
Ordförande, ledamöter och åhörare.  

Jag vill börja med att tacka Eija och den socialdemokratiska gruppen för att dessa frågor ställs till 
Fredrik Saweståhl. Vi delar interpellantens undran om hur det står till med jämställdheten i Tyresö.  

När vi pratar om jämställdhet är det viktigt att vi pratar om samma sak. För oss är tanken om 
jämställdhet den om fria människor som kan leva liv fritt från förtryck baserat på deras kön. Det är 
tanken om människor som utvecklas bortom normer och ideal och som kan växa till starka personer. 
Vänsterpartiet har jobbat med de här frågorna i många årtionden nu och det har inte varit en lätt resa, 
vare sig internt eller i kontakten med andra partier. Länge var vi ensamma om att driva dessa frågor.  

Länge har vi också efterfrågat en debatt som jämställdhet i Tyresö kommun som är baserad på fakta. 
Därför har vi föreslagit att Tyresö kommun skulle anställa en jämställdhetsutvecklare, att vi gör 
jämställdhetsbokslut och vi föreslog redan 2011 att vad som då var demokratiberedningen och som 
nu heter beredningen för medborgardialog och mångfald, skulle få ett särskilt uppdrag att granska 
jämställdheten i kommunen.   

Det är, i ärlightens namn absurt, men inte speciellt förvånande att du Fredrik drar de slutsatser du 
drar av förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Regeringen. Säg till alla de barnskötare eller 
socialsekreterare, de vårdbiträden och undersköterskor som dag in och dag ut sliter med att få ihop 
ekonomin, att det är RUT bidraget och inte satsningar på välfärden som du vill se mer av. Säg till alla 
de ensamstående mammorna som igår fick veta att de ska få höjt underhållsstöd, att det för dig är 
viktigare att det finns ett bidrag som möjligör att staten subventionerar bartenders och 
poolrengöringar åt överklassen.  Det vore åtminstone ärligt av dig.  

I valet mellan vinster i välfärden eller en välfinansierad välfärd, väljer jag det senare. I valet mellan 
större vinster för de manliga ägarna av Carema eller Attendo, eller höjda löner för de många kvinnor 
som arbetar inom välfärden, väljer jag lönerna. Det är där skiljelinjen går Fredrik. Det är det som är 
skillnaden mellan höger och vänster, det är där konfliktlinjen är dragen.  


