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Nu blir vi aktivister! 
Den 29 augusti träffades partiföreningarnas ordförande och 
medlemsansvariga i Boden. Där diskuterades bla aktivism – hur 
vi kan engagera fler medlemmar och samtidigt nå ut med vår 
politik. Läs mer på sid 3
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Anna Hövenmark rapport-
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Eko-Eko rapporten är klar 

Intervju med Anna 
Kumpula Kostet

PÅ GÅNG I DISTRIKTET

25-26 September 
Feministisk träff i Gällivare

10 Oktober
Gruppledarträff Tema: mediautbildning

11 Oktober
Eko-eko-seminarium 

14-15 November
Regional träff för vänsterns 
kvinnonätverk i Umeå

4 December
Kampviljan kommer ut

23 Januari
Kurs för nya medlemmar

23-24 Januari
Internfeministisk kurs 

24 Januari
Motionsstopp till årskonferensen

sid 2

sid 4

   Utan att vi har 
märkt det är det något 
som händer i världen 
utanför journalister-
nas strama budget.

 “  Vi måste orka 
lyfta blicken och 
se det positiva och 
skapa utvecklings-
områden. 

 “ 
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Utan att vi har märkt det är det något som händer i världen utanför nyhetsuppläsarnas 
räckvidd och journalisternas strama budget.

Vänsterdagar och socialism!

LEDARE

Christina Snell-Lumio
ordförande V Norrbotten
christina@lumio.se

C. Snell-Lumio

Tummen upp för...
alla människor i vårt avlånga land som 
ställer upp och hjälper flyktingar med allt 
från boende till praktiska behov!

Tummen ner för...
Stefan Löfven som försvarar Dublin-
förordningen och transportöransvaret. 
Vi vill ha ett Europa utan murar!

Tornedalen vaknar denna 
morgon med ett magiskt ljus, dim-
man stiger från älven av den uppåt-
gående solen, molnen skingras och 
en blå himmel framträder. Grannens 
potatisblast hänger slött mot marken 
av kalla nätter. Stillhet råder. 

Samtidigt översköljs jag av bilder 
från Vänsterdagarna i Malmö, där 
ett tusental vänsterpartister har slutit 
upp för att lära sig mer kring social-
istiska strategier, för gemenskap och 
glädje. Vänsterpartister från Norr-
botten skickar uppdateringar och 
bilder från Vänsterdagarna, samti-
digt blandas dessa med texter och 
bilder om människor, föreningar och 
företag som hjälper flyktingar runt 
om i vårt avlånga land, människor 
som ställer upp. Solidariteten finns 

kvar i Sverige! Tack för att ni finns! 
Och jag känner, trots sin omöjlighet, 
hur Tornedalen blir både varmare 
och vackrare.

På Kunskapskanalen visas hur 
motståndet i stora delar av världen 
tar fart med ickevålds-aktivister 
som osjälviskt kämpar för varandra, 
för alla människors lika värde, rät-
tigheter och möjligheter. Mitt hjärta 
vill sprängas av ovan lycka… 

Utan att vi har märkt det är det 
något som händer i världen utan-
för nyhetsuppläsarnas räckvidd 
och journalisternas strama bud-
get. Det är en rörelse som är på 
gång och vi är en del av den!

Som ledamot i Programkommis-
sionen (PK) har jag varit med om att 
skriva om strategidelen i Vänster-
partiets partiprogram. Det handlar 
om en socialistisk vision och strate-
gi. Det handlar om förändringar som 
ökar solidariteten inom den breda 
arbetarklassen, stärker löntagarnas 
ställning på arbetsmarknaden och 
som demokratiserar den ekonomis-
ka makten. Som utjämnar löneskill-
nader mellan män och kvinnor, 
motverkar mäns våld mot kvin-
nor, bygger ut och demokratiserar 
välfärden. Som stärker människors 
självorganisering och rätt till per-
sonlig integritet. Som både angriper 
rasismens och nyfascismens rötter 
och dess direkta verkningar. Och 
som på allvar ställer Sverige i första 
ledet för att driva på för ekologisk 

omställning och en rättvisare och 
fredligare världsordning.  

