
BPW Borås var värd för en väl-
arrangerad förbundskongress i april. 
Inspirerande föreläsare, engagerade 
medlemmar, stimulerande mötesplatser 
och god mat – värdet av att mötas under 
angenäma former kan inte nog beskrivas 

Hur fördelas 
pengarna 
mellan könen?

Carola Samuelsson 
är beteendevetare 
och arbetar som 
jämställdhetssam-
ordnare i Borås Stad.
Ett av hennes uppdrag är att upprätta 
en genderbudget, en budget som syn-
liggör människorna bakom siffrorna i 
kommunen och visar hur pengarna för-
delas mellan könen.                        Sid 3

Krig drabbar 
kvinnor värst
Att begränsa kvin-
nors rättigheter till 
skolgång, till sin 
egen kropp och att 
gifta sig med vem 
man vill är våld, 
anser Kvinna till 
Kvinna. Det är en 
svensk organisation som stödjer kvinno-
organisationer i krigs- och konfliktdrab-
bade områden. Anna Grassotti berät-
tade engagerat om verksamheten för 
BPW Stockholm.                          Sid 4

Sakinas flykt från Kongo
Till luleåklubbens årsmöte samlades ett 
tjugotal för att lyssna på Sakina Ntibany-
itesha. Under bok- och biblioteksmäs-
san i Göteborg 2014 utnämndes hon till 
årets invandrarförfattare. Sakina kom till 
Sverige 2003 som FN-flykting. I hennes 
böcker skildrar hon uppväxten och 
flykten undan kriget i Kongo. Sakina är 
utbildad undersköterska och författare. 
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
leddes av ordförande Ewa Gunéll. 
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Nu satsar vi på nya mål

Agnes Wold är Årets Yrkeskvinna   

På förbundskongressen utnämndes Agens Wold till Årets 
Yrkeskvinna för BPW Sweden 2015. Agnes Wold är professor 
i klinisk bakteriologi och överläkare på Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet. Hon sitter också med i den expert-
grupp som ska hjälpa forsknings- och högskoleministern att 
förbättra jämställdheten inom akademin.

Motiveringen:  Agnes Wold har på ett modigt, envist och rakryg-
gat sätt “trampat upp stigen” för att kvinnors kompetens och 
meriter ska värderas på lika villkor inom den mansdominerade 
forskarvärlden. Hennes gedigna kunnande inom sitt område, som 
hon på ett lättfattligt sätt delar med sig av, gör att hon idag är en 
stor förebild för yrkeskvinnor och en röst man lyssnar på med stor 
respekt. Agnes tar emot diplom och pris på ordförandemötet 18 
september i Stockholm.

och uppskattas! Dessutom var alla enga-
gerade i årsmötets fastställda strategi 
för BPW Swedens framtid. 
    De nya ledorden är kvinnors karriär, 
ekonomiska oberoende och hälsa.                       
                                          Se ledaren sid 2

Förbundskongressen lockade 
BPW:are från hela landet.

BPW Swedens 
utmärkelse 
2015 går till 
Agnes Wold.



Tack BPW Borås för en välarrangerad 
förbundskongress i april! Värdet av att 
mötas kan inte nog beskrivas och upp-
skattas! 
    Årsmötet med Maj Steen som mötes-
ordförande godkände strategin för 
BPW Swedens framtid. 
    Den baserar sig på BPW Europas 
strategi med anpassning till svenska 
förhållanden. 
”Kvinnors karriär, ekonomiska 
oberoende och hälsa” är vårt motto.   
Dessa tre fokusområden täcker på ett 
enkelt sätt in det mesta som vi har gjort, 

gör och vill göra. Tanken är att vi på 
lokal klubbnivå kan välja ett eller flera 
fokusområden som tema för kommande 
klubbträffar. 
    Ledordet karriär kan rymma program 
om allt från mentorskap och ledarskap 
till personlig kompetensutveckling. 
Ekonomiskt oberoende täcker in teman 
om lika lön för lika arbete, löneförhan-
dlingar, pension, föräldraledighet etc. 
Hälsan. Att vara frisk och må bra samt 
ha balans mellan arbetsliv och privatliv 
är viktigt. Men vad händer när vi blir 
sjuka, utbrända? Här finns mycket att 
belysa och diskutera.
    De tydliga ramar vi satt upp för BPW 
Sweden kommer underlätta det fort-
satta arbetet. En arbetsgrupp där jag 
själv ingår arbetar med att modernisera 
vår hemsida och även ta fram en grafisk 
profil. Med det som bas kommer vi 
även att ta fram en broschyr. 

De nya ledorden för BPW

Karriär, ekonomiskt 
oberoende och hälsa

Vår medlemstidning BPW Forum som 
nu är digital och nås via hemsidan fick 
många lovord. Digital version är ett 
smidigt och kostnadseffektivt sätt att 
marknadsföra oss, något vi behöver 
göra hela tiden. Kan nämna kort att även 
vid presidentmötet i Bryssel gick våra 
tre nyckelord karriär, ekonomi och hälsa 
hem! Deltagarna vid årsmötet fick rösta 
på det förbund de ville höra mer om. 
Bland de mest intressanta var Sverige. 
Att sträva efter det enkla i en komplex 
värld behövs för att nå ut, skapa enga-
gemang och delaktighet. Vi måste tänka 
på att göra oss begripliga och attraktiva 
för blivande medlemmar som finns där 
ute. 
    Med det vill jag önska er alla en Glad 
Midsommar och en varm, solig och lat 
semester!

Erika Braun
Förbundsordförande BPW Sweden

Trevligt möte med 
textilstaden Borås
Det var kommunfullmäktiges andra vice 
ordförande Leila Pekkala som hälsade 
deltagarna i BPW:s förbundskongress 
välkomna. Efter måltiden berättade 
Leila Pekkala om Borås, historia, nutid 
och framtid . Hon berättade om hur 
betydelsefull textilindustrin är och har 
varit för staden. Textil är större än export 
av skog. Borås kan även stoltsera med 
en högskola dit 20 000 söker varje år.  
Leila Pekkala berättade också att Borås 

är i framkant, när det gäller sopsorter-
ing och dessutom att tågförbindelse 
med höghastighetståg är på gång. Det 
var mycket givande och intressant att 
lyssna och att lära känna staden Borås 
bättre. Tack vare BPW och förbunds-
kongressen har jag och flera kvinnor från 
Sveriges alla hörn berikats med kunskap, 
njutit av gemenskap och arbetat mot 
samma mål.                        
                 Karin Manzoor BPW Göteborg

Våravslutning i kyrkan
 
Tidigare ordförande i BPW Borås, Gunn-
Britt Scherdin, äntrade predikstolen i 
Borgstena kyrka när klubben valde att 
ha sin våravslutning i denna kyrka från 
1100-talet.
    Stig Ehrstedt tog emot och berättade 
om takmålningarna och orgeln som 
invigdes i mars 1967. 
    Stig ackompanjerade de fina sånger 
som ljöd från läktaren, bland andra 
Den blomstertid nu kommer.

BPW BorÅS



Är kvinnor mindre riskbenägna än 
män? Camilla Wagner, journalist, 
debattör och författare var inbjuden 
till Stockholmsklubben för att dela 
med sig av sina erfarenheter från 
näringslivet. 
    Camilla har tilldelats Fredrika 
Bremer-priset samt 1,6-miljonerklubbens 
stipendium. Hon har också fått flera 
prestigefulla internationella uppdrag. 
Vid toppmötet Northern Future Forum 
2012 ledde hon diskussionen mellan 
bland annat premiärminister David Cam-
eron och statsminister Fredrik Reinfeldt.
    – Jag har blivit mer radikal med 
åren och ser hur svårt det är att ändra 
strukturerna i samhället. Manlighet är en 
egen kompetens. Därför har vi så svårt 
att komma ikapp, deklarerade Camilla.
    Men visst har det skett stora föränd-
ringar bara sedan slutet av 90-talet.

Ifrågasätt myterna om kvinnor

BPW STocKHolm

I dag har kvinnor blivit rekryteringsbara 
på ett annat sätt och de byter oftare 
toppositioner, som till exempel när 
Maire Ehrling gick från SAS till Telia 
Sonera. Det beror också på den höjda 
utbildningsnivån. Snart är kvinnor förbi 
i kompetens om det baseras på akade-
misk utbildning.
    Det vi har att slåss mot är attityder 
som att män är bättre entreprenörer, 
att kvinnor är dåliga löneförhandlare, 
att kvinnor har fördelar så länge hon är 
”käck” och ”snygg” medan en man är 
spännande i alla åldrar. Men om bara 
kvinnor hjälpte varandra skulle det gå 
bättre. Vi gör oss en otjänst om vi tror 
det, menade Camilla. Sanningen är att 
kvinnorna inte har makten. Men om du 
får en kvinnlig chef – behandla henne 
lite bättre! För att spränga glastaket 
behöver vi ett kvinnligt nätverk.

BPW BorÅS

Gender budget
Hur fördelas pengarna 
mellan könen?

När kommunens budget görs är man 
låst i ekonomiska system. Man budge-
terar för främjande, förebyggande och 
rehabiliterande åtgärder. Men den 
största delen av budgetens pengar 
hamnar under poster som ska betala så-
dant som man vet kommer att ske, trots 
förebyggande åtgärder. Carola Samuels-
son är beteendevetare och arbetar som 
jämställdhetssamordnare i Borås Stad.
    Ett av uppdragen är att upprätta en 
gender budget, en budget som synlig-
gör människorna bakom siffrorna i kom-
munen och visar hur pengarna fördelas 
mellan könen.
    Man vet idag att det är ca 70-80 
procent män som drabbas av bränder, 
trafik- och drunkningsolyckor. Olyckorna 
kostar ca 24 miljarder kr. Samma summa 
kostar fallolyckorna, som till 75 procent 
drabbar kvinnor.
    Man vet också att det är ca 75 procent 
kvinnor som använder kollektivtrafiken. 
Detta har gjort att man i en del kom-
muner har ändrat prioriteringarna på 
snöröjningen. Man röjer de gator som 
trafikeras av kollektivtrafiken först och 
därefter de gator och leder som trafik-
eras mest av bilar.
    – Genom att skaffa fram kunskap kan 
vi ge en mer jämställd medborgarser-
vice. Medel till uppdraget kommer från 
Borås Stad och från Sveriges Kommuner 
och Landsting.

BPW KrISTIANSTAD

linné hade koll på 
”fjärilskvinnan”
Vid årsmötet i Kristianstad var Gunnel 
Petersohns föredrag ett intressant inslag. 
Hon har bland annat översatt en histo-
risk roman ”Fjärilskvinnan”, som handlar 
om en viljestark, skicklig och framgångs-
rik kvinna som både var konstnär och 
vetenskapsman. Hon heter Maria, Sibylla 
Merian (1647-1717). Gunnel berättar om 
denna fantastiska kvinna som på sin tid 
var världsberömd. Linné lär ha studerat 
hennes böcker och tittat på hennes 
insektsbilder när han arbetade med sin 
”Systema Naturae”. Härligt att höra 
om alla kvinnor som utmärkt sig i 
historien! 

Ulrika Lönnå gästade BPW Sundsvall 
hemma hos BPWs  Lena Andersson på 
Alnö. 40 kvinnor lyssnade på Ulrikas 
spännande liv. 
    Hon berättade om sina framgångar 
som textilkonstnär, sin sjukdom och sitt 
äktenskap med körledaren Kjell Lönnå.  
Kvällen avslutades hos Gunz Trädgårdar.

Kjell Lönnås bok 
såldes till oss, även 
hans vackra sakrala 
akvarellblad.

BPW SUNDSVAll

Camilla Wagner drog fullt hus till 
Stockholms Matmarknad, Stureplan 
där mötet hölls.
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BPW mAlmö

Gymnasieskolan Spyken i Lund arran-
gerade en feministvecka i maj. BPW 
Malmös styrelse fick möjlighet att pre-
sentera BPW:s internationella organisa-
tion för studenterna. 
    Förbundsordförande Erika Braun 
inledde med att ge en historisk tillbaka-
blick om kvinnorörelsens betydelse samt 
pekade på frågor som fortfarande är 
aktuella och viktiga att belysa.
    Anslutningen från studenterna var stor 
och likaså engagemanget med livliga 
diskussioner om allt från löneskillnader 
till hur jämställdheten fungerar i klass-
rummet och skolan. 
   – Det var mycket inspirerande att träffa 
studenterna, säger Erika.
    – Det här vill vi göra fler gånger, ut-
brast Gunilla Larsson, Lisa Washburn och 
Mariana Groparu, även de från styrelsen.

