måste' bli -mycket kort, och jag kan tyvärr

kn~ppas~-ge några nya argument. Min per-

sonliga inställning har alltid varit den) att en
ökad kvinnorepresentation är önskvärd. Detta
är en ofrånkomlig konsekvens av den kvinnliga- rösträtten, men det är också ett samhällsintresse. På en mångfald områden av
vårt offentliga liv skulle ett mera aktivt del··
tagande av kvinnorna i det alhnänna arbetet
vara. till gagn. Mer och mer tränger också
den uppfattningen igeilom, ehuru man på
många ,h~Il alltjämt möter den gamla meningen, att kvinnans uppgifter ligga på ett
annat. omrade och att det bör vara männen
förbehållet att sköta· de s. k. alhnänna angelägenheterna.
Når man talar om hindren för kvinnor att
komma in i riksdagen, bör man icke förbise.
att särskilt för de borgerliga partierna svårigheten att placera kvinnliga kandidater är
nlycket stor. De borgerliga partierna ha i
flertafet valkretsar vardera högst två. representanter, folkpartiet oftast endast en. Det
är mycket svårt att finna kvinnliga kandi-

"Fulllikestilling på
arbeidsmarkedet"
är rubriken på; en artikel i Norges Kvil1,der, där
A n n a -S e t h n e understryker följande aktuella. sYl1punkter:

-=-

71~_
-Arbeidsmarkedet bpr 'stå åpent for
kvinner og menn tU fritt valg. Jordbruket, ve1'1kstedene,tlfansportvesenetm. m. trenger fri tiIgang av arb eid'sk raft. Kvinnene må også gå inn
i di~r;e arneidsområdelle, alle Yl~ker og yrkesskoler~å stå· åpne 'for de unge, menn og kvinner.
O'g så -må ·arbeidsg;iverne og arbeidel'organisa..
sjonene gi kvinnelige og l11annlige arbeidere adgang tH å gå ånn på arbeidspla:ssene, under full
likestilling. i plikter og rettigheter. - - _"

varje valkrets förfogar över ett antal Inandat.
Trots detta är den socialdemokratiska kvinnorepresentationen
påfallande liten i den
svenska riksdagen.
Jag vill understryka en synpunkt på frågan om ökad kvinnorepresentation. Det är
p~fallande - och för övrigt helt naturligt att kvinnornas intressen huvudsakligen OU1"
fatta de sociala, humanitära och kulturella
frågorna. Men i alla samhällsfrågor spela
mer eller rnindrestarkt de ekollonliska synpunkterna in. I(vinnorna, på vilka ansvaret
för hemmens ekonomi i så hög grad vilar, ha
i allmänhet ett mycket svagt intresse för den
samhälleliga ekonomien och dess mångskiftandespörsmål. Och dock är det dessa trå ~
gor, som i allt större utsträckning sätta sin
prägel på både de statliga och kommunaLt
representationernas arbete. Det är, enligt min
mening, utomordentligt ange1äget,att man
söker få fram kvinnliga k.andidater, sotn äro
villiga och kunniga att ta itu lned dylika
frågor. Utsikterna för en ökad kvinnorepre~
sentation skulle därmed avsevärt ökas.
Radiotjänst pla.nerar för maj mänad en serie
upplysningsföredrag och diskussioner i riksdags...
frågor med redogörelse för kvinnorösträttens genomförande och beskrivning av bl. a. riksda~
gens arbetