
Dessutom hade hon en karl som var alkoholiserad, men hon lyckades trots allt få sin dotter att studera vidare vilket var oerhört viktigt
för henne.
Sedan fanns ett allmänt debattklimat i slutet på 1950-talet och
början på 1960-talet. Det kan till och med vara så att pensionsreformen, ATP, ledde till att det blev en politisk debatt som nådde
ända till mig i gymnasiet och plötsligt började man diskutera.
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Vi hade många föreningar, vi hade SSUH, Sveriges studerandes
ungdoms helnykterhetssällskap, eftersom man inte fick ha politiska
föreningar på gymnasierna samlades ganska många folkpartister,
sossar och en hel del andra här som diskuterade samhällsfrågor.
Uppsala i början på 1960-talet var fantastiskt, det fanns jag vet inte
hur många föreningar. Den största politiska föreningen var Moderata Heimdal, men sen var vi i Laboremus väldigt stora, vi hade
cirka 600 medlemmar var. Det fanns också fria diskussionsgrupper
och det var ett debatterande hela tiden som gjorde att vi fick fram
våra synpunkter.
Får jag sedan säga att jag har gått i flickläroverk och det var
nog en av min bästa skola för där fick vi tjejer ta ansvar både för det
ena och det andra.
Gabriel Romanus
Men det påverkar ju inte killarnas attityder, det gjorde samskola på
ett helt annat sätt.
Anna-Greta Leijon
Det kanske det gjorde för vi hade samarbete med killgymnasierna
också så det är inte helt säkert att du har rätt på den punkten.
Bengt Westerberg
Ville du med detta dra några slutsatser till nutiden?
Anna-Greta Leijon
Jag tror att man ska fundera över det. Ibland är det fortfarande så
att tjejerna blir tysta för att killarna tar över. Man kanske inte ska ha
precis samma ordning som vi hade tidigare, men kanske fora där
tjejer i vissa åldersgrupper får vara ensamma. Det tror jag är väldigt
bra.
Gabriel Romanus
Det instämmer jag i.
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Männens roll
Bengt Westerberg
Flera stycken av er har nämnt Eva Moberg och det är ingen tvekan
om att Kvinnans villkorliga frigivning som kom 1961 uppenbarligen har påverkat väldigt mycket. Men det intressanta är att redan i
den uppsatsen har hon en mycket stark ambition att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Hon talar inte bara om betydelsen att
kvinnor ska ha förvärvsarbete och egen inkomst, utan också om att
det kräver att männen tar ett större ansvar i hemmet.
Nu har jag inte läst alla skrifter från 1960-talet, men min känsla
är ändå att med några få undantag så dör den frågan bort ganska
snabbt och det händer nästan ingenting när det gäller männen på
1960-talet. Varför försvinner den frågan?
Yvonne Hirdman
Får jag kommentera dig här Bengt, för lite fel har du nog. Jag skulle
nog hävda att den tidiga jämställdhetspolitiken, eller jämlikhetspolitiken,
mellan könen på 1960-talet i hög grad går ut på att Han ska diska
och hjälpa till hemma. Till exempel var det politiskt inkorrekt att tala
om att ens man hjälpte till med hemarbete. Det fick man skäll för
om man sa, för det visade att man inte var tillräckligt medveten. Jag
blev intervjuad av tidningen Gaudeamus och de undrade hur jag
klarade av det här att plugga och att ha två barn. Då sa jag: Han
hjälpte ju till och det visade bara att jag var helt ute. Man skulle
nämligen dela lika. Detta dela lika det går verkligen igen överallt
skulle jag hävda.
Bengt Westerberg
Fast i min bibel på det här området som är författad av Yvonne
Hirdman står det att på 1960-talet hände just inte så mycket. Jag
tänker på ditt kapitel i Maktutredningen, där skriver du precis detta;
att alla försök att lägga på bördor på männen misslyckades.
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Yvonne Hirdman
Det är två saker. Det ena är normerna, det andra är implementeringen,
eller hur damerna?
Maj-Britt Sandlund
Jag sitter här med Rådslag, utgiven 1965 av SAP och LO om familjen i morgondagens samhälle. Där slår vi fast: mannens rätt och
möjlighet att mer än hittills få utbyte av familjegemenskapen; kvinnans rätt och möjligheter av de positiva värdena och andra gemenskaper än familjens; barnens rätt och möjligheter att utan hinder av
sitt kön fritt utveckla sin personlighet för ett rikare liv som vuxen.
Det finns kanske ännu bättre formulerat här.
Bengt Westerberg
Jag håller med er om att på den här nivån, normer, ideologier där
finns det här formulerat men när det gällde implementeringen, om vi
går vidare, i den där kedjan så dröjer det ganska länge innan det
händer något.
Gabriel Romanus
Jag tror att det är precis så att det tar tid att ändra just attityderna.
Att ändra attityder så att kvinnor får rättigheter är en sak, att ändra
attityden så att män får skyldigheter är mycket svårare tror jag.
Boken Radikal familjepolitik, där jag var med, gavs ut av Folkpartiets ungdomsförbund (inte av partiet som inte var moget då). Den
författades i huvudsak av Carl Tham och mig men också Gunvor
Hildén, Ingvar Gundemo och Ola Ullsten var med som författare.
På omslaget hade vi en pappa med ett barn i handen och det var
ingen slump utan var en spjutspets i den här riktningen.
Men sen tog vi ju till föräldraförsäkringen, alltså när man gjorde
om moderskapsförsäkringen till föräldraförsäkring 1974. Det var
Camilla Odhnoff som lade fram den propositionen, vi hade väl ett
par riksdagsmotioner några år innan, men det tog så lång tid innan
man kom från sounds to pins. Och det tror jag inte är så förvå36

nande egentligen. Vi var ändå först i världen när vi gjorde det, även
om vi kunde gjort det tio år tidigare.
Bengt Westerberg
Men när det gällde kvinnornas utträde på arbetsmarknaden, egen
försörjning, egen ekonomi etc, får jag en känsla i efterhand av att
genombrottet kom tidigare. Du Maj-Britt var ute rätt tidigt och talade om det här att man skulle se förvärvsarbete som det naturliga
också för kvinnor.
Yvonne Hirdman
När det handlar just om det Socialdemokratiska kvinnoförbundet så
måste det ändå ha blivit spänningar. Jag skulle vilja höra lite mer om
det, de konflikter ni råkade ut för, vilka grupper fanns och hur det
såg ut?
Anita Gradin
Visst fanns det spänningar. Både Annika, jag och Görel Alm var
aktiva i Allmänna kvinnoklubben, som är den äldsta socialdemokratiska kvinnoklubben och finns i Stockholm. Där fanns också Nancy
Eriksson som medlem och det blev en väldig debatt då hennes bok
Bara en hemmafru kom 1964.
Vi hade då kommit med ett program där vi krävde att full sysselsättning skulle vara allas rätt till arbete. Vi hade en känsla av att
Gunnar Sträng med full sysselsättning menade arbete åt alla män
och vi försökte då formulera om det till allas rätt, även kvinnor. Det
blev mycket spänningar i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet
där Nancy var emot särbeskattning. Jag försökte reservera mig för
särbeskattning men det blev en kompromisskrivning hos Ulla Lindström.
Jag kom med som suppleant i kvinnoförbundets v.u vid den här
tidpunkten och skrev då, som sagt, en skrift som hette På lika villkor. Maj-Britt skrev om särbeskattning och sedan skrev jag om
tvåförsörjarbegreppet i våra socialförsäkringar samt ett studiematerial om behovet av en ny äktenskapslagstiftning.
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Så tillsattes en arbetsgrupp som leddes av Maj-Lis Lööw, som
så småningom blev kvinnoförbundets ordförande. Gruppen jobbade
i flera år och där gjorde man rent hus med till exempel valfrihetsbegreppet, mannens roll, abortlagstiftningen och föräldraförsäkringen.
Slutpunkten för allt detta kom 1972 då vi gjorde vi upp. Så du kan
säga att det var ganska jobbigt faktiskt.
Bengt Westerberg
När du säger ´rent hus med valfrihetsbegreppet´, kan du förklara
vad det är för valfrihet ni gör rent hus med?
Anita Gradin
Man försökte ju säga att kvinnor hade möjlighet att välja mellan
förvärvsarbete och hemarbete och att det skulle vara lika tryggt
vilket som. Vår utgångspunkt var att detta att man kunde välja var
en myt. För det var nog ändå så att skulle man kunna stå på egna
ben, ha en egen utveckling då behövde man också en egen ekonomi.
Det var ett förfärligt väsen och mycket diskussion om det här
på sin tid när programmet kom ut. Inte minst var Olof Palme och
Gunnar Sträng bekymrade över förslaget om sex timmars arbetsdag
och där har vi ju fortfarande inte lyckats. Bakgrunden till det var just
att om man skulle kunna dela på hemarbete och förvärvsarbete då
behövde man också annorlunda arbetstider och en arbetsmarknad
som fungerade för tvåförsörjarfamiljen. Där är vi ju inte än idag.
Bengt Westerberg
Ni har allihop varit radikaler i den här diskussionen på 1960-talet när
det fanns ett konservativt motstånd i alla partier. Men var det några
argument när ni träffades i Grupp 222, eller deltog i den offentliga
debatten som ni kände att det låg något i? Var det några argument
som var svåra, inte bara de som höll fast i gamla värderingar utan
där ni verkligen i sak kände att här var ett problem? Eller kände ni
att ni alltid hade rätt i alla frågor?
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Anita Gradin
Det gjorde vi nog då.
Gabriel Romanus
En svår sak och som fortfarande är svår, är att vi satsar så ofantligt
mycket pengar på barnomsorg i offentlig regi medan de som väljer
andra former inte får lika mycket offentligt stöd.
Det ledde ju till att Folkpartiet faktiskt gick in för vårdnadsbidrag i linje med Eva Mobergs förslag, som hon hade i sin uppsats.
Det kallades för barntillägskassan taget från Margarete Bonnevie i Norge och det var egentligen ett vårdnadsbidrag. Det tog vi till
oss och lade fram.
Argumentet för det var just att det var orättvist att man bara
fick del av det offentliga stödet genom den offentliga barnomsorgen.
Jag argumenterade visserligen för att den som är hemma utför ett
ekonomiskt arbete som är värdefullt för familjen och som är skattefritt och att det var någonting som de yrkesarbetande istället fick
betala in som skatt.
Men det är klart att med de siffror man hade var det ändå så att
de som valde andra former av barnomsorg än den offentliga, var
ekonomiskt missgynnade. Det kunde man inte trolla bort och det
ledde till att vi under en ganska lång tid hade en kombination av
vårdnadsbidrag och andra lösningar.
Idag är vinden något annorlunda även från folkpartiet. Nu är det
kristdemokraterna som har tagit över det här. Jag tycker fortfarande
att det är en svår sak att vifta bort.
Bengt Westerberg
Men i början på 1960-talet var även Socialdemokraterna för vårdnadsbidrag?
Gabriel Romanus
Jadå. Det finns många socialdemokratiskt röstande än idag som
tycker så. Det brukar Alf Svensson påminna om.
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Maktfrågan
Yvonne Hirdman
Vi måste långsamt närma oss 1970-talet när hela den här frågan
politiseras.
Men innan dess skulle det vara spännande att höra era åsikter
om anledningen till att begreppet könsroll får en sådan framgång.
Jag tänker mig att det berodde på att man med ordet könsroll liksom
kunde avgifta frågan från dess maktaspekter. Detta lite tabuartade,
att det faktiskt handlar om män och kvinnor och makt och över- och
underordning. Det gick ju så praktiskt och bekvämt att förvandla det
till en socialpolitisk fråga. Hur tänkte ni kring detta? Kring maktrelationen mellan kön och manlig överordning.
Gabriel Romanus
Det formulerades inte så men det är klart att inom partierna till exempel var det ingen tvekan om att det bland annat handlade män
och ingen av oss män som jag känner avstår frivilligt ifrån makt.
Utan det får man allt pressas till. Men sen så kläddes det inte i de
orden just då.
Anna-Greta Leijon
I Järfälla handlade mycket om just de här frågorna, om makten och
politiken. Första gången jag tog upp på arbetarkommunens möte, att
vi skulle ha kvotering då blev jag totalt utskrattad och det var en som
röstade med mig.
Det handlade väldigt mycket om att man kom till ett gammalt
brukssamhälle med metallombudsmannen och de andra som bestämde
allt. Här kom vi och ryckte undan hela den strukturen och det tog
naturligtvis några år innan det blev en fråga där man såg fördelarna
med att ta till sig hela den här gruppen med unga människor, både
män och kvinnor. Så där var det tydligt.
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En aspekt jag tycker har varit viktig när jobbade på AMS var
att vi faktiskt hade med oss både arbetsgivare och LO i det här
arbetet. Arbetsgivarnas önskemål om att få arbetskraft och det som
LO, och många av oss unga stod för, att riva hinder för kvinnornas
önskan att få ett arbete. Det handlade ju om oss själva också. Fick
man ihop de här två sakerna då kunde man rubba en del av de gamla
maktstrukturerna därför att det var två helt olika poler som plötsligt
hade ett gemensamt önskemål. Jag tror att det var ganska nyttigt att
det gick till på det sättet.
Nu kan man ju tycka att det var skit att de ville ha arbetskraft
och varför skulle vi hjälpa till att tillgodose det. Men det var det enda
sättet att tillgodose den frihet som arbetet också ger kvinnorna. Då
kunde man rubba andra maktstrukturer därför att det gemensamma
intresset fanns över gränserna.
Karin Arland
När det gäller den politiska makten hade ju faktiskt Fredrika Bremer
förbundet gått in för att göra stora utspel, så stora som en sådan
organisation kan göra. Då var vi i alla fall 12 000 ute i landet som
gick in för att få fler kvinnor i politiken. Man hade i Fredrika Bremer
förbundet, insett vikten av politisk, tvärpolitisk, representation. Vi
var många liberala kvinnor och några socialdemokratiska men även
en stor del moderater på den tiden och i vårt stora handlingsprogram
hade vi visioner om alltifrån barnomsorg till försvarsplikt.
Vi insåg att det behövdes större kvinnlig representation i politiken och där gjorde vi ganska mycket för att komma framåt. Vi hade
partiledarutfrågningar, alla partiledarna var män och ganska nervösa
när de kom. När det gällde frågan om makten och männens åsikter
gjorde jag också en lista med de tio vanligaste invändningarna mot
jämställdhet, som jag brukade använda.
Jag ska bara ta ett minne ifrån Harpsund där Olof Palme annonserade den nya Jämställdhetsdelegationen. Jag var där för att Palme
tidigare hade haft ett folkrörelsemöte på Harpsund som det skrevs
mycket om i tidningarna. Vi var några stycken som blev hemskt
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arga för att inte en enda kvinna hade varit där, vilket resulterade i att
Palme inbjöd till ett möte på Harpsund för alla kvinnoorganisationer.
Där fick vi höra att Jämställdhetsdelegationen skulle komma till och
hur den skulle arbeta.
Där var också alla möjliga viktiga generaldirektörer bland annat
från Socialstyrelsen. Denne talade om att Ni förstår att det kommer att behövas så mycket kvinnor i arbetskraften, det är alldeles
nödvändigt för sjukvården och hemvården kommer i framtiden att
byggas ut. Det var fortfarande den inställning till var kvinnor borde
höra hemma som hördes från en av landets ledande generaldirektörer!
Maj-Britt Sandlund
Det fanns en hel del manliga bastioner att slåss mot. Jag jobbade ju
väldigt mycket för ett nytt skattesystem, för särbeskattning. En väldigt stark manlig bastion var hela skatteadministrationen och hela
skatteväsendet där man överhuvudtaget aldrig någonsin hade gjort
en könsrollsanalys av hur skattesystemet fungerade eller av hur
familjebeskattningen fungerade.
Det hade liksom aldrig passerat deras huvuden. Det fanns en
ganska konservativ attityd bland höga tjänstemän att man skulle ha
sin fru hemma, det var lite status att ha råd att ha sin fru hemma.
Det tyckte även LO gubbarna för deras morsor hade minsann fått
skura trappor och slitit ont och skulle man inte nu när vi började få
ett välfärdssamhälle ha råd att ha sin fru hemma.
I riksdagen, över partigränserna, fanns också en väldigt konservativ gubba-opinion med samma attityd  att man ska ha hemmafru. Det var dessutom en förutsättning för deras egen karriär.
Jag minns när vi blev kallade, om det var Anita och jag och några
stycken, på ett mer eller mindre regelrätt förhör till riksdagens skatteutskott.
Det var vi unga tjejer under ledning av en mycket myndig och mäktig riksdagsman Kinna Eriksson, en väldig pamp i riksdagen, och
hans kostymklädda herrar i utskottet. Och inte nog med det, han
hade också förstärkt med finansdepartementets värsta räknenisse
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som skulle slå oss i huvudet med siffror och tala om hur fullständigt
fel vi hade, för att vi ville ha en beskattning av män och kvinnor som
självständiga individer. Sambeskattningen var så bra så och alla tjänade gudbevars, på sambeskattningen. Så det var tufft.
Anita Gradin
Jag kan fortsätta där Maj-Britt slutade. Vi skrev artiklar och blev
uppkallade till metallarbetarförbundet som sade att om ni håller på
på det här viset så gör ni ju ingen nytta i partiet, det ska ni ju tänka
på. När vi diskuterade det här sade en av metallarna: Så fort
kärringarna är fem meter från spisen så är de på rymmen. Det var
argumentet också när man försökte prata om kvotering på listorna
att vi skulle få flera kvinnor.
Så småningom blev det en kompromiss i Stockholms arbetarkommun inför 1968 års val, att var tredje skulle få vara kvinna. Det
var en stor framgång och det var stora reservationer från metall och
byggnads framförallt. Och visst var det här maktfrågor.
Gabriel Romanus
Jag tror att det här var mycket en fråga om makt utifrån en speciell
aspekt nämligen konkurrensen mellan framförallt Socialdemokraterna och Folkpartiet om de unga kvinnorna.
Om man inte kunde få deras röster riskerade man ju att förlora
makten. För röster ger makt som bekant. Jag tror att det var de män
vars egen position var så stark att de inte blev hotade, alltså partiledarna och några till på båda håll, som insåg det här och skickade ut
signaler - ni måste ha kvinnor högt på listorna annars riskerar vi att
förlora kampen om yrkeskvinnorna. Detta fick vi som hade mindre
makt, mer att förlora acceptera därför att det gällde att se till att
man inte förlorade till huvudkonkurrenten.
Det fick sen effekter också i den interna maktkampen i varje parti.
Det var ju inte bara i socialdemokratin som det var kamp mellan
konservativa och mer radikala. Det var det ju också i Folkpartiet.