Förslaget till förändringar ska nu 
diskuteras brett i och utanför partiet 
fram till november. Fram tills dess 
tar programkommissionen gärna 
emot synpunkter på revideringar 
innan det slutliga förslaget antas 
och skickas ut till partiet inför kon-
gressen i maj 2016. Synpunkterna 
skickas till politikutveckling@
vansterpartiet.se 
 
För att stimulera och fördjupa 
programdiskussionen kring par-
tiprogrammet – och kring det eko-
logisk-ekonomiska punktprogram 
som också ska tas på kongressen 
– finns studiematerial och kurser 
framtagna som rör dessa frågor. 
Vissa av dessa bygger på att med-
lemmar i Programkommissionen 
kommer ut och föredrar föränd-
ringarna. Dessa studier kan du 
läsa mer om och beställa på http://
www.vansterpartiet.se/resursbank/
vansterskolan 

När jag denna söndagsmor-
gon ser ut över Torneälven känner 
jag både hopp och framtidstro. Av 
denna strida ström av bilder från 
vänsterpartister och aktivister tänds 
hoppet och mitt hjärta vill åter sjun-
ga: ”Framtiden kan verka hopplös 
men det är människan som skapar 
den.” 
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OM KAMPVILJAN (KV)
Kampviljan är Vänsterpartiet Norr-

bottens medlemstidning. Den ges ut 

minst 4 gånger per år och skickas ut 

till partidistriktets medlemmar. Du är 

varmt välkommen att bidra i arbetet 

med Kampviljan på det sätt du kan 

och vill. Gärna med text och bild! 

Deadline för nästa nr. är den 1/11.

REDAKTIONELLT

ANSVARIG UTGIVARE/
REDAKTÖR
Christina Snell-Lumio, Övertorneå

REDAKTION
Christina Snell-Lumio, Bertil Bart-
holdson, David Väyrynen, Anna 
Hövenmark

MED I DETTA NUMMER
Christina Snell-Lumio, Anna Kum-
pula Kostet, David Väyrynen, Bertil 
Bartholdson, Anna Hövenmark

Foton: Christina Snell-Lumio, David 
Väyrynen, Kalle Larsson.

TRYCK
Kampviljan trycks i Luleå på Väns-
terpartiet Norrbottens eget tryckeri. 

Vänsterpartiet Norrbotten
Lulsundsgatan 13

972 41 Luleå
0920-12508, 0920-19475

norrbotten@vansterpartiet.se
http://norrbotten.vansterpartiet.se

RAPPORT FRÅN SKL

EkoEko- gruppen har nu läm-
nat sin slutrapport och den rap-
porten finns på Vänsterpartiets 
hemsida. 
http://www.vansterpartiet.se/politik-for-
en-rodgron-omstallning

 
Nu kommer partistyrelsen att ren-
odla rapporten och lägga ett förslag 
på punktprogram till kongressen i maj 
2016.

Det kommer också att finnas utbild-
ningar i ämnet som man kommer att 
kunna beställa och förhoppningsvis 
ladda ner, från partiets hemsida: http://
www.vansterpartiet.se/resursbanken

Det för att debatten ska starta in-
nan kongressen och därigenom bli mer 
levande, kommer även att finnas för 
Programkommissionens arbete har jag 
förstått.

På senaste partistyrelsen fick vi infor-
mation om arbetet i budgetförhandling-
arna, det mesta har redan publicerats och 
jag kan konstatera att förhandlarna har 
gjort ett gott jobb, även om vi naturligt-
vis inte kan vara nöjda – eftersom vi inte 

helt får igenom vår politik.
Vi behandlade också rapporten om 

hur vi blir fler – i den finns en hel del 
matnyttigt och den handbok som kom-
mer utav det arbetet kommer att bli till 
stor nytta i våra lokala föreningar.

