Har vi råd?

Var står du – testa dig!

Har vi råd med ett orättvist, könssegregerat
samhälle, som bygger på att mannen är
norm inom alla områden?

o o

Har vi råd att säga nej till könskvotering för
att uppnå jämställdhet?

1. Är det sant att lika lön för lika
arbete är mot grundlagen?

o o

2. Är 6 timmars arbetsdag bra för
mäns mänskliga utveckling?

o o

3. Tjänar projekt- och deltidsanställningar kvinnors intressen?

o o

4. Har någon framgångsrik
kvinna varit man?

o o

5. Fördelas de samhällliga resurserna rättvist ur ett könsperspektiv?

o o

6. Är subventionerade pigor universalmedlet för ett jämlikt och
solidariskt samhälle?

o o

7. Ska det vara minst 50 procent
kvinnor i alla beslutande organ i
samhället?

o o

8. Är trafficking och övrig
slavhandel bra för tillväxten?

o o

9. Bör föräldraförsäkringen könskvoteras ytterligare?

o o

10. Är patriarkatet ett utslag av
naturlagarna?

o o

11. Är gubbröra en maträtt eller
ett samhälleligt tillstånd?

Har vi råd med pigor, lönedumping, svartjobb, människofientliga arbetsmiljöer, uppluckring av kollektivavtal och arbetsrätt?
Har vi råd att säga nej till 6 timmars arbetsdag?
Har vi råd att inteckna framtidens miljö
genom massbilism, förödande kemikalier
och energislöseri?

JA NEJ

Har vi råd att negligera barnkonventionen?
Har vi råd att blunda för det världsomfattande kvinnoförtrycket?
Har vi råd att motarbeta freden och låta
krigsaktivisterna härja fritt?
Ett jämställt, demokratiskt och integrerat
samhälle har inte råd med patriarkatets överordning.
Det är dags att avskaffa patriarkatet!

Svar: 1. Nej. 2. Ja 3. Nej. 4. Nej. 5. Nej. 6. Nej. 7. Ja. 8. Nej. 9.
Ja. 10. Nej. 11. Både och. Många rätt? Då platsar du i SKV!

Har vi råd med mäns våld mot kvinnor?

Är du trött på
gubbröran?

Svenska
Kvinnors
Vänsterförbund

Detta är SKV

SKV är ett partipolitiskt obundet,
feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund
Den kvinnopolitiska vänsterinriktningen
innebär att vi arbetar för att i grunden utjämna köns- och klassklyftor, nationellt och
internationellt.
Vi verkar för att upphäva patriarkatets makt
och för alla kvinnors rätt till självbestämmande och ett rikt, okränkbart liv. Vår vision är ett demokratiskt samhälle präglat av
solidaritet, mänsklig värdighet och hållbar
utveckling.
Det feministiska innebär att vi betraktar kön
som politisk kategori och därmed oss själva
som aktiva i en radikal förändringsprocess av
vårt samhälle.
Som kvinnoförbund formulerar vi problemställningar utifrån de livsvillkor som format
oss som kvinnor i ett samhälle präglat av en
manlig norm. Politisk verksamhet är inte
könsneutral!
Det pacifistiska innebär att vi tar avstånd
från våld och krigshandlingar för att lösa
konflikter, från vapentillverkning och förberedelse till krig.
Vi anser att de ofattbara summor som investeras i vapen världen runt bör satsas på att
avskaffa fattigdom, att bygga trygga samhällen och tillgodose mänskliga behov. Vi vill
främja internationell solidaritet.

Svenska
Kvinnors
Vänsterförbund
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
tel: 0761-457909 • skvgoteborg@telia.com
www.vimanskor.se

Du behövs i kvinnorörelsen!
Är du trött på gubbröran? Är du less på att
det bara snackas om jämställdhet? Om det
ska bli någon förändring i samhället måste vi
bli många! Bli medlem i SKV!
Medlemsavgift: 50-500 kr
Plusgiro: 50 50 95-0

SKVs historia i korthet
År 1914 bildades föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: ”Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet.” År 1931
fick förbundet sitt nuvarande namn Svenska
Kvinnors Vänsterförbund (SKV).
SKV har tillsammans med andra kvinnoorganisationer aktivt deltagit i uppbygget av det
moderna Sverige för att förbättra kvinnors
villkor på områden som särbeskattning, daghem och förlängd föräldraledighet.
Under de senaste decennierna har SKV kämpat mot kärnkraft, för en hållbar utveckling,
för kvinnors och barns rättigheter nationellt
och internationellt.

Kontakt med SKV
Göteborg
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
tel: 0761 – 457909
skvgoteborg@telia.com
Stockholm
skvsto@gmail.com
Lund: Bodil Nilsson
Törnsångarevägen 32, 247 35 Södra
Sandby tel: 046 - 18 99 19
Olofström: Gunnil Bengtsson
Övre Brogatan 43 A, 293 36 Olofström
tel: 0454 - 418 14
Karlshamn: Eva Olsson Bengtsson
Stenhagsvägen 42, 374 33 Karlshamn
tel: 0454 -391 50
Karlstad: Agneta Stenström
Tallvägen 8, 663 31 Skoghall
tel: 054 - 51 92 07
Örebro: Karna Lindén
Mejramsvägen 103, 702 18 Örebro
tel: 019 - 33 24 05
Umeå: Margareta Henriksson
Kaptensgatan 4 B, 903 63 Umeå
tel: 0706 - 59 44 58
Piteå: Lilian Dahlberg
Solandersgatan 3, 941 34 Piteå
tel: 0911-122 11