Och vi som då ville ändra partiet i radikal riktning, vi fick hjälp av att
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kunna hota med ´annars tar sossarna alla yrkeskvinnors röster´. På
samma sätt var det på sosse sidan har Gertrud Sigurdsen berättat
för mig, att man kunde hota med att Folkpartiet skulle ta de här
rösterna. Det var en fråga om den politiska makten.
1970 och jämställdhetens politisering
Gabriel Romanus
Vi pratar mycket här av naturliga skäl om LO:s roll men det kanske
borde läggas till att det finns två andra fackliga centralorganisationer som faktiskt också gjorde en hel del. TCO gav ut en stor rapport
som Annika Baude skrev, om familj och samhälle och även SACO
spelade en roll, framförallt när det gällde lagstiftningen.
SACO var den första fackliga organisation som tog ställning
för en lagstiftning mot diskriminering och det var tack vare den sedemera kända Anita Bondestam som steg upp på kongressen och vände
opinionen mot styrelsen där. Vilket ju kan visa på den enskildas betydelse ibland.
Anita Gradin
Det var ju också så att i riksdagen samlades alltid vi S-kvinnor som
var riksdagsledamöter för att göra motioner och följa upp det här
programmet, som ju var ett samspel då också med Delegationen. Så
det var på många sätt som frågorna knöts ihop och man kunde se till
att 1970-talet blev skördetid av 1960-talet.
Yvonne Hirdman
Jag vill bara komma med en undran kring arbetsmarknadens
kvinnonämnd. Det var ju ett partsorgan och där kom också så småningom TCO och SACO med. De arbetade på samma sätt som jag
tror att Delegationen arbetade. Men vad som händer är ju att LO
lägger ned denna nämnd och det gör de just när samarbetet börjar
fungera.
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Anna-Greta Leijon
Fast du kan inte säga att det var LO som låg bakom, det var ett
partssammansatt organ.
Yvonne Hirdman
Jag vet det här för jag har sett LO:s protokoll, så det stämmer. Där
hade man förstört ett verktyg skulle jag vilja säga. Och varför LO
gör detta kan man ju fundera över.
Anna-Greta Leijon
Jag tror att det är fel när du säger att det är bara LO som lägger ned
den.
Yvonne Hirdman
Nej, jag vet att det är så.
Anna-Greta Leijon
Nej, jag vill påstå att du har fel. För det var också så att arbetsgivarna hade börjat tappa intresset för att jobba med det där också.
Yvonne Hirdman
Inte enligt de protokoll som jag har läst.
Barnen och dagisfrågan- ochj jämställdhetspolitiken
Bengt Westerberg
Får jag gå in på ett annat tema. Det finns en grupp som ju i hög grad
är berörd av detta med jämställdhet men överhuvudtaget inte har
nämnts här och det är barn.
I Christinas skrift visar det sig att runt 1975 kom tolv statliga
utredningar som handlade om barn på olika sätt. Jag vet inte riktigt
hur man ska tolka det här, med det är ju uppenbart ändå att det fanns
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ett bekymmer. Kom barnen i kläm? Vad betydde jämställdheten för
barnen? Det har ju både med 1960-och 1970-talet att göra.
Gabriel Romanus
Jag kan bara börja med det första. Det var Gerd Blume-Weterberg
som gjorde en undersökning av hur barn som hade varit på daghem
och barn som hade varit hemma hos mamma utvecklades. Hon kom
glädjande nog fram till att det var inte så att de som hade varit på
daghem utvecklades sämre i något avseende.
Denna undersökning var ju en stor lättnad och användes flitigt.
Jag vet inte om vi överutnyttjade den men vi gjorde allt för att köra
ut det här budskapet, särskilt vi som hade småbarn på den tiden.
En interaktion som för min del var väldigt viktig, var ju det att de
här frågorna avancerade precis när jag fick barn. Jag fick fyra barn
från 1963-1968 och var mitt i att försöka förverkliga det här, vilket
då naturligtvis var ganska omöjligt på det privata planet om man
skulle vara riksdagsman, tyvärr.
Bengt Westerberg
Om hon hade kommit till andra slutsatser hade det påverkat utvecklingen då, tror du?
Gabriel Romanus
Ja, då hade nog utvecklingen gått långsammare. Då hade vi fått
försöka få ny forskning som gett bättre resultat.
Bengt Westerberg
Det som kallas för beställd forskning
Anna-Greta Leijon
Det här med barnen fanns ju med hela tiden, de flesta av oss hade ju
småungar. Jag hade en mormor som kunde ställa upp men alla hade
inte det. Dels så var det så att vi drev frågan om dagisutbyggnaden
väldigt, väldigt hårt just därför att man själv måste ordna det. Och vi
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hade gott samvete, precis som Gabriel säger, eftersom det inte var
påvisat att det skulle vara sämre. Däremot var de långa restiderna
och de långa dagarna också frågor om kommunikation och deltidsarbete.
För väldigt många var deltidsarbetet ändå möjligheten att kombinera ett förvärvsarbete och samtidigt ta hänsyn till ungarna. Så det
var en viktig fråga för oss i Jämställdhetsdelegation precis som det
hade varit för mig tidigare ända från studentförbundet; de deltidsarbetandes villkor. Många villkor var så dåliga för de som jobbade på
deltid, man kom inte in i sociala trygghetssystemen. Det fanns både
avtalsregleringar och lagregleringar. Vi hade ju en kluven inställning
till de deltidsarbetande men vi hävdade rättigheterna för dem, mycket
med hänsyn till barnens situation.
Anita Gradin
Det var ju då vi lanserade Kvarteret framtiden som kom till därför
att man skulle försöka konstruera en bostadssituation som passade
två förvärvsarbetande och för att man bättre skulle kunna kombinera familj och förvärvsarbete. Kvarteret betydde att man i bostadsområdet skulle ha daghem, inte på arbetsplatsen till exempel. Det
var ju en kontroversiell fråga under ett antal år, om man skulle ha
barnen med sig på jobbet eller om det skulle vara i bostadsområdet.
Plus att man skulle ha service, vissa drömde ju faktiskt om att förverkliga det som man hade på 1930-talet nämligen kollektivhus. Det
fanns ju några kvar i Stockholm där alla skulle bo i ett hus med
service och med sopnedkast, ett för skräp och ett för tvätten som
togs om hand.
Riktigt så såg vi inte på det i Kvarteret framtiden utan här
skulle det finnas kollektivtvättstugor, daghem, lekskolor och fritidsgårdar. Överhuvudtaget all service som underlättade och tog till vara
barnens situation och intresse, de skulle inte gå och drälla med nycklar efter att skolan var slut.
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Bengt Westerberg
Men fanns det något bekymmer för att det skulle bli för lite tid för
barn och föräldrar?
Anita Gradin
Det var här sextimmarsdagen kom in. Eftersom bägge skulle förvärvsarbeta och den samtidiga kluvenheten till deltidsarbetet gjorde
att istället skulle bägge få kortare arbetstid. För tolv timmar i familjen skull ändå räcka för försörjning.
Bengt Westerberg
En sextimmars dag har man talat om sedan 1960, 1970-talet någon
gång eller ännu tidigare. Jag vet att boken Radikal familjepolitik,
och Eva Moberg var inne på de här tankarna under hela den här
resan.
Yvonne Hirdman
Det har funnits med sedan 1940- talet, för att hedra minnet av Alva
Myrdal.
Bengt Westerberg
Men där står då önskemålet att ta hänsyn till barn och småbarnsfamiljers situation mot andra samhällsekonomiska motargument, och där
har man aldrig nått fram. Är inte det konstigt i ett samhälle där man
har gjort så många andra framsteg, vunnit så många andra strider?
Anita Gradin
Egentligen så blev man ju väldigt omskakad när man läste Qvists
doktorsavhandling som visade att regeringar och finansministrar har
gått med på väldigt många så kallade jämställdhetsreformer, inte av
jämställdhetsskäl, utan därför att man såg den ekonomiska nyttan av
tjejer på arbetsmarknaden, daghemsutbyggnaden och särbeskattning.
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Maj-Britt Sandlund
Ja, det var ju en skriande diskrepans kan man säga mellan de politiska målen, både folkpartiets och sossarnas, om jämställdhet, lika
möjligheter och lika ansvar å ena sidan och den praktiska verkligheten å den andra.
1970 fanns det 31 000 dagisplatser i hela landet och 330 000
förvärvsarbetande småbarnsmödrar som jobbade mer än deltid med
barn under 7 år. Alltså mer än tiofaldigt så många förvärvsarbetande småbarnsmödrar än vad som fanns dagisplatser. Vad kommunerna framförallt ville satsa på var familjedaghem därför att det var
mycket, mycket billigare. Det var väldigt mycket så att det var kvinnor som själva löste sitt daghemsproblem genom att ta hand om
andras barn.
Vi har talat om bastioner tidigare som representerar s.a.s.
gubbsamhället. En sådan bastion var kommunförbundet. De höll
kommunerna om ryggen och hela tiden kördes fram argumentet att
det var för dyrt att bygga ut dagisplatserna. Därför ansåg jag att det
var viktigt att engagera ekonomisk expertis. Jag började själv att
räkna på det här, stämmer det verkligen att det är en sådan oerhörd
kostnad för kommunerna? Om man räknade ihop avgifterna som
föräldrarna betalar, den merskatt kommunerna tar in i och med att
det blir ytterligare en inkomsttagare, statsbidraget osv. Ja, då visade
ju kalkylen på helt andra resultat.