I Sveriges Kommuner och Landsting 
pågår arbetet med inriktningsdoku-
mentet för kommande år. Kongressen 
som ska behandla det är i november 
och i V-gruppen har vi valt ut ett an-
tal områden som vi ska försöka få 
igenom i förhandlingarna med S och 
Mp. Vi får se hur väl vi lyckas inför 
kongressen.

Anna Hövenmark
Styrelseledamot PS/ SKL

Under valåret har  Vänsterpartiet 
Norrbotten utvecklat hemsidan och i år 
har vi tagit ännu ett steg med en debatt-
sida dit debattinlägg kan skickas. Hem-
sidan har flikar där man kan läsa om vår 
politik, senaste nyheter, våra politiker i 
kommun och landsting och nu även en 
debattsida.

Vi har även utvecklat vår Facebook-
sida till en sida där alla PF kan sprida 
arrangemang, information om vår poli-
tik i länet. Det är viktigt att vi använder 
våra egna medier och  visar att det är vi 
alla tillsammans som gör Vänsterparti-
ets politik ute i länet.

 
PS. det går även bra att skicka debatt-
inlägg till Kampviljan.

Christina Snell-Lumio, ordförande

Publicera era aktiviteter på vår egen Face-
booksida så syns de även på hemsidan!
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Distriktsstyrelsen träffades 
i Gällivare den 22-23 au-
gusti.
Den största diskussionen handlade 
om landstingspolitiken. Landstin-
gets ekonomichef Carola Fransson 
hade en genomgång av landstingets 
ekonomiska läge via videolänk från 
landstingshuset.

Landstinget ser ut att få stora 
ekonomiska underskott i verksam-

heten under de kommande åren, 
trots dom besparingsprogram som 
nu är igång. Huvudförslaget är att 
genomföra en skattehöjning för att 
öka skatteinkomsterna.

Styrelsen kommer att ha bereds-
kap för ett extra DS-möte så snart 
vi har fått till stånd ett gemensamt 
möte med distriktsledningarna för 
S och Mp.

DS beslöt att ha en kvinnop-
olitisk träff i Gällivare 26-27 sep-
tember, om detta har en särskild 
inbjudan gått ut till alla kvinnliga 
medlemmar i distriktet.

RAPPORT FRÅN DS

Bertil Bartholdson
Ombudsman V Norrbotten

Jeanette Wäppling och Karl-Erik 
Taivalsaari höll en presentation om 
det politiska läget i Gällivare kom-
mun. Kommunen styrs sedan sen-
aste valet av en regnbågskoalition 
med V, moderaterna, Malmfältens 
väl, Norrbottens sjukvårdsparti och 
Mp. Man har en politisk överen-
skommelse där vänsterpartiet har 
fått igenom mycket av vår egen 
politik. 

En stor fråga i kommunen är den 
framtida skolstrukturen.

Nästa möte med distriktsstyrelsen 
blir den 8 oktober, då via skype.

Den 29 augusti träffades 
ordförande & medlemsans-
variga i Boden. 
Ett tiotal ordföranden/medlem-
sansvariga träffades i V-Bodens 
lokal. Det aktuella politiska läget 
presenterades av Birger Lahti. Vi 
gick igenom kommande aktiviteter 
under hösten samt pratade kring 
medlemsvård, medlemsvärvning 
och aktivism. 

Aktivism handlar om att göra sa-
ker utanför mötesrum och parla-
ment. Genom aktivism kan alla 
medlemmar bidra med något och 
alla kan få en uppgift i förenin-

gen. Det är viktigt när vi får många 
nya medlemmar att vi tar hand om 
varandra och ser till att alla finner 
en mening i att vara medlem i Vän-
sterpartiet. 

Dessutom är aktivism roligt - in-
get att föringa! Man ser resultat 
direkt och får en naturlig dialog 
med människor. Med aktivism gör 
vi politik och visar att vi kan göra 
skillnad oavsett om vi sitter med 
och styr i kommunen eller om vi är i 
opposition! Distriktet hjälper gärna 
till när PF vill ordna med olika ak-
tiviteter: Hör av er till expeditionen 
eller PF:s kontaktperson.

Varför blev du Vänsterpartist? 
Det är viktigt att vi ställer den frå-
gan till varandra - den egna berättel-
sen knyter an till det som är viktigt 
så att vi förstår Vänsterpartiets roll 
och hur vi kan värva nya medlem-
mar – ha alltid din egen berättelse i 
beredskap i mötet med människor!

Varför man blir medlem vari-
erar mellan person till person. Det 
är viktigt att ta reda på om det beror 
på ilska eller att hen bara vill stödja 
vår politik. Kanske hen är intresse-
rad av ett uppdrag eller söker social 
samvaro. För när du går med i ett 
parti kan du få vänner för livet!

Christina Snell-Lumio, ordförande

Nu blir vi aktivister! 
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Anna Kumpula Kostet:  
“Vi måste orka lyfta blicken och 

se det positiva!”

Vad händer med Pajala kom-
mun efter Northland Resources 
konkurs?
Det har blivit tuffa tider för både 
kommunen och befolkningen. Kraf-
tiga sparåtgärder som redan nu måste 
genomföras då vi förmodligen kom-
mer att minska i befolkningsmängd. 
Det råder lite ”allmän depression” i 
samhället nu. Men samtidigt har vi ju 
funnits före Northland och kommer 
fortsätta finnas och verka efter också. 
 
Vad kan Vänsterpartiet göra?
Lokalt kan V försöka ro hem de tuffa 
tiderna på ett så klokt sätt så att dessa 
åtgärder blir så lite smärtsamma som 
möjligt för befolkningen i hela kom-
munen. Regionalt och på riksdags-
nivå kan V fortsätta driva frågan om 
ett samarbete via statliga LKAB och 
se till att staten tar det ansvar de bör 
göra och som de gör i många andra 
regioner som är i kris.

På vilket sätt kan vår riksdags-
ledamot Birger Lahti hjälpa till?
Birger har varit en god kraft i riksda-
gen som aktivt lyft frågan om gruv-
drift i Tornedalen både från talarsto-
len och vid sidan av. Han ska fortsätta 
och gör säkerligen det så länge det 
finns hopp om en fortsättning.

Hur skall ni göra för att inte 
tappa fokus på de övriga 
frågorna? 
Är inte säker på vad frågan avses. Vi 
driver ju inte specifika gruvfrågor 
och numera handlar tyvärr de flesta 
frågorna på vår agenda vad, var och 
hur vi ska dra ner på kostnader i 
kommunen. Men jag tycker inte vi 
heller ska fastna enbart i de nega-
tiva frågorna om besparing utan 
vi måste också orka lyfta blicken 
och se det positiva och också orka 
skapa utvecklingsområden. Nu om 
någonsin är det viktigt att upprätta 
hålla utvecklingsfrågor som lands-
bygdsutveckling, näringsliv och en 
god kommunal service utifrån de 
resurser vi har.
     
En kommun står givetvis inte 
och faller med ett bolag som 
konkursar. Vad vill du lyfta 
fram som hoppfullt för fram-

tiden, som Vänsterpartiet 
Norrbottens medlemmar kan 
hjälpa till att lyfta fram?
Vi har ju fortfarande starka varu-
märken i Pajala såsom kulturen ex-
empelvis Tornedalsteatern.  Musiker 
som The Magnettes, Raj-Raj och 
Jord och många många fler. Här har 
vi ett gemensamt uppdrag  tillsam-
mans lyfta den och stärka dess po-
sition så att kulturutövare har möj-
lighet att verka från det att man är 
barn till vuxna som vill göra detta på 
sin fritid samt att som vuxen också 
ska kunna leva på kulturnäringen. 
Det mångkulturella samhälle som 
Pajala alltid varit och också fortsät-
ter vara i samband med asylsökan-
des inflyttning till kommunen är 
också något hoppfullt för framtiden 
och där kan vi gemensamt förbätt-
ra integrationen och se till att att 
nyanlända väljer att etablera sig i 
kommunen.
 

Sällan har Pajala kommun varit så pass omskrivet 
som den varit under de senaste åren.  Under den 
första tiden mestadels i positiva ordalag, men efter 
Northland Resources konkurs har rösterna varit 
dämpade. Anna Kumpula Kostet, Vänsterpartiet Pa-
jala, ger sin syn på det politiska läget och svarar på 
David Väyrynens frågor. 

INTERVJUNKAMPVILJAN # 3 2015
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Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
socialistiskt parti, frågor på det?

Partiet centralt har kommit ut 
med en internfeministisk handbok 
som är en bra introduktion till det in-
ternfeministiska arbetet. Här kommer 
ett utdrag ur boken med konkreta tips 
på hur kvinnor och män tillsammans 
kan arbeta för en mer jämställd or-
ganisation.

Tips till män
Skippa de informella nätverken
Ofta är det lättare för män att få kon-
takt med andra män än med kvinnor. 
Därför skapas lätt informella kontakt-
nät mellan män där man diskuterar 
livet i stort men även partiet. Alltför 
ofta tas i praktiken beslut i dessa in-
formella sammanhang istället för på 
mötena. Därför är det viktigt att alla 
män tänker på att inte bara umgås med 
andra män före och efter mötena utan 
att även använda sig av kvinnor som 
bollplank för nya idéer. Mer erfarna 
män har ett ansvar för att bryta ner 
dessa strukturer och se till att ”mans-
gäng” inte får dominera föreningen 
eller distriktet.

Tänk efter innan du pratar
En kan ofta känna att en har svaren 
på de frågor som diskuteras och att 
en vill dela med sig av dem. Om en 
inte lyssnar ordentligt kan det dock bli 
väldigt fel. Kanske har någon redan 
sagt det du vill säga? Kanske finns det 
någon annan som skulle säga det bätt-
re? Avbryt inte när andra pratar.

Lyssna noga
Tänk på att lyssna lika noga på det 
kvinnor säger som det män säger. Se 
till att bemöta kvinnors inlägg. Det är 
inte kul att komma med sina idéer om 
diskussionen sedan fortsätter som om 
ingenting hade hänt. Ta inte för givet 
att kvinnor som uttrycker sig vagt inte 
vet vad de vill eller är okunniga. Det 
är ofta ett sätt att söka samförstånd 

eller undvika att framstå som allt 
för kaxig. ”Är det dags för lunch 
snart?” kan alltså betyda ”Jag är 
hungrig och vill äta nu”.

Strunta i könsrollerna
Var inte rädd för att ge dig in i de-
batter eller frågor som betraktas 
som ”omanliga” eller töntiga i din 
manliga umgängeskrets. Var öppen 
och inbjudande när kvinnor försök-
er ta sig in på mäns områden. Oftast 
blir det både bättre och roligare när 
det är både kvinnor och män med. 
Starka ”mansgäng” är ofta både 
utestängande mot kvinnor och mot 
många män. Det kan vara män eller 
andra som på olika sätt inte vill eller 
kan passa in i normen för hur män 
”ska” vara. Undvik att förstärka så-
dana normer. 

Läs feministisk litteratur
Ta dig tid att läsa feministiska 
böcker, både teori och skönlittera-
tur. Gör det för att förstå mer av 
könsmaktsstrukturerna i samhället 

och kvinnors 
villkor, inte 
för att kunna 
tala om för 
världen hur 
det ligger till 
när det blir 
dags för nästa 
teoretiska de-
batt.

Engagera dig i det feministis-
ka arbetet
Fråga gärna vad du kan hjälpa till 
med, det finns alltid en massa prak-
tiskt arbetet som behöver göras. 
Försök däremot inte att gå in och 
tala om för kvinnorna vilken typ av 
arbete de borde bedriva. Dra med 
fler män och ta ansvar för att försö-

ka formulera feministiskt arbete 
med syfte att medvetandegöra och 
engagera män.

Gå en föreläsarkurs
Anmäl ditt intresse att utbilda tid 
till föreläsare om män och femi-
nism. Om det inte finns något så-
dant arbete i distriktet hjälp till att 
dra igång det. Prata med partisty-
relsens kvinnopolitiskt ansvariga 
eller med andra distrikt för att få 
tips och idéer.

Säg ifrån
När en märker att kvinnor blir för-
bisedda eller sämre behandlade 
än män måste en säga ifrån. Ig-
norera eller acceptera aldrig mäns 
nedlåtande kommentarer om kvin-
nor, sexuella anspelningar eller 
förnedrande beteende. Det sårar 
kvinnorna och skapar en obehaglig 
stämning bland männen.

Visa att du ser
Uppmärksamma kvinnor i organi-
sationen när de gör något bra. Ge 
respons och uppbackning. Försvara 
kvinnor som behandlats illa. Fråga 
om du kan göra något för att hjälpa 
till. Var också alltid medveten om 
vad du bekräftar hos kvinnor. Allt 
för ofta bekräftas kvinnor som 
kvinnor, det vill säga för sitt ut-
seende eller sin anpassning till tra-
ditionella könsroller, och inte som 
kompetenta aktivister.

Ta till dig av kritik
Försök att inte gå i försvar direkt 
när någon kritiserar dig för att ha 
förbisett en kvinna eller behandlat 
henne illa. Även om du inte menat 
illa så var det ju illa om hon kän-
de sig sårad, kränkt eller arg. Hon 
har rätt till den känslan och vad du 
egentligen menade är inte det mest 

Jo, så klart har vi ju det! Att ställa upp på de feministiska och socialistiska 
grundtankarna är inget problem för en vänsterpartist, att däremot bli med-
veten om hur en själv upprätthåller de patriarkala strukturerna kan däremot 
vara lite svårare.
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intressanta. Erkänn att du gjort fel 
istället för att slå ifrån dig. Be henne 
om ursäkt och försök förstå vad du 
gjort som hon upplevt som kränkande 
så du kan undvika det en annan gång. 
Lita inte på ditt eget omdöme i femi-
nistiska frågor, försök istället bolla 
med kvinnor du har respekt och för-
troende för. Fråga hur de tycker att du 
och andra män borde göra.

Tänk på helheten
Se till att det inte är bara kvinnor som 
tar helhetsansvar. Det får inte bara 
vara kvinnor som är kvar och städar 
och plockar undan efter varje möte 
eller som tar hand om att göra lokalen 
i ordning inför varje kurs. Håll koll 
på tidsplaner och praktiska saker som 
måste fixas, inte bara på ditt politiska 
projekt. Om kvinnorna måste ta det 
organisatoriska ansvaret själva in-
nebär det att de får mindre möjlighet 
att utvecklas politiskt och då får de 
också mindre att säga till om.

Stå tillbaka
Att vara feminist är att ständigt ifråga-
sätta sig själv. Så är det för både kvin-
nor och män men för många män kan 
det vara väldig svårt och ovant. Träna 
på att inte ta på dig för många uppdrag. 
Det finns säkert en massa kvinnor som 
skulle göra det minst lika bra som du.

Tips till kvinnor
Tala till punkt
Träna på att tala högt, tydligt och 
bestämt. Avbryt inte dig själv innan 
du är klar med det du skulle ha sagt 
bara för att du märker att andra är 
ivriga att bryta in och ta över. Avbryt 
män som själva avbryter eller tar för 
mycket plats.

Skaffa din egen profil
Välj ut ditt område och se till att 
bli expert på det. För att kunna 
konkurrera med män måste en ofta 
vara dubbelt så påläst för att ha en 
chans. Försök bli det, det är oftast 
inte så svårt. Tala om för andra att 
du är bra så att alla vet vad du kan. 
Det finns en risk för att du blir fast i 
din profil och får det svårt att jobba 
med andra frågor sedan men du kan 
i alla fall få ett politiskt erkännande.
Visa dina ambitioner
Se till att andra vet vad du vill. Und-
vik att säga nej till uppgifter bara 
för att du inte vill verka framfusig. 
Det känns ofta väldigt snopet och 
förargligt om en inte blir tillfrågad 
igen. Tacka inte nej till förtroende-
uppdrag med argumentet ”Jag tror 
inte jag klarar av det”. Ingen skulle 
fråga dig om de inte ansåg att du 
var kompetent nog.

Dokumentera dig själv
Se till att just du syns i partiets 
historia. Spara dina artiklar, tid-
ningsurklipp och länkar till då du 
synts i media på olika sätt. Då kan 
du använda dina texter flera gånger 
och det du gjort finns kvar för efter-
världen. Se till att dina åsikter do-
kumenteras genom att skriva artik-
lar i interntidningen, motioner och 
yrkanden.

Sluta be om ursäkt
Kvinnor förringar ofta sig själva, 
både på grund av dåligt självför-
troende och för att en tror att det 
förväntas av en. Om någon säger 
”Vilket bra tal du höll igår” är det 
lätt att svara ”Nja, det blev nog lite 
för långt” eller ”Tack, men jag hade 
egentligen tänkt att det skulle ha 
blivit roligare”. Be inte om ursäkt 
för det du gjort, ingen annan gjorde 
det bättre!

Lita på dina känslor
Som kvinna har en vant sig vid att 
ignorera kränkningar eftersom en 
utsätts för dem hela tiden. Försök att 
vara extra lyhörd på dina reaktioner 
istället. Tycker du att en situation är 
jobbig så är den det! Om du håller 
inne med dina känslor blir det också 

svårare för andra att agera eftersom 
toleransnivån höjs. Tillåt dig att 
vara arg när du är arg och glad när 
du är glad.

Sätt ord på det du upplever
Räkna inte med att andra ska läsa 
dina tankar, säg rakt ut hur det är 
istället: ”Ni sitter och viskar när jag 
pratar”. Säg också vad du vill ska 
hända istället: ”Håll tyst och lyssna 
på mig när jag pratar”. Var inte rädd 
för att vara tjatig.

Skaffa ett personligt nätverk
Håll kontakt med flera kvinnor som 
du har förtroende för och prata re-
gelbundet med dem. Undvik att bli 
beroende av en enda person som 
kan ge dig stöd och feedback. Upp-
muntra och stötta yngre/nyare tje-
jer och kvinnor som är bra på olika 
saker så att du kan rekommendera 
dem till olika uppdrag.

Undvik att snacka skit om an-
dra kvinnor
Det är lätt att drabbas av dåligt 
självförtroende och avundsjuka 
och börja konkurrera med varan-
dra. Kom ihåg att vi vinner mer 
på att hålla ihop än på att trycka 
tillbaka varandra. Undvik att för-
tala kvinnor som andra snackar skit 
om. Prata istället med henne direkt 
om det är något du är arg över. Lyft 
fram bra saker som andra kvinnor 
gjort. Gläd dig när andra kvinnor 
lyckas med något och tala om när 
du är imponerad. Berätta för andra 
vad det är för bra saker hon gjort, 
sagt eller uträttat. Försök göra det 
även om du själv inte lyckats.

Lär dig feministiskt självförsvar
Genom att träna feministiskt 
självförsvar får en självkännedom 
och självkänsla som är bra i mån-
ga olika situationer, inte bara de 
som är direkt kopplade till sexu-
ella övergrepp. Inom feministiskt 
självförsvar ryms en mängd olika 
tekniker som en som kvinna kan 
använda för att få mer makt.

Pernilla Fagerlönn, Ida Årbro
Internfeministiskt ansvariga i DS
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