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Azita tror på mångfald
Hon hjälper unga kvinnor
till bättre självkänsla

Johanna Salama utsågs till Årets
Yrkeskvinna i Helsingborg på själva
internationella kvinnodagen. Hon har
under många år framför allt arbetat med
ungdomar i riskzonen, både i förebyggande och behandlande syfte.

Foto: mangfaldframgang.se
Azita Shariati har beskrivit sitt ledarskap som en blandning av iransk tydlighet och
svensk laganda. Under hennes ledarskap i Sodexo sedan 2010 har andelen kvinnor i
företagsledningen ökat från 14 till 50 procent.
– Att uppnå 50 procent kvinnor från distriktschefsnivå och uppåt var lika viktigt som
lönsamhetsmål, berättade Azita för Stockholmsklubben.
Kompetens finns ofta redan i företaget, menar Azita. Det var därför viktigt att öka
självförtroendet bland kvinnorna.
– Vi började titta på begränsningarna vi själva sätter upp som kvinnor.
Vad kan man göra för att undanröja dem? 		
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Equal Pay kampanjen är en av BPW Internationals viktigaste frågor. Intresset skiftar
dock från land till land.
Sedan första gången vi arrangerade Equal Pay i Sverige
2011 har inte mycket hänt. Men vad vi kunde konstatera från
årets arrangemang är att BPW blivit en ”objektiv” plattform
där näringsliv, fackförbund och politiker tillsammans med
yrkeskvinnor kan föra en öppen dialog.
Paneldebatten i Malmö genomfördes
med Unionen, Vision samt fackförbundet ST som medarrangörer. Temat var
Livslön eller Livslögn – vems är ansvaret?

Tack för sju innehållsrika år!

Birgitta Lantz avgår som ordförande i
Kristianstad.
– Jag har upplevt mycket gemenskap
och mött alla dessa fantastiska kvinnor
som tillsammans kämpar för ett mer
jämställt arbetsliv. Många internationella
kontakter hade jag aldrig fått vara med
om utan mitt engagemang i BPW.
Klubbens nya ordförande i Kristianstad
är Åsa Ask.

Sid 4
I paneldebatten bland andra:
Johanna Ivarsson, fi, Hillevi Larsson s
och Camilla Mårtensen, fp.

Bilkörning i arabland
En rolig bild? Eller bara sorgligt?

Om politik, ekonomi och hälsa…
svårt för det politiska spelet och språket.
Undersökningen visar att yngre kvinnor
30-49 år inte heller är särskilt intresserade, bara 8 procent anger politik som
intresse. Istället visar kvinnor sitt ”politiska

”Många medelålders kvinnor skäms för
sitt politikintresse. Men gamla könsroller är äntligen på väg ut.” Dessa två
meningar möter mig vid frukostbordet
den 21 mars. Citatet är Heidi Avellans,
politisk chefredaktör för Sydsvenska
Dagbladet. Enligt Intressekompassen,
en undersökning för de stora tidskriftsförlagen, vill var femte kvinna över 50
år inte visa sitt politiska intresse. Jag är
själv 50+ och funderar på om det stämmer. Delvis måste jag erkänna att det
gör det. Visst har jag åsikter och stark
vilja att påverka och förändra, men har

ställningstagande” genom konsumtion. I
takt med att konsumtionen ökar agerar vi
utifrån våra åsikter och manifesterar det till
exempel genom att köpa rättvisemärkt och
närproducerat.
Men nu kommer unga kvinnor, de under
30 år! Här är var fjärde kvinna politiskt
intresserad. Säkert spelar våra många förebilder inom politiskt toppskikt stor roll. Kvinnors engagemang märks i TV-programmens
paneldebatter. Och även vid vår egen paneldebatt Equal Pay den 26 februari i Malmö.
(Läs mer på sid 4.) Här beskrevs hur kvinnor
tar mer plats, får högre betyg och att det är
flest tjejer som väljer högre eftergymnasial
utbildning. Vi hoppas att det snart även syns
i löneutvecklingen.
En bieffekt av denna utveckling är vår hälsa. Stressen, vår tids vanligaste och kanske
farligaste sjukdom, sprider sig illavarslande.
Jag var på ett seminarium i veckan där en
hjärnforskare berättade att de som är mest

Delad ledning i Helsingborg
Vid årsmötet i BPW Helsingborg avtackades avgående ordförande Ann-Sofie
Malmgren och styrelseledamot Inger
Lundell.
Ordförandeskapet kommer nu att
delas mellan Karin Persson och
Julia Liedman Boshko som varit med i
styrelsen ett tag.

På det lokala planet handlar det om
att på olika sätt intressera, aktivera och
nätverka. Just nu jobbar vi med att
färdigställa årets programaktiviteter
som vi hoppas kommer att locka våra
medlemmar och även kvinnor som
ännu inte gått med.

Karin Persson, 66,
är jurist och har
arbetat på Skatteverket i Göteborg
och Helsingborg.
Karin har varit med i
BPW sedan i början
av 2000-talet.

Julia Liedman-Boshkor är uppväxt i
Båstad. Jobbade på resebyrå i sju år.
Sedan utbildade hon sig till logoped
i Göteborg. Efter att ha bott utomlands
sex år startade hon eget företag som
logopedkonsult i Sverige 2008. Gick
med i BPW för några år sedan. Kom med
i styrelsen för ca två år sedan.
– Ju mer jag lär mig om kvinnors situation, både här i Sverige och utomlands,
desto viktigare känns det att vara med

Avgående
ordförande AnnSofie Malmgren
och styrelseledamoten Inger
Lundell.

utsatta för stress är yrkeskvinnor i 25-30 års
åldern. Motion, näringsriktig mat, vila och
tid för återhämtning är botemedlet. Allt fler
läkare rekommenderar mindfullnessövningar
och olika terapiformer. Att hitta harmoni
och balans i sitt liv är nog en av våra största
utmaningar. Det är allas ansvar om vi ska orka
driva frågor, uppleva och inte bara leva.

”På Förbundskongressen i Borås
18-19 april ska vi bland annat fastställa BPW Swedens strategi för framtiden. Det handlar om tre nyckelord
som jag tror alla kan hitta kopplingar
till. Det är vår yrkeskarriär, vår ekonomiska självständighet och framför allt
handlar det om vår hälsa. Tre områden som vi kan utforska, diskutera
och lära oss mer om i det oändliga.
Inom våra respektive klubbar för våra
medlemmar och potentiella medlemmar. Finns det bättre grogrund för
tillväxt?”
Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

BPW LULEÅ

Teaterchefen Karin
årets yrkeskvinna!
BPW Luleås motivering till utnämningen av Norrbottenteaterns chef Karin
Enberg till Årets Yrkeskvinna i Luelå
är att hon genom sin ambition, energi
och målmedvetenhet på ett mycket
framgångsrikt sätt gjort kulturen tillgänglig för alla i hela länet. Hennes engagemang och hennes uthållighet att
lyfta kulturen i samhället, påverkar många i alla åldrar. Karin är en god förbild
och föredöme för andra kvinnor, både i
länet och landet.

Ta vara på kompetensen inom företaget!

Azita Shariati är just nu svenskt
näringslivs mäktigaste kvinna enligt
tidningen Veckans Affärer.
Men innan utnämningen var
Sodexos VD hos stockholmsklubben
och berättade om sin fenomenala
karriär.

Azita kom från Iran 1998 för att stanna
ett par månader med sin fästman som
redan fanns i Sverige. Hon återvände
inte till Teheran och har nu varit bosatt i
Sverige i över 20 år (varav hon varit
16 år i företaget Sodexo på olika
befattningar).
Hon är ett bra bevis för att det går att
klättra hela vägen upp i toppen för en
invandrare i Sverige.
Azira väntade inte på att någon skulle
integrera henne, hon gick målmedvetet
sin egen väg när hon insett och bestämt
sig för att stanna i Sverige. Nummer ett
var att lära sig svenska. I dag talar hon
utmärkt svenska och har en gedigen
ekonomutbildning och har även gått på
Handels.
Men det var inte lätt alla gånger att
vara påstridig.
Trots akademisk utbildning i sitt hemland hade hon inte behörighet här i
Sverige. Hon var tvungen att gå KomVux
för att komplettera.
– Men det var bra, säger hon. För jag
lärde mig en bättre svenska på köpet.
Som VD har hon arbetat stenhårt med
att förändra företaget. Att jobba med
förändring är att ta vara på den bästa

Toves väg till tidningstoppen
Svenska Dagbladets välkända chefredaktör Tove Lifvendahl gästade BPW
Stockholm på vårt andra lunchmöte.
Tove talade om kvinnorna, medierna och
makten. Under de senaste fem åren har
stora positiva förändringar ägt rum när
det gäller kvinnors makt i medievärlden.
Svenska Dagbladets ledarsida till exempel domineras numera av kvinnor.
Tove påbörjade sin karriär som ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, hon har kritiserat Moderaterna för
en icke liberal flyktingpolitik och skrivit
flera böcker, bland annat om sina erfarenheter från att ha bott i invandrartäta
Rosengård i Malmö.

Tove berättade öppenhjärtigt om sitt liv
och de erfarenheter som hon varit med
om. Att vara mamma och framgångsrik
politiker är ett pussel som många skulle
ha svårt att lägga, men som Tove klarat
galant.
Att vara närvarande och målinriktad
samt att ta möjligheterna när det kommer samt att se lösningar på problem
berättade Tove var viktigt.
Att kriser kommer, det vet vi och med
facit i handen så har det ju alltid löst sig.
En inspirerande och intressant lunchträff
som var väldigt givande.
Foto: Rikard Linde

kompetensen, och det är viktigt att både
män och kvinnor är med och arbetar
för jämställdheten, menar hon. Kvinnor
behöver ta större plats och män behöver
våga lämna ifrån sig makten.
– Jag hade inte fått möjligheten att bli
Sverigechef om inte min chef hade stigit
åt sidan och lått mig växa.
Fotnot: Sodexo är ett franskägt familjeföretag som utvecklar, leder och levererar tjänster till företag, institutioner och
offentlig sektor mm.

Årets mäktigaste kvinna enligt
Veckans Affärer.

BPW BORÅS

ABC viktig rutin vid
ambulanscentralen
Två erfarna ambulanssjukskötare Petri
och Esbjörn gav deltagarna en inblick i
modern ambulanssjukvård.
De berättade om organisationen,
utbildningen och hur det är att arbeta
som ambulanssjukskötare, vilka rutiner
de har vid ett uppdrag. Bland annat att
alltid kontrollera Andning, Blödning och
Cirkulation först.
Vi fick också se en ambulans med
modern utrustning samt det senaste
tillskottet i utrustningen, ”Lukas” som
ger mekaniska hjärtkompressioner.

På bilden syns tre av Borås nya medlemmar, Josefine Olsson, Johanna Nilsson
och Birgitta Nygren när de lyssnar på
ambulanspersonalens information.

Livslön eller livslögn
– vems är ansvaret?

		
		
		

Moderatorn Catarina
Rolfsdotter-Jansson
ledde paneldebatten.

Årets Equal Pay Day i Malmö den 26
februari bjöd på en engagerad och
inspirerad energi med ett aktivt
deltagande från både politiker och
publik.
Det märktes tydligt att lönefrågan engagerar och upprör vilket är precis det
resultatet vi vill uppnå. Det finns inga
argument som kan försvara löneskillnader som grundar sig i könsskillnader.
Equal Pay-kampanjen är en av BPWs
viktigaste frågor. Intresset skiftar dock
från land till land. Sedan första gången vi
arrangerade Equal Pay i Sverige har bara
mindre förbättringar i kvinnors löneutveckling noterats.
De är dock långt ifrån tillfredsställande. Vad vi kunde konstatera från
årets arrangemang är att BPW blivit
en ”objektiv” plattform där näringsliv,
fackförbund och politiker tillsammans
med yrkeskvinnor kan föra en öppen dialog. Paneldebatten genomfördes med
Unionen, Vision samt fackföreningen ST
som medarrangörer.
Det var steg tre under temat Livslön
eller Livslögn – vems är ansvaret? Det
första steget var Equal Pay 25 mars 2014.
Steg två var ett seminarium på Nordiskt
Forum, 13 juni med rubriken Lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper.
Steg tre var som sagt nämnda paneldebatt med folkvalda politiker med
den erfarna och skickliga moderatorn
Catarina Rolfsdotter-Jansson. Det var
ett uppskattat program och gav oss
i arbetsgruppen ny inspiration för en
fortsättning.

Summerar vi samtliga tre steg uppskattar vi att vi har pratat med och träffat
över 1 000 personer, lågt räknat.
Utmaningen för nästa år är att få mer
publicitet samt fler deltagare.
Annakarin Wall,
utredare på Kommunal och författare till rapporten
Pensionen
– en kvinnofälla,
förmedlade viktig
fakta som rör
kvinnors löner, pension med mera.

BPW Helsingborg

Johanna brinner
för unga kvinnor
På internationella kvinnodagen
passade Helsingborgsklubben på att
dela ut priset till Årets Yrkeskvinna i
Helsingborgsregionen 2014.
– Vi har fått flera intressanta förslag
och den som slutligen får titeln är Johanna Salama, Free Zone, säger Ann-Sofie
Malmgren, ordförande för BPW Helsingborg. FreeZone, grundad av Johanna,
är en ideell förening som verkar för
ett jämlikt samhälle där varje barn och
ungdom känner sitt värde, har en hög
självkänsla och en god psykisk hälsa.
Syftet är att ge individen redskap för att
nå sina egna nycklar till välbefinnande
och framgång.

“

Juryns motivering:

Genom en väl utarbetad metodik och stort engagemang har Johanna
hjälpt många unga kvinnor att stärka sin
självkänsla nu och för framtiden.

Vad anser partierna
är viktigast?

V – anhörigvården
FP – feminism utan socialism
S – heltid som norm på arbetsmarknaden
FI – heltid
M – utveckling och tillväxt
MP – arbetsmiljö
KD – arbetsmiljö

Verktyg?

KD – motivera kvinnor att arbeta heltid
MP – attityder och syn på kvinnor och
män och deras arbete – representationen och genus
M – fler privata arbetsgivare
V – konkreta lönesatsningar och rätt till
heltid
S – SKL lag om heltid
FI – heltid och föräldraförsäkringen

Johanna Salama är utbildad socionom
och lösningsfokuserad handledare.
Johanna har tidigare framför allt arbetat
med ungdomar i riskzonen, både i förebyggande och behandlande syfte. År
2007 startade hon United Sisters,
Fryshuset i Malmö, och drev verksamheten i fem år. Med den bakgrunden
startade hon sedan FreeZone.

Skribent:
Rebecka Kjellsson
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