Då bad jag en man, numera professor i nationalekonomi som
sommarjobbade hos mig på den tiden, att göra en samhällsekonomisk analys. Den visade precis detta att det är en mycket samhällsekonomiskt lönsam historia att bygga dagis. I synnerhet var det på
den tiden lönsamt för staten, som tog in mycket mer i statsskatt än
vad statsbidraget motsvarade. Möjligen var det ett litet minus för
kommunerna och det här var då ett argument för höjda statsbidrag.
Den här skriften publicerades av LO, det måste ha varit 1970. Det
är oerhört viktigt i jämställdhetsarbetet tror jag att även räkna ekonomiskt för det är de tyngsta argumenten man får emot sig.
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Bengt Westerberg
Jag måste fråga Gabriel innan vi går vidare. Jag kommer ihåg att
den där skriften gjorde ett starkt intryck på mig och jag åberopade
den faktiskt så sent som häromdan när jag var i Norrköping och
firade 100 års minnet av förskolelärarutbildningen. I den, om man
väljer hans sätt att se på det här, det vill säga samhällsekonomiskt, är
det lönsamt därför att den arbetskraft som frigörs tjänar pengar,
betalar skatt och på så sätt går ekvationen ihop. Det har alltid för
mig i alla fall, om jag får lägga mig i diskussionen, varit ett argument
mot vårdnadsbidrag, att man får betalt för att vara hemma. Men du
Gabriel, du var inte lika frälst. Du tyckte det var orättvist mot dem
som var hemma fast de inte bidrar med skatt.
Gabriel Romanus
Trots det läste jag högt ur den där boken i riksdagen. Med tanke på
att en daghemsplats kostar så pass mycket som den gör, tror jag att
rättviseaspekten ändå finns kvar. Men den är inte alls så stark om
man tar hänsyn till det ekonomiska värdet också av hemarbetet, så
det är inte alls en sån skriande orättvisa som en del säger.
Bengt Westerberg
Det tillgodogör man ju till hundraprocent, allt annat arbete delar man
ju med sig frukterna av.
Gabriel Romanus
Ja, det är ju obeskattat. Det man fick i halsen när man åberopade
det argumentet var frågan; vill du beskatta hemarbetet? Det fick
man ju förneka och bedyra att det inte alls var sagt.
Bengt Westerberg
Fast jag satt med i en arbetsgrupp just vid den där tiden som föreslog
skatt på hemmafruar. Men vi drev det inte så hårt.
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Karin Arland
Du frågade om vad som ibland var svårt, när vi mötte svårigheter att
argumentera. Och det måste jag nog säga var det här med barnen
och dagis.
Om man har ett landsortsperspektiv, som jag hade hela tiden,
när man då möter människor som tycker att det där är förskräckligt
 tänk på alla barnen, de blir nyckelbarn. Det var väldigt mycket den
formen av argument man mötte hela tiden.
Bengt Westerberg
Det är viktigt att komma ihåg, vilket man nästan har glömt bort nu,
att då var föräldrapenningen sex månader. Många barn började på
dagis vid sex månaders ålder. Nu försöker ju unga föräldrar nästan
förlänga tiden.
Kjell Östberg (ur publiken)
Får jag ställa en fråga när det gäller det här med dagisutbyggnaden.
Det var väl ändå så att när Socialdemokratin vann valet på 1970talet så krävdes det att stat och regering gick in och garanterade
kommunerna ordentliga statsbidrag. Det var väl en känslig fråga.
Hur kunde Sträng få hela regeringen att ställa sig bakom den här
väldigt kraftfulla utbyggnaden av dagis?
Anita Gradin
Det var pengarna som övertygade Sträng.
Anna-Greta Leijon
Plus att det var statsministern som hade tagit upp och slagit an tonen
här och även finansministrar måste lyssna på statsministrar. Fakta
talade ekonomiskt för att det var bra och statsministern lade in sin
personliga auktoritet i det här.
Jag hade precis tänkt tala om föräldraförsäkringen. För detta
att vi lämnade moderskapspenningen och gick över till en föräldraförsäkring var stort. Och man kan ju tycka att det är sorgligt att se
att karlarna inte utnyttjar den mer än idag.
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Men den är ändå oerhört viktig, dels för att det blev en förlängning av möjligheten att vara ledig som man hade i samband med
barnafödsel. Det var väldigt kort med det här halvåret, det var barnens perspektiv väldigt mycket. Dels var det en markering för att
mannen har en roll och en rättighet. Vi har pratat ganska lite om
männens roll, men det handlade ju inte bara om skyldigheter utan
faktiskt också om rättigheten för mannen att få glädjen att vara med
ungarna från början. Föräldraförsäkringen har spelat en stor roll för
den utveckling som vi har haft.
Yvonne Hirdman
Jag har försökt spåra ursprungsidén till just föräldraförsäkringen.
LO skriver i sitt familjepolitiska program 1969 om att
moderskapspenningen ska bli en föräldraförsäkring. Är det de som
är först? Eller var det Camilla Odhnoff eller var det kvinnorna inom
Anna-Greta Leijon
Det är nog ett forskningsämne.
Gabriel Romanus
Jag har försökt att titta i riksdagstrycket. Det är ju inte säkert att alla
idéer föds i riksdagen utan tvärtom är det så att riksdagsledamöter
försöker snappa upp idéer från olika håll. Men i riksdagstrycket så
tror jag att det förekom första gången på två sätt, dels var det Sigrid
Ekendahl och Cecilia Nettelbrandt(?) som på 1960-talet var för sig
talade om jämställdhet inom socialförsäkringen, men de nämnde inte
föräldraförsäkringen. Jag tror att de också hade tankar på
änkepensioner.
Bengt Westerberg
Moderskapspenningen var ju en del i socialförsäkringen.
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Gabriel Romanus
Just det. Det andra som hände var att det nämndes första gången i
en fyrparti-motion som jag var upphovsman till. Gertrud Sigurdsen
socialdemokrat och Elvy Olsson centerpartist och Astrid Christenson
moderat, vi motionerade i anslutning till en motion om
moderskapspenningen. Det handlade om en ganska märklig sak.
Det var så att om en mamma som var hemma med barn jobbade en endaste arbetsdag (det var till exempel en sjuksköterska i
Halland som lät sig övertalas att gå in och jobba därför att det var
kris i sjukvården), då förlorade hon hela resten av moderskapspenningen. Motivet var att man skulle se till att mammorna avhöll
sig från arbete, man skulle skydda dem mot arbetsgivarnas exploatering.
Då föreslogs det i en proposition att man skulle få jobba upp till
trettio dagar utan att mista resten, just för att det var det här ömmande fallet. Då skrev vi en motion, där jag då fick med Gertrud för
att vi anknöt till LO:s remissyttrande, att det skulle vara obegränsad
rätt att jobba och sedan ha kvar, skjuta upp sina dagar. Då tror jag
också att vi i förbifarten nämnde att för övrigt borde både män och
kvinnor ha rätt att utnyttja detta. Men det var inte mycket mer än så
att vi sade det.
Yvonne Hirdman
Det här tycker jag är väldigt spännande. Det visar verkligen på personers roll i historien, om hur saker och ting sker. Här har vi någonting vi håller fram som det viktigaste när det gäller svensk
jämställdhetspolitik och det är föräldraförsäkringen. Så kan vi inte
riktigt knyta den till en enda person, men vi kan knyta den till en
tidsanda, den bara följde med könsrollsbegreppet så att det blev det
naturligt att säga: ja men även män.
Anna-Greta Leijon
Får jag bara fråga om det är någon som håller på att forska om det
här i Linköping?
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Christina Florin
Han heter Roger Klint och hans ämne handlar just om papporna och
fäderna vid den här tiden och han har som exempel
föräldraförsäkringen.
Gabriel Romanus
Han har varit i kontakt med mig så jag har drivit min personpropaganda
där också.
Bengt Westerberg
Ingmar Lindberg har skrivit något också. På den tiden när man bedrev statliga utredningar, nu ska de ju gå på ett halvår, då höll man ju
på i många år och han var väl huvudsekreterare i det som hette
familjepolitiska utredningen. Det var ju de som lade fram förslaget
om föräldraförsäkringen. Jag vill minnas att han också skriver lite
grann om var idéerna kommer ifrån.
Yvonne Hirdman
Det är en sak jag tänker på och nu vänder jag mig kanske mest till
Anna-Greta. När vi hade den här delegationen för jämställdhet mellan man och kvinna och du deltog, fanns det någon internationell
jämförelse vi den tiden i Norge eller Danmark eller Finland eller
England, eller någon annanstans?
Anna-Greta Leijon
Ingen direkt motsvarighet. Däremot så hade vi ett nordiskt samarbete. Mitt första uppdrag för regeringen var att jag av Ingvar Carlsson, som var utbildningsminister, fick ett nordiskt uppdrag att utreda
könsrollerna i utbildningen. Då hade vi alla de nordiska länderna
med, så det fanns ett arbete på gång i alla de nordiska länderna
knutet till regeringskanslierna. Jag kan inte komma ihåg att vi hade
någon direkt förebild någon annanstans, jag tror inte det.
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Gabriel Romanus
Man kan säga att Jämställdhetsdelegationen har blivit förebild. Inte
bara internationellt, utan så fort man numera vill någonting så försöker man skapa en sådan mekanism. Till exempel har vi nu en särskild barnminister i regeringen som har fått rättigheten att kräva att
allting som har med barn att göra ska gå via hennes kansli. Även om
det inte ligger direkt under statsministern så är det ju ett direkt utnyttjande av samma goda erfarenhet som av jämställdhetsdelegationen.