Det var många som reste sig upp från 
stolen när Stockholmsklubbens nya 
ordförande Elisabeth Matsgård bad hela 
styrelsen stå upp för en presentation. 
Med suppleanter och revisorer var anta-
let 14 personer plus tre i valkommittén.
– Nu har vi en oerhört kompetent 
styrelse som med sina kunskaper och 
kontakter kan bidra till vår verksamhet 
enskilt eller i team, kommenterade 
Elisabeth Matsgård (som presenteras i 
nästa nummer av BPW Forum).
    Monica Renstig avtackades för sin tid 
som ordförande i Stockholmsklubben 
som hon tillsammans med Agneta Berg-
man Johansson, Carin Helander, Char-

Stärkt styrelse i Stockholm

Den nya styrelsen i BPW 
Stockholm:
Elisabeth Matsgård, ny ordförande, 
Katarina Stylander, Anna Hem-
mingsson, Susanne Sundling, Karin 
Abbor-Svensson, Christina Anders-
son, Anne Engevik, Anna Flygare 
och Monica Lindsten Rooslien. 
Suppleanter: Sandra Hamadi och 
Barbro Welén.

målet är att hjälpa 
kvinnor i krig
Det finns ingen quick-fix för att hjälpa 
kvinnor i utsatta områden. Många 
måste ta små steg och våga tro på 
att det spelar roll. Det gör Kvinna till 
Kvinna där Anna Grassotti arbetar.

– Det finns så många orimligheter som vi 
pekar på i olika projekt, berättade Anna 
Grassotti. I Jordanien har till exempel 
kvinnor inte rätt till sin mors nationalitet. 
De får leva som statslösa om mannen 
dör eller försvinner. Som vi vet är sexuellt 
våld i krig ett effektivt vapen. Att våldta 
kvinnor kan söndra hela samhället, oäkta 
barn blir en skam. 
    Kvinna till Kvinnas organisationer ser 
till att olika drabbade länder utbyter 
erfarenheter. 
    Man förmedlar också kunskap om 
internationell lagstiftning till kvinnor.
    – Det viktigaste är att försöka  påverka 
den yngre generationen, få in kvinnor i 
fredsförhandlingar eftersom de har helt 

BPW lUleÅ

andra erfarenheter av och perspektiv på 
krig och konflikter.

Fakta
I dag finns Kvinna till Kvinna i 17 länder med HK 

i Stockholm. Organisationen grundades 1993, i 

samband med Balkankriget. 2002 fick Kvinna till 

Kvinna the Right Livelihood Award, det alterna-

tiva Nobelpriset. Kvinna till kvinna får 70 procent 

av sin budget från SIDA i öronmärkta pengar. 

Plus postkodlotteriet och sponsorer.

BPW Luleå klubben hade i maj sitt 
klubbmöte på Pentik. Annika Olsson
som är affärsinnehavare av den enda 
Pentikbutiken i Sverige, berättade
om hur hon fick det finska företaget 
Pentik att öppna en butik i Luleå.  
Pentiks produkter är framtagna ur ett 
miljötänk och principer för en hållbar 
utveckling. Bland annat överlämnas spill-
värmen från keramikugnarna till Kommu-
nen Posios fjärrvärmenät. 
    Pentik är en jämställd arbetsplats med 
motiverad och utbildad personal.
    Kvällen avslutades med att man 
gjorde en insamling till BPW Nepal som 
ett stöd i återuppbyggnad efter
jordbävningskatastrofen.

Annika Olsson, Pentik.

lotte Köhler Lindahl, Maria Forsén, Anna 
Topolska/Senften i styrelsen drivit på ett 
mycket engagerat och förtjänstfullt sätt.

Anna Grassotti, insamlingsansvarig för 
Kvinna till Kvinna.


