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*Gäller Swift 1,2 Comfort 3d t.o.m. 31/3 2013. Blandad körning 5,0 l/100 km. CO2 116 g/km. 36 månader/ 
1.000 mil/år, rörlig ränta, garanterat restvärde. Leasing inkl. moms. Övermilsdebitering vid längre körsträcka. 
3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.
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I Sverige är det lagom. 
Lagom och rättvist. 
Gång på gång toppar 

vi listan över världens mest 
jämställda länder, något vi är 
väldigt stolta över. 

Här gör vi så lite skill-
nad på könen att vi måste 
uppfinna ett nytt ord för att 
bevisa hur jämställda män 
och kvinnor är. Här säger 
vi hen.

Hur kommer det sig då 
att jag var och varannan dag 
lägger ifrån mig morgon-
tidningen med en klump i 
magen och en känsla av att 
ha blivit lurad? Lurad att tro 
att jag kan känna mig trygg. 
Lurad att tro att maktstruk-
turer inte finns. Lurad efter-
som jag så gärna vill tro att 
vågskålen står jämnt. 

I ett avsnitt av SVT:s 
Uppdrag granskning i 
början av februari berättade 
flera kvinnliga journalister, 
bloggare, nyhetsankare och 
samhälldebattörer om det 
hat de utsätts för på inter-
net. Med hot om mord och 
våldtäkter ska de tystas ner 

– inte främst för vad de gör 
eller tycker utan för att de är 
kvinnor med makt. Hoten är 
personligt riktade och ofta 
av sexuell karaktär. 

Det här är ett direkt hot mot 
demokratin och yttrande-
friheten, som är två av de 
viktigaste stöttepelarna i ett 
väl fungerande samhälle. 

Hur kan det få vara så här 
i världens mest jämställda 
land år 2013?

Vad som är värre än hoten 
om våldtäkt är då det verkli-
gen händer och varje vecka 
rapporteras det om nya 
överfall. Ingen kan undgå 
att ta del av nyhetsinslagen 
och tidningsrubrikerna och 
många kanske knappt rea-
gerar, men för varje våldtäkt 
som sker tar jämställdheten 
ett steg tillbaka då rädslan 
får fäste, sprider sig och 
begränsar friheten – inte 
bara för kvinnorna som 
drabbas utan även för många 
andra i omgivningen. Våld-
täkter har i alla tider använts 
som ett maktmedel och man 

Bohus IF Friidrott är högst 
delaktig i Inomhus-EM i 
form av att vi har åtta volon-
tärer som ska hjälpa till att 
säkerställa olika saker under 
dessa fyra tävlingsdagar. 
Vi har en domare i form av 
Marthin Krantz, vi har två 
som ska jobba med doping 
(Christina Hedman och 
Helene Elfstigen), i säker-
hetsteamet har vi Ahmed 
Magan, Anneli Menader, 
Frida Hedman (grupp-
ledare) och Per Carlsson 
(gruppledare), i den viktiga 
funktionen ackreditering har 
vi Eva Dahl.

I London-OS så gick man 
ifrån att ha modeller som bar 

fram priser och blommor 
till pristagarna och istället 
hade man eldsjälar som man 
ville lyfta fram för deras 
goda insatser inom idrotten. 
Inomhus-EM i Göteborg 
kommer att använda sig 
av samma koncept och har 
valt ut elva eldsjälar inom 
friidrotten i Göteborg och 
en av dessa är VAKNA-pris-
tagaren 2012: Per Carlsson 
från Bohus IF Friidrott. 

Nu hoppas vi på många 
härliga idrottsliga fram-
gångar under Inomhus-EM 
och vi hoppas att ni följer 
tävlingen live eller via TV.

Bohus IF Friidrott

Bohus IF ska vara med 
på Inomhus-EM i friidrott
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Surte formverkstad tillgodoser alla 
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kan undra när det ska vara 
nog. Hur många fler kvinnor 
ska bli berövade på sitt liv, 
sin trygghet och sin sexu-
alitet på grund av att någon 
annan ska få sitt maktbegär 
stillat?

Att diskutera kring jäm-
ställdhet och feminism är 
inte helt okomplicerat och 
jag undrar ofta vad det är 
som är så provocerande. 
Inte sällan övergår samtalet 
i en låghumordiskussion om 
utseende och kroppsbehå-
ring, som om det skulle ha 
med strävan efter att skapa 
ett rättvist samhälle att göra. 
Plötsligt har hela skutan 
kantrat och man är tillbaka 
på ruta ett, just som jag 
började inbillade mig att vi 
faktiskt sitter i samma båt. 

Fortfarande finns det 

mycket att jobba på och det 
gäller att vara uppmärksam 
på vilka signaler vi sänder 
ut, framför allt till unga 
som håller på att formas. Vi 
måste vara medvetna om de 
attityder och jargonger som 
används och varifrån de här-
stammar. Skapar de vingar 
eller vingklipper de? 

Om vågskålen hade stått 
jämnt hade inte löneskill-
naden mellan kvinnor och 
män varit 14,1 procent, 
vilket innebär att räknat på 
en arbetsdag mellan 8 och 
17 jobbar kvinnor gratis från 
klockan 15.52. 

”15.51-rörelsen”, som 
drogs igång förra året av 
fackliga organisationer, kvin-
norörelsens organisationer 
och de partipolitiska kvin-
noförbunden, har nu bytt 
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Köp din bil i Kareby
Audi A6 3,0 TDI Quattro Tiptronic -08  209.900 kr 
Audi RS4 Avant -07  275.000 kr 
BMW 123 D M-Sport 204hk -08  164.900 kr 
BMW 520 I Sedan -05  69.900 kr  
BMW 635 D M-Sportpaket -08  298.000 kr 
Citroën C1 1,0I SX 5-dörr -07  44.900 kr  
Ferrari 355 Targa cab Gts -98  479.900 kr 
Fiat 500 1,2 3-DR  Acc -11  94.900 kr 
Fiat Strada 1,3 D Adventure -07  44.900 kr 
Ford Fiesta 1,6 TDCI -10  92.900 kr 
Ford Focus 2,0 GHIA Kombi -00  9.900 kr  
Hyundai Coupe 2,0 2-DR -04  59.900 kr 
Hyundai Getz 1,3 GLS Sport -05  39.900 kr 
Hyundai Getz 1,5 CRDI 5D drag -07  64.900 kr 
Hyundai i30 1,6 CRDI CW -10  104.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX -08  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX Premium Edition -12 144.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX SW Komfort -11  139.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -08  89.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO -08  79.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 Crdi ECO SW -10  129.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW Komfort -10  129.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX CRDI SW Komfort  -11  138.500 kr 
Kia Cee´d 1,6 GDI EX 5-Dr Komfort -13  159.900 kr 
Kia Magentis 2,0 CRDI EX Acc/drag -06  69.900 kr 
Kia Optima 1,7 CRDI Komfort -12  229.900 kr
Kia Picanto 1,1 ECO EX Sport 5-dörr -10  74.900 kr 
Kia Picanto 1,1 ECO Sport -10  74.900 kr 
Kia Picanto 1,1 EX ECO Komfort -11  79.000 kr  
Kia Rio 1,4 CRDI EX Komfortpaket -12  149.900 kr 
Kia Rio 1,4 EX ECO Komfort -12  118.900 kr 

Kia Sorento 2,2 PP Aut 7-sits -12  297.900 kr 
Kia Soul 1,6 EX CRDI Komfort -12  159.900 kr  
Kia Venga 1,4 CRDI ECO EX Komfort -10  114.900 kr 
Lincoln Navigator LIMO 10m -98  275.000 kr  
Mazda BT-50 2,5D Double Cab 4X4 -08  120.000 kr
Mitsubishi Lancer 1,6 Kombi -06  59.900 kr 
Mitsubishi Lancer 1,8 Sportback -09  89.900 kr 
Mitsubishi Lancer Evolution X -11  294.900 kr 
Mitsubishi Outlander 2,4 Intence -06  84.900 kr 
Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D Automat -03  79.900 kr
Mitsubishi Lancer 1.8 Business -08 89.900 kr 
Nissan Micra 1,2 Visia 5-dörrar -10  67.500 kr 
Nissan Navara 2,5 DCI Double Cab -06  89.900 kr 
Peugeot 5008 1,6 HDI-10  154.900 kr
Peugout 307 combi 1.6 aut -05  39.900 kr 
Renault Laguna III 2,0 Touring -09  98.900 kr 
Saab 9-3 2,0T SE -99  9.900 kr 
Saab 9-3 2,8 V6 Aero Sportcombi -09  129.900 kr  
Saab 9-5 2,0T SE Kombi -00  12.900 kr 
Saab 9-5 Aero Aut Sportcombi -05  74.900 kr 
Scania T93 -92   112.375 kr 
Skoda Roomster 1,9 TDI -08  69.900 kr  
Toyota Corolla 1,6 5-Dörr Acc -05  59.900 kr 
Toyota Corolla Verso 1,8 Automat -10  159.900 kr 
Toyota Yaris 1,4D-4 / 5-D -09  98.900 kr 
Toyota iQ Automat -09  74.900 kr 
Volkswagen Polo 1,6I  -98  9.900 kr  
Volkswagen Scirocco 1,4 TSI Sport -09  129.900 kr 
Volkswagen Touareg 3,0 V6 TDI Aut -08  199.900 kr 
Volvo S80 D5 185HK Momentum -08  133.900 kr
Volvo v50 2.0d -07  94.900 kr 

namn till ”15.52-rörelsen” 
eftersom det gjorts framsteg 
och kvinnor nu jobbar en 
minut mindre gratis. 

Med lika könsfördelning 
på de högsta beslutspositio-
nerna hade man förmod-
ligen hittat andra sätt att 
spara pengar på än att göra 
nedskärningar inom typiska 
kvinnoyrken, som exempel-
vis förlossningsvården, där 
såväl barnmorskornas som 
kvinnors och barns hälsa 
äventyras när resurserna 
minskar. Att man inte kan 
se att det är bland det vik-
tigaste vi har i samhället 
gör mig både ledsen och 
frustrerad.

Vi har kommit långt 
i Sverige när det gäller 

jämställdhet – längst i värl-
den, men framme… det är 
vi inte.
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