Kvinna i publik påpekar att hon forskat på Australien och att
det där startade 1972, placerat hos statsministern. Utvecklingen
därefter blev en annan, men det fanns 1972.
Yvonne Hirdman
Vad kallade man det för på engelska?
Kvinna i publik
Det kallades för en Women´s Affair Section, men det låg ändå
centralt och var initierat av premiärministern.
Anna-Greta Leijon
Det är ju intressant att vi under en ganska lång period hade ganska
mycket arbetsmarknadspolitiskt utbyte mellan Australien och Sverige,
både på myndighetsnivå och på departementsnivå.
Anita Gradin
I FN skedde det första gången i och med kvinnokonferensen 1975.
En av rekommendationerna där var att i alla regeringar skulle det
finnas någon ansvarig för statues of women, om jag minns rätt.
Då blev det FN språk
Bengt Westerberg
Ni representerar ju två partier som i ganska många sammanhang
har varit initiativtagare och legat främst i fronten när det gäller de
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här frågorna. Vad är det ändå för skillnader under den här perioden,
1970-talet, som ni kan se mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet? Har man alltid gått hand i hand eller har det funnits frågor där
det funnits starka motsättningar?
Gabriel Romanus
Jag kan se en skillnad som jag tänkte på nyss när vi pratade om
sextimmarsdag och familjedaghem. Jag tror att en skillnad kan beskrivas som renlärighet kontra pragmatism.
Jag vet att vi talade mycket för familjedaghem, inte för att vi
trodde det var bättre. Jag bedyrade alltid att daghem var bättre och
det är det föräldrarna vill ha, de flesta. Men familjdaghem är viktiga
därför att de går fortare att få fram och därför är det färre som blir
utan. Vi lyckades så småningom med att pressa fram att
familjedaghemmen, alltså så kallade dagbarnvårdarna, organiserade
sig i kommunal. Där kände jag att vi var pådrivande medan många
socialdemokrater tyckte att det var en dålig lösning och därför inte
jobbade för det.
En annan sak är sextimmarsdagen. Jag började tala mycket för
allmän sextimmarsdag men så småningom upptäckte man att det
här är så himla dyrt så då fokuserade Folkpartiet och jag väldigt
mycket på att ge småbarnsföräldrarna rätt till sextimmarsdag. Invändningen då, som jag inte alls vill vifta bort, var att det kommer att
göra att småbarnsföräldrarna blir sämre ställda på arbetsmarknaden
om arbetsgivarna är rädda för att de omedelbart kommer att begära
att få gå ner till 75% arbetstid. Så invändningen är inte fel på något
sätt.
Men om du vill beskriva skillnad mellan partierna har du där två
exempel mellan det som jag något propagandistiskt kallar för att
Socialdemokraterna låter det bästa var det godas fiende eller renlärighet och pragmatism som du så vill.
Bengt Westerberg
Eller också skulle dem kanske beskriva sin linje som pragmatisk och
Folkpartiets som mer ideologisk.
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Anita Gradin
Njae, det var ju också fajt i socialdemokratin om den frågan. Där
har man nästan haft bägge ståndpunkterna emellanåt.
Bengt Westerberg
Talar du om arbetstiden nu, sextimmarsdagen?
Anita Gradin
Ja, och om man skulle lösa det med att ge småbarnsföräldrarna rätt
till sextimmars arbetsdag som ett första steg.
Yvonne Hirdman
Det väl Camilla Odhnoffs idé, men den röstades ned med argumentet att det borde gälla för alla, 6 timmars arbetsdag alltså.
Karin Arland
I den kommitté där jag satt, och var ordförande efter er, skrev vi ett
betänkande som hette Steg för steg som gavs ut till
kvinnokonferensen i Köpenhamn. Där enades alla fem partierna om
att sextimmars arbetsdag för alla var målet, även moderaterna skrev
på detta. Inget har ju gjorts för detta sedan på tjugofem år men då
gick det alltså att, vid bordet, få folk att gå med på att det här skulle
utredas.
Bengt Westerberg
Den här frågan med sextimmarsdag som ni säger att ni brottats med
också inom er själva, kan ni inte lista argumenten lite grann? Om ni
har intagit alla ståndpunkter måste ni också bära på alla argument.
Vad talar för och vad talar emot?
Anita Gradin
Det var inte bara det här med sextimmars arbetsdag utan vad som
också har gjort mig besviken på resans gång är att det alltid är facket
som har tagit hem spelet. När det gällde en veckas längre semester,
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eller andra former av ledighet då hade man råd med saker och ting.
Men när det gällde att förkorta den dagliga arbetstiden för att göra
det lättare att förena förvärvsarbete och barn, då var det alltid för
dyrt.
Bengt Westerberg
Du hade velat se att längre semester till exempel hade istället erbjudits som en flexibilitet att förkorta arbetstiden?
Anita Gradin
Man skulle inte ha tagit semesterveckorna först. Vi hade ju ändå
fyra veckor tyckte jag. Dessutom var det, om jag ska vara lite elak,
speciella dagar för älgjakten, fisketurer och liknande som skulle tas
ut. Medan just den här frågan vägde lätt. Så har jag upplevt det och
tyckt att det varit trist.
Bengt Westerberg
Vad beror det då på att den frågan har vägt lätt när man har lyckats
med en daghemsutbyggnad som har kostat miljarder och har genomfört en föräldraförsäkring som kostar flera miljarder och man
betalar ut kontantstöd för flera miljarder. Men i den frågan förlorar
man, vad är det som gör den så het och annorlunda?
Gabriel Romanus
Jag tror att det väldigt mycket beror på att det finns väldigt många
som inte vill ha sextimmars arbetsdag utan vill ha pengar istället.
Det är ingen svårighet att förstå att man inte både kan få löneökningar
och kortare arbetstid. Alla fackliga organisationer har haft detta att
medlemmarna faktiskt vill ha pengar för att kunna köpa sig grejer
istället för att få kortare arbetstid.
Bengt Westerberg
Även daghemsutbyggnaden har ju tagit detta i anspråk.
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Gabriel Romanus
Det är så lätt att visa att det går till dem som behöver det, medan
kortare arbetstid för alla går till en massa som inte behöver det. Ett
av de argument jag anförde på den tiden jag var för kortare arbetstid
för alla, innan jag insåg att det var omöjligt att få råd med, det var att
produktiviteten per timme ökar om man kortar arbetstiden. Man orkar mer varje timme om man får jobba kortare tid, så det är inte så
dyrt som det ser ut, påstod jag i ett tidigare liv alltså.
Publiken kommer in. Frågor som diskuteras är:
ensamföräldrar
Grupp 8 och socialdemokratin, de etablerade partierna
Sexualbrottsutredningen
Bengt Westerberg
Nu tänkte vi att ni i publiken ska få chansen.
Kvinna i publik
Jag skulle bara vilja säga om sextimmars arbetsdag, det som var
radikalt som kvinnoförbundet drev var sextimmarsdag för alla, även
män. Och det är väl precis där motståndet finns. Risken med att
driva det för småbarnsföräldrar var ju att kvinnorna skulle vara
hemma igen. Det är ju lite idealiserande att säga att facket har varit
med i jämställdhetsarbetet, det har de ju men när det gäller sextimmars arbetsdag så fann ju ett enormt motstånd. Där har de ju verkligen varit en av de manliga bastionerna ni pratat om.
Kvinna i publik
Kollade man aldrig detta med sjukfrånvaron eller var det inte ett
uttalat problem som det är idag?
Maj-Britt Sandlund
Nej det var det inte.
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Inga-Lisa Sangregorio ( i publiken)
Apropå sextimmarsdagen. Metall gjorde en gång en utredning där
de visade vad man kunde få istället för sextimmars arbetsdag. Där
kunde man välja som från ett smörgåsbord, man kunde få pension
vid femtio, elva veckors semester, man kunde få 14 års barnledighet. Jag kommer inte ihåg allt men jag skrev en krönika om det.
Just det här absurda motståndet från många mäns sida det har verkligen förbryllat mig. Men vad jag egentligen ville säga var något
annat.
Det har ju tidigare varit sådana här vittnesseminarier om den
utomparlamentariska kvinnorörelsen och vänstern och nu är det mera
den etablerade jämställdhetsarbetande maffian så att säga. Jag känner att det blir svårt om man skiljer ut de här sakerna från varandra
Om det händer någonting i början av sjuttiotalet, som i och för sig
hade byggts upp tidigare, så berodde det ju också på att det kom ett
hot utifrån, nämligen hotet som kallades den nya kvinnorörelsen.
Det var Grupp 8 och andra icke etablerade organisationer, som drog
till sig en väldigt stor del av framförallt de yngre kvinnorna och som
fick väldig stor medial uppmärksamhet, kanske mer än vad antalet
aktiva motiverade. Visst måste det ha bidragit till att skynda på processen? Processen att ge er som redan var etablerade och inte lika
farliga och opålitliga som vi, mera makt i förhållande till partiapparaten, än vad ni skulle ha haft om inte kvinnorörelsen stått där med alla
sina opålitliga häxor? Samma sak upprepades ju när Stödstrumporna
kom och blev aktiva då i början av nittiotalet. Då hände ju verkligen
något med kvoteringsfrågan i politiken. Jag skulle gärna vilja att någon av er kommenterade det.
Bengt Westerberg
Då får Anita göra det. Man kan ju säga att både Grupp 8 och Stödstrumporna har varit i huvudsak en Socialdemokratisk, eller socialistiska påtryckningsgrupper. Så frågan är vad det har betytt för er
internt att de här grupperna har funnits?
