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JAG HAR ALDRIG gjort en abort.
Aldrig kissat på en plastbit och fått

ett oförsonligt plustecken i
handen, aldrig bokat en tid,

aldrig svalt ”tre tabletter
Mifegyne som en engångs-
dos” följt av en tablett
Misoprostol 36–48 timmar
senare. Men skulle en
sådan procedur bli aktuell
är det enda jag möjligen
kommer att behöva hante-

ra kramper, blödningar och
illamående liksom eventuella

känslor av lättnad, tvivel eller sorg.
Ingenting annat. Inte ångesten över dyra

pengar jag inte har, inga resor till Danmark eller Norge,
inget socialt stigma, inte min hälsa, fertilitet eller liv. För
Sverige har, som organisationen International Planned
Parenthood Federation uttrycker det i en europeisk kart-
läggning, en ”mycket bra och välfungerande abortlag”. 

Visst skulle köerna kunna kortas, visst skulle barnmor-
skor i större utsträckning kunna få hantera tidiga ingrepp
och visst är det tyvärr så att utländska kvinnor får betala
sina aborter själva. Men ändå, Sverige har en mycket bra
abortlagstiftning och kommer att fortsätta ha det.

För utan att glömma kampen som föregick svenska
kvinnors makt över reproduktionen, så tror jag inte att vi
behöver vara oroliga. Oavsett hur många motioner
enskilda ledamöter från kristdemokraterna skriver för att
beskära vårt självbestämmande, oavsett de manliga akti-
vister som i tid och otid bjuds in till debattprogram för att
med stirrig blick skrika om folkmord på foster, så är jag
inte rädd. 

VI HAR LÄMNAT stålgalgarnas era för alltid, men trettio mil
från Sveriges gräns håller Litauens kvinnor andan inför ett
möjligt abortförbud. Arbetaren har varit där, och på
sidorna 10–15 kan du läsa om försöken att avskaffa
kvinnors rättigheter i vår del av världen. 

KRISTINA LINDQUIST 
Reporter

Hur bekämpas
islamofobin?

Mohamed Omar, 32 år,
frilansjournalist, Uppsala.

– Vi muslimer kan inte för-
svara oss som det är nu. Vi
måste kämpa, och kämpa
hårdare än andra för att få
utbildning och arbete,
eftersom många lärare och
arbetsgivare är islamofober.
Men det är viktigt att muslimer gör en klass-
resa och blir medelklass för att därigenom få
inflytande och bli förebilder för de unga.

Att islam i första hand
inte är en religion, utan ett
hot mot våra ”västerländska”
värderingar, det tycks nu såväl
sverigedemokrater, som tv-
recensenter och Jan Björklund
vara överens om.

AV HANS FALK

Maria Hamberg, 54 år,
metallarbetare och författare,
Botkyrka.

– Om man som jag bor i
Alby och har arbetat i
industrin upptäcker man
att alla människor: musli-
mer, buddhister, ateister,
katoliker och pingstvänner
är av samma skrot och korn som jag.

– Det är egentligen en klassfråga. Det är
inte överklassens muslimer som stigmatiseras,
utan arbetarklassens. Nu gäller det, särskilt i
tider av arbetslöshet, att arbetarrörelsens bas
mobiliseras för att stoppa överhetens olika
metoder att splittra oss.

Daniel Pohl, 27 år, chef-
redaktör för Tidskriften Expo,
Stockholm.

– I grunden finns ganska
fasta förställningar om att
”vi” står för en upplyst
västerländsk civilisation och
”dom”, muslimerna, för
barbari. Här har media ett
stort ansvar att ifrågasätta och ge en betydligt
mer mångfacetterad bild, både av den muslim-
ska världen och av oss själva. Vi måste också ta
den politiska striden mot denna typ av gene-
raliseringar. Islamofobin är långt ifrån bara ett
problem inom extremhögern.
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Aborträtten skriven i sten

Arbetaren på Socialistiskt forum
15 nov på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

Missa inte

Papperslösa och facket
Syndikalisterna organiserar framgångsrikt papperslösa medan
LO inte accepterar dem som medlemmar. Vad kan och bör
facket göra i fråga om papperslösa?

Diskussion mellan Lotta Holmberg, syndikalist aktiv i Stock-
holms LS papperslösagrupp och Sten-Erik Johansson, ombuds-
man på Fastighets och ansvarig för projektet Rättvis ingång
till arbete, Rita. Moderator: Rikard Warlenius.
Sandlersalen, kl 10–11.30.

Hotad aborträtt
Aborträtten hotas allt mer i ett högervridet EU. Arbetarens
Kristina Lindquist har nyligen besökt Litauen, där ett abort-
förbud knackar på dörren och hon har tagit pulsen på abort-
motståndets styrka i EU (Läs reportage på sid 10–15). Hon ger

sin syn på läget för aborträtten och förklarar varför
frågan är så politiskt relevant.

Erlandersalen, kl 10–11.

Klimat och rättvisa
Utsläppen av växthusgaser måste minska dramatiskt. Klimat-
omställningens bördor riskerar att främst läggas på fattiga
människor. I potten ligger fattiga länders rätt till utveckling
och miljontals arbetares försörjning. Hur kan en omställning
ske på ett rättvist sätt? Vilken roll kan facken spela?

Diskussion mellan Wiwi-Anne Johansson, riksdagsledamot,
v, och ledamot i Klimatberedningen, KG Westlund, ombuds-
man, LO-distriktet i Stockholm, och Rikard Warlenius, Arbeta-
rens chefredaktör och författare till Utsläpp och rättvisa
(Cogito). Moderator: Rebecka Bohlin.
Hedénsalen, kl 11.40–13.10.

Hatet mot muslimer
Arbetarens Andreas Malm talar utifrån sin kommande bok
om islamofobi och fascismens frammarsch i Europa (Läs ett
utdrag på sid 16–18).
Sandlersalen, kl 12.30–14.

Fri entré. Ytterligare 73 programpunkter samma dag.
Arr: ABF Stockholm och LO-distriktet i Stockholms län. Info: abfstockholm.se/socforum
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