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Inga-Lisa Sangregorio
Grupp 8 innehöll praktiskt taget inga socialdemokrater
Bengt Westerberg
Jo, Grupp 8 innehöll nästan bara socialdemokrater, jag kan inte uttala mig om alla. Men alla de som räknas upp i Christinas bok är så
vitt jag vet aktiva på den politiska vänsterkanten. Jag säger det inte
i något provokativt syfte. Och i fallet Stödstrumporna var det definitivt så, där känner jag allihopa.
Ami Lönnroth (i publiken):
Nej då, jag var med där.
Anita Gradin
Jag hade blivit S-kvinnornas ordförande i Stockholm 1968 och efterträdde då Nancy Eriksson. Det var väldigt många socialdemokratiska tjejer som gick med i Grupp 8 eftersom de tyckte att det gick
för långsamt. Vi hade en stor diskussion i kvinnodistriktets styrelse
hur vi skulle se på Grupp 8 och vi inledde faktiskt ett samarbete om
barnomsorgen som var väldigt fruktbart i Stockholm.
Vi hade gemensamma intressen men det fanns naturligtvis också
dem som tyckte att de borde hjälpa oss att ta tag i bastionerna och
gubbarna. Men en hel del samarbete fungerade mellan S-kvinnor
och Grupp 8 i Stockholm.
Bengt Westerberg
Ami, före detta Stödstrumpa.
Ami Lönnroth
När vi nu kommer in på barn och jämställdhet tycker jag det börjar
bli intressant för det har sådan aktualitet hela tiden. Vad jag undrade
förut är dels om man någonsin i familjepolitiken har räknat med ensamföräldrar som grupp, har det alltid varit två-föräldrafamiljen. Det har
ju låtit så när man har hört er prata. Likadant som mannen är norm
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i samhället och kvinnan är anomalin, är tvåföräldrarna normen och
ensamföräldrarna anomalin, så känns det.
Sedan undrar jag också om ni personligen under resans gång
har ändrat syn på sextimmarsdag, har ni ändrar syn på barnomsorg
när ni har blivit farmödrar, mormödrar, farfäder, morfäder. Jag har
nu två barnbarn och jag tänker var dag på detta.
Gabriel Romanus
För att svara på sista frågan, ja. Jag har nog under intryck av när jag
ser hur barnomsorgen fungerar på ett par utav mina barnbarn blivit
mer och mer orolig för de här långa dagarna och de här stora grupperna. I och för sig har jag ett alibi höll jag på att säga, för jag
jobbade i riksdagen för att man skulle ha normer för personaltäthet
och ytnormer, vilket så småningom övergavs av folkpartiet när jag
övergått till annan verksamhet.
Men jag var nog inte alls så engagerad för detta som jag är nu
när jag ser vilka stora grupper man har och vilken jobbig miljö ett par
av barnbarnen har på dagis. Så där har jag ändrat mig.
Bengt Westerberg
Både Folkpartiet och Socialdemokraterna har nyligen sagt att man
vill ha normer igen.
Ami Lönnroth
Jag har en fråga till, nämligen ensamföräldrarna kontra tvåförsörjarna.
Anna-Greta Leijon
Väldigt många av oss som har jobbat med det här har ju under långa
perioder varit ensamföräldrar. Jag har varit det under en hel del tid
som jag har jobbat med de här frågorna.
Så det har verkligen inte varit så att vi bara har haft det där
perspektivet. Men det betyder ju i många fall att det ändå finns en
man någonstans som borde vara med i det här.
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Ami Lönnroth
Var det med i resonemangen kring valfrihet, valfriheten försvann ju
så fort man blev ensam med sina ungar, då var det inget snack om
valfrihet.
Anna-Greta Leijon
I vår argumentation som vi hade väldigt många av oss, med Nancy
Eriksson bland annat som stod för det här med valfrihet och lyfte
detta med hemmafruarna och annat sånt, hade vi ju med väldigt
mycket av det. Det har funnits med även om det inte kommit upp i
debatten nu.
Inom socialdemokratin och i förhållande till de gamla som företrädde den ståndpunkten som Nancy Eriksson företrädde (och det
var både män och kvinnor), handlade det om att kvinnan ska vara
hemma. Vi försökte peka på att samhället inte ser ut så längre. Det
var mycket med föräldraförsäkringen och sådant där perspektivet
med ensamföräldrar fanns med.
Kvinna publik
Yvonne Hirdman frågade förut om maktförskjutningen och om det
skedde någon typ av maktförskjutning. Anna Greta Leijon beskrev
det här men Jämställdhetsdelegationen fick en sådan central placering att den faktiskt hade möjlighet att påverka. Det vill säga en viss
maktförskjutning ägde rum beroende på att Olof Palme personligen
var intresserad. Varför var han det?
Maj-Britt Sandlund
Det är ju många som har skrivit om Lisbet Palmes roll, att Olof var
gift med en kvinna som hade yrkesarbete och inte såg sig som
statsrådinna, utan var en professionell yrkeskvinna, så det var något
naturligt för honom.
Sedan har det också spekulerats i hans mors betydelse, som
var ordförande i Fredrikorna, och ensamstående när han växte upp.
Men han var ju också otroligt intellektuell måste jag säga, och kunde
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genast göra den här analysen. När han var utbildningsminister så
var detta en av de frågor han tog tag i och jag fick i uppdrag att
skriva en särskild promemoria om könsroller i utbildningen redan
1969 som drogs i rådet för utbildningsfrågor. Redan då var han medveten om problematiken.
Anna-Greta Leijon
Förutom det hade han en politisk näsa, han såg vart det blåste och
han visste att om han inte tog tag i det här skulle han förlora röster.
Anita Gradin
Var han inte med på några möten på 222:an, Annika, var det bara
Lisbet?
Annika Baude
Nej, han var inte med.
Maj-Britt Sandlund
Jodå, han var med en gång det minns jag tydligt. Vi hade särskilt
bjudit in honom.
Ylva Waldermarson (i publiken)
Jag har forskat lite kring LO:s kvinnoråd och jag tänkte på det som
togs upp relationen mellan Grupp 8 och Socialdemokraterna. Ett
exempel som jag har stött på som är ganska spännande det är att i
LO:s kvinnoråd var man inte speciellt förtjust i Grupp 8 men man
använde Grupp 8 som en blåslampa för att sätta fart på männen
inom LO.
Man uttryckte det som så att det man var rädd för var att kvinnofrågan skulle hamna i fel kvinnors händer och då menade man i
fel klass händer. Vad som framträtt här är att det finns en väldig
konsensus mellan folkpartister och socialdemokrater kring
jämställdheten och jämställdhetsfrågan. Jag undrar hur mycket klassbegreppet och jämlikhetsbegreppet har ställt till med gnissel i
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samarbetsmaskineriet, har klass blivit någonting som har skavt i de
här frågorna ?
Bengt Westerberg
Frågan är om jag tolkar dig: har det här med att man kanske haft
olika syn på jämlikhetsbegreppet, på klassbegreppet varit ett problem i relationerna mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna i
jämställdhetsfrågorna ?
Maj-Britt Sandlund
Inom socialdemokratin har vi sett jämställdhetskampen som ett led i
den totala jämlikhetskampen, dvs kampen för rättvisa oavsett kön,
social bakgrund, ras, religion osv. Alltså ett viktigt led i den stora
kampen, säg klasskampen.
Bengt Westerberg
Och där har ni inte uppfattat Folkpartiet som en allierad ?
Maj-Britt Sandlund
Där har vi väl då haft en ideologisk skillnad, Folkpartiet har inte det
här övergripande perspektivet utan mer individens valfrihet.
Gabriel Romanus
Jo, för oss var det nog inget problem. För de personer, män och
kvinnor inom socialdemokratin som jag träffade i den här gruppen
och som jag samarbetade med i riksdagens sen, tror jag det var
underförstått att det lönar sig inte att utmana Folkpartiet när det
gäller klasskampen utan vi kan förena oss när det gäller jämställdhetsarbetet.
Det var aldrig ett problem för mig, vilket inte hindrar att de
flesta som jag samarbetade med naturligtvis var utbildade personer
i yrkeslivet och inte arbetarkvinnor. Det var ju ändå så att Gertrud
Sigurdsen, som var väldigt högt upp inom LO, och jag, vi fann varandra i massor av sakfrågor. De här motsättningarna lade vi åt sidan.
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Det är ju så i riksdagen fortfarande, trots blockpolitiken som är utåt,
att när man håller på med sakfrågor då talar man om sakfrågor och
de här övergripande ideologiska perspektiven de tar man när man
står på torgen sedan.
Men vi måste ju, för att komma någon vart både konkurrera
och samarbeta och då är det inget större problem faktiskt.
Kvinna i publik
Jag går på genusvetarprogrammet. Idag har vi haft en föreläsning
om sexualbrottsutredningen och jag undrar om ni vet någonting om
det?
Bengt Westerberg
Du menar om sexualbrott var uppe vi den här tiden?
Kvinna i publik
Ja 1977, 1978 och jag tycker det är intressant för jag tycker att
sexualiteten har kommit bort ganska mycket i den här debatten.
Anita Gradin
Det kom ju en förfärlig utredning i mitten på sjuttiotalet, 1976, som
gjorde att man höll på att få hjärnblödning när man läste den. Där
stod att man inte skulle ha för korta kjolar för då fick man skylla sig
själv om man till exempel blev våldtagen. Tyvärr.
Men den utredningen mördade vi ganska effektivt. Den gjorde
även att vi äntligen fick debatten om allmänt åtal för våld i familjen.
Tidigare, i min mammas generation, kunde man ju inte gå till allmänt
åtal om gubben slogs eller bar sig illa åt i hemmet. Här brakade hela
debatten loss om just våld i hemmet och liknande frågor som så
småningom ledde till kvinnofridspropositionen, det vi har idag. Även
om man idag blir förskräckt när man läser boken Flickan och skulden och undrar vad juristerna har lärt sig under resans gång.
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Kvinna i publik
I den allmänna debatten, jag tänker på Grupp 8 och så, vad talade
man om?
Karin Arland
Det som var svårast i den allmänna debatten på sjuttiotalet var abortdebatten. Där fick man som förespråkare höra det mesta, det var
förfärligt helt enkelt. Det var en av de få gånger det var fri röstning
för partierna i riksdagen. I mitt eget parti fanns det folk som var
osams gällande aborten. Det var det ruskigaste av alltihop. Jag var
ute och reste väldigt mycket i Fredrikorna med det där.
Anita Gradin
Jag har fortfarande hatbrev kvar

.

Bengt Westerberg
Hur var den här debatten, var sexualbrotten en fråga högt på dagordningen vid den här tiden ?
Anna-Greta Leijon
Nej det tror jag inte man kan säga, men för väldigt många av oss var
det en av grundfrågorna. För att kvinnan skulle kunna ta sig ur en
situation där hon var misshandlad eller missbrukad så var det nödvändigt att hon hade en egen ekonomisk trygghet oberoende av
mannen. Det var så att säga ett grundargument för att jobba med de
här jämställdhetsfrågorna. Annars var det inte så att vi hade mycket
debatt kring de frågeställningarna.
Anita Gradin
Det var ju föregångare till Kvinnohusen.
Kvinna i publik
Det var en fråga tidigare om internationella förebilder. Och när man
tittar på forna öststater ser man att kvinnornas uttåg på arbetsmark67

naden var en huvuddel av den emancipatoriska retoriken där och
daghemsbygget. På 1970-talet sker en vändning i de länderna och
då introduceras föräldraförsäkringen som kallas barnavårdsförsäkringen. Det kommer in som ett steg tillbaka att kvinnan ska
kunna kombinera både arbete och vård av barn. Nu undrar jag, i den
här debatten fanns det några reflektioner kring paralleller till öststater och var det en politisk belastning?
Anita Gradin
Socialdemokratiska kvinnoförbundet hade en hel del utbyte med den
så kallade kvinnokommittén i högsta Sovjet. Då upptäckte man verkligen hur konservativ kommunismen var. Om man till exempel kom
på daghem och frågade om män skulle kunna arbeta där så bara
fnittrades det. Det fanns överhuvudtaget ingen debatt kring just föräldraskap utan det var väldigt traditionellt upplevde jag hela tiden.
Det var väldigt mycket myter om sovjetkvinnornas frihet.
Jag var socialistinternationalens kvinnoordförande under ett antal
år och vi mötte då östkvinnor efter murens fall och en del trodde ju
att friheten från det kommunistiska oket betydde att man skulle få
valfrihet och bli hemmafru. Det var ju väldigt intressant att höra att
de trodde att vi hade det på det viset i väst.
Kvinna i publik
Jag vill bara göra ett tillägg om betänkandet kring sexuella övergrepp som kom 1976. Jag har tittat på era arkivhandlingar från delegationen och kommittén för att se vad det handlade om när det gällde
våld mot kvinnor. När det gäller rubriken våld handlade det framförallt om kvinnliga brottslingar, kvinnor som begår våld. Det var det
man var intresserad av, så sexuella övergrepp var inte på agendan
vid den tiden vad jag kan se.
Anita Gradin
Det var ju ändå så att det var de här åren som Kvinnohusen bildades
i mitten på 1970-talet. Man skaffade fram pengar från stadsfull68

mäktige till de första Kvinnohusen. Just för att dessa kvinnor skulle
ha någonstans att ta vägen, så det måste ha funnits en diskussion.
Ami Lönnroth
Men vad stod i det där som ni mördade, du sade att ni mördade
utredningen när den kom?
Anita Gradin
Du vet att det var den utredning som vi blev så upprörda över därför
att den beskrev oss kvinnor som medskyldiga om vi blev våldtagna.
Ami Lönroth
Var det då Maria-Pia Boëthius skrev i Expressen något som hette
Att skylla sig själv, som sedan kom ut som bok?
Anita Gradin
Precis, det var nog en produkt av det.
Bengt Westerberg
Häromdan läste jag om en kvinna som hade hållit sig nykter och
därför hade skuld i våldtäkten.
Gabriel Romanus
Det är väl så här att om man tänker på ´absent friends´ alltså bland
dem som är mera konservativa i de här frågorna tror jag att exempel
från öststaterna och även från Israel, alltså kibbutzlivet, åberopades
som negativa motbilder, avskräckande exempel på vad som händer
om man inte slår vakt om familjelivet. Att daghem, förskolor, tidig
skolstart används för indoktrinering. Det var inget som var frånvarande men det var ingen debattfråga oss emellan eftersom vi hade
Gerds utredning som vi kunde åberopa. Men nog fanns det i debatten.
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Anna-Greta Leijon
Vi diskuterade ju inte mycket det här om sexualitet och så. De kvinnliga brottslingarna var däremot väldigt intressanta därför att de var
ju som situationen ofta var, ofta väldigt utnyttjade. Deras situation
var viktig att ta upp som en grupp man vanligtvis inte tänkte på ur
jämställdhetssynpunkt, men som hade det mycket taskigare än de
manliga brottslingarna  de hade barn.
Inga-Lisa Sangregorio
Jag tänkte bara kort ta upp det här med internationell parallell. Jag
blev intervjuade för några år sedan av en svensktalande schweiziska som skrev en uppsats vid ett universitet i Berlin. Hon hade då
jämfört barntillsyn ibland annat Tyskland och Sverige. Hon hade då
tittat på den dåvarande tyska vänstern som var väldigt skeptisk mot
tanken att staten på något sätt skulle ta hand om barntillsynen. Jag
minns att hon ställde den frågan till mig: var ni aldrig rädda att anförtro era barn till staten? Jag bara skrattade åt en sådan fråga och sa
att vi anförtror dem ju inte till staten utan till Lena, Ingrid och alla
dessa utmärkta personer som hjälpte en att överleva.
Det visade sig faktiskt att den svenska linjen där kvinnorörelsen
hade en tilltro till den goda staten, att den har varit mer framgångsrik
än den här tyska linjen.
Det andra var om sexualbrottsutredning, jag var ganska väl insatt i det och det jag måste invända mot Anita Gradins bild att Socialdemokraterna gick emot den..
Vi kallade alla olika partier och kvinnoorganisationer till ett möte
och då kom faktiskt inte de socialdemokratiska kvinnorna, sen kom
de också med. Möjligen kan det bero på att direktiven till den utredningen letts av socialdemokraterna, vad vet jag. Men jag håller helt
med beskrivningen av utredningen som var helt absurd där dessutom de här utredarna var kvar i en sextiotalsfrigörelse på något
sätt. Vi som kritiserade den var då sippa tanter som inte var för
pedofili. I den utredningen står det till och med att man ville tillåta
sexuell beröring av barn efter tio år och även barn kan ju få något ut
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av det. Mycket gick ju ut på just detta att om kvinnorna hade uppträtt utmanande så att männen kunde tro, eller om han inte hade trott
att hon motsatt sig samlaget. Jag skrev en krönika då att man måste
verkligen välja sina våldtäktsmän med omsorg så att de är tillräckligt
intelligenta att förstå att det inte är vällustiga konvulsioner man ägnar sig åt.
Under alla dessa år som jag varit aktiv i kvinnorörelsen så var
detta något som alla kvinnoorganisationer kunde enas om att gå emot.
Det tillsattes en arbetsgrupp som jag tror bestod av Lesbisk front
och Husmorsförbundet och Yrkeskvinnoförbundet som utarbetade
kvinnorörelsens gemensamma avståndstagande från denna utredning. Men fortfarande så trodde utredarna att det var de som var de
progressiva. Det tycker jag var verkligen intressant.
Kvinna i publik
Jag funderar lite kring den här tidsandan vi talar om på 1960-och
1970-talen, en positiv tidsanda för jämställdheten. Jämfört med dagens tidsanda när alla partiledare säger sig vara feminister fast jag
upplever ändå att tidsandan för verklig jämställdhet inte är så positiv
idag.
Bengt Westerberg
Vi sparar den till slutrundan.
Kvinna i publik
Jag vill ställa en fråga till Anna-Greta Leijon. Jag vill bara först säga
att vad gäller sexualbrottsutredningen så ingår den i min avhandling
och jag har skrivit en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift (nr4
2000) om hur kvinnorörelsen gick samman och stoppade den här
utredningen. Jo, jag tänkte fråga dig. Jag tyckte det var jätteintressant
när du pratade om Järfälla kommun, kort bara, var det arbete ni
bedrev där grund för att socialdemokratin tog upp kvinnorepresentationsfrågan? För det var väl tidigare en borgerlig eller liberal fråga?
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Bengt Westerberg
Vi kommer tillbaka till det.
Kvinna i publik
Jag ville bara kommentera det du sa om att hela kvinnorörelsen från
Lesbisk front till Husmodersförbundet gick samman för att stoppa
den här lagen. Var var alla män?
Om jag vore man skulle jag bli jätteirriterad av att bli utmålad
som potentiell våldtäktsman. Men var är männen i debatten?
Inga-Lisa Sangregorio
En del män skrev faktiskt emot den också men de var inte organiserade.
Kvinna i publik
Hur långt tänker man i partierna, Folkpartiet och Socialdemokraterna, om de invandrade kvinnorna? Hur mycket tar man med dem
i beräkningarna ?
Bengt Westerberg
Ok, då kör vi en avslutande runda med relativt korta inlägg. Vi börjar
med Anna-Greta, du kan väl ta upp den där frågan om Järfälla som
dök upp?
Anna-Greta Leijon
Det är ofta så att saker händer på många ställen. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet drev ju de här representationsfrågorna
också. Sedan var det så att Järfälla råkade bli en häxkittel därför att
det var en kommun som expanderade så snabbt och så många samlades där. Det blev en prövosten på det sättet, sedan drev man då
vidare i socialdemokratiska partidistriktet som ju spelade en ganska
stor roll. Både därför att det var viktiga personer i kanslihuset som
också fanns i partidistriktets styrelse, men också för att man då hade
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många röster på partikongressen. Vi var inte ensamma men vi var
först och vi var väldigt medvetna så vi drev ju den här frågan om
varannan damernas. Inte bara som en representationsfråga utan vi
drev den ju faktiskt också som en fråga om: hur ska vi nu rekrytera
och vara med och utbilda, eller vad man nu ska kalla det, tillräckligt
många kvinnor för att ta de här uppgifterna.
Så vi hade studiecirklar, vi raggade upp skolmåltidsbiträden och
alla möjliga andra för att få det här till en bred bas. Det handlade inte
bara om att nominera några få på listan och det tror jag var väldigt
viktigt och klokt att vi arbetade på det sättet, både uppifrån och
nedifrån.
Får jag bara säga det att jag tycker det är lite larvigt när alla
partiledare ska vara feminister, det ger bara ett löjes skimmer åt det
hela.
Bengt Westerberg
Fast det var kul att vara först. Gabriel jag tänkte fråga dig. Du har
ett politiskt förflutet från 1960 och 1970- talet och du är på väg att
göra politisk comeback, eller har gjort. Om du svarar på den här
frågan om tidsandan här och nu?
Gabriel Romanus
Ja, det kan jag men om det här är sista gången jag får yttra mig vill
jag säga en annan sak först. Det här finns beskrivet i ett projekt som
SNS, som publicerade Kvinnors liv och arbete, återvände till det
trettio år senare och Annika Baude var projektledare. Just den historiska sidan finns i den här skriften som heter Visionen om jämställdhet, där några av oss som var med i den här gruppen 222 har
beskrivit vad den betytt för oss och vårt fortsatta liv och därmed
möjligen indirekt även för andra. Den rekommenderar jag, det är ju
en subjektiv historiebeskrivning, givetvis, men jag läste den i morse
och jag tycker fortfarande att den står sig.
Sedan om tidsandan. Jag tycker faktiskt att det är en väldig
skillnad. Nu är det ju väldigt svårt att veta vad tidsandan är. Jag har
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tre döttrar som lever ihop med karlar och som har barn och om jag
tar dem som ett icke helt slumpmässigt urval ur den unga generationen så tycker jag att deras män, som jag inte har uppfostrat på något
sätt, faktiskt är mer jämställda nu. Och det är i att de tar ut mera
föräldraförsäkring, det är mera självklart. Men fortfarande får kvinnorna kämpa för att det ska bli jämställt, men de är mera jämställda
än vad min generation var, det tror jag man vågar påstå.
Bengt Westerberg
Men politiskt då?
Gabriel Romanus
Politiskt så tror jag, det låter kanske väldigt anspråksfullt, att den
radikala pragmatismen i huvudsak har segrat. Vi är mera intresserade nu av kortsiktiga framsteg, föräldrakooperativ på dagis till exempel är en viktig sak och är etablerat, det var en icke sak för tjugo
år sedan.
Det här med ökad flexibilitet, stegvis förlängning av
föräldraförsäkringen är mycket viktigare än det utopiska målet om
sextimmarsdag för alla. Men det är fortfarande så i vår svenska
politiska debatt, att det finns väldigt mycket tabu om man säger otillåtna saker. Det tror jag är väldigt farligt för det betyder att man
riskerar att få en underström, en backlash, under ytan som då poppar upp i form av Ny demokrati eller Sverigedemokraterna eller
invandrarfientlighet. Så där har vi mycket att lära, en öppenhet där
vi får upp motståndet i ljuset.
Bengt Westerberg
Får jag fråga dig Karin om det här med när vi placerar våra barn på
dagis, överlämnar vi dem till staten, är det ett argument du har stött
på?
Karin Arland
Det har jag faktiskt inte, varken under min tid i de mera konservativa Fredrikorna eller i folkpartiet. Däremot har jag fått lov att som
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ambassadör på Nya Zeeland skriva en lång insändare för att ta dig i
försvar när du började tala om att männen skulle ta ännu större del
av föräldraförsäkringen.
Bengt Westerberg
Jag är glad att du gjorde det även som ambassadör.
Karin Arland
Någonting jag tror var viktigt var Mexikokonferensen 1975. Alltså
den första kvinnokonferensen, som Maj-Britt skrev det svenska programmet till.
Jag vill inte påstå att konferensens resultat och internationella
dokument som kom hade någon större betydelse, men den hade en
väldigt stor betydelse för tidsandan hemma. Det var omöjligt att gå
ut på stan under året efter utan att folk talade om det här med
kvinnoår. Även Rotaryklubbar ringde till Fredrik Bremer förbundets
ordförande och ville man skulle komma och tala, det hade de ju
aldrig drömt om innan den här konferensen. Till Olof Palmes heder,
ska jag säga att hans tal i Mexiko var utmärkt och han tog upp
mannens roll där också vilket gav en viss återspegling i Sverige.
När det gäller tidsandan och hur mycket som har blivit bättre.
Det mesta har blivit bättre men mitt sista politiska uppdrag i riksdagen var att avskaffa änkepensionen. Och så utskälld har jag aldrig
blivit i hela mitt liv av äldre herrar som utgick från att de skulle dö
före frun, vilket jag inte kunde lova dem. Det var någonting alldeles
förskräckligt.
Bengt Westerberg
Anita, du har varit både jämställdhetsminister och invandrarminister.
Det kom upp en fråga här om alla våra invandrare. Faktum är att
har väldigt många nya invandrare nu men vi hade väldigt många på
1960, 1970-talet, vilken roll spelade de i debatten? Såg man särskilda problem med invandrare i jämställdhetssammanhang?
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Anita Gradin
Ja, det var en mycket aktiv kvinna, en grekinna, som bildade Invandrarkvinnornas organisation, hon hette Mira Kakosaios, i salig åminnelse. Alltid mycket energisk.
Jag kom i kontakt med henne därför att hon ville ha hjälp, jag
satt i stadsfullmäktige i Stockholm, att övertyga Sören Carlsson som
var socialborgarråd, att de hemmavarande invandrarkvinnorna skulle
få lära sig svenska. Vi lyckades övertyga dem och det skulle vara
kommunala pengar. Sedan träffade vi familjerna och lovade gubbarna att kvinnorna skulle vara hemma och laga middag klockan
fem, dessutom att de bara skulle ha kvinnliga lärare. På det sättet
fick de här invandrarkvinnorna in en fot. Att de inte bara var de som
var förvärvsarbetande som skulle ha SFI, alltså Svenska för invandrare. Den här bekantskapen och kunskapen gjorde att vi jobbade
vidare med invandrarkvinnornas situation på olika sätt. Som invandrarminister, både Anna-Greta och jag.
Anna-Greta Leijon
Vi har båda varit både jämställdhetsminister och invandrarminister.
Anita Gradin
Så hade man ju ett invandrarråd där kvinnorna togs upp. Så de här
frågorna har legat i stöpsleven på olika sätt. Till kvinnokonferensen
i Nairobi så hade vi tillsammans med de jugoslaviska kvinnorna en
speciell rapport för att också då i det internationella perspektivet,
spegla den utsatta roll både invandrarkvinnor och flyktingar har i
världen.
Bengt Westerberg
Maj- Britt, vad var det bästa du gjorde på 1960 och 1970-talet för att
påverka jämställdheten?
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Maj-Britt Sandlund
Ja, det var kanske den här rapporten då till FN 1968 som Karin
berättade om. Därför att den hade kanske ännu större genomslag
hemma än inom FN familjen. Den spred sig inte bara inom det politiska fältet utan utanför, både Rotary och Lions och sådana intresseorganisationer ville höra om den.
Jag vet inte om det var det här att det var en FN-rapport som
gav den lite extra status. Det hade kanske varit svårare att marknadsföra den om det inte hade varit FN utan något annat organ.
Gabriel Romanus
Ett väldigt bra slagträ mot senfärdiga socialdemokratiska statsråd.
Yvonne Hirdman
Kan jag få läsa en liten bit just ur den här rapporten. Det får bli
avslutningen:.
En politik, som dels försöker göra kvinnan jämställd med mannen i det
ekonomiska livet, dels samtidigt befäster kvinnans traditionella ansvar
för hemmet och barnens vård, har inte utsikter att uppfylla den förstnämnda målsättningen, nämligen att skapa jämställdhet. Målsättningen
kan endast nås genom att också mannen uppfostras och stimuleras till
ett aktivt föräldraskap och i den egenskapen ges samma rättigheter och
skyldigheter som kvinnan.

Ord från 1968...
Tack ska ni ha allihop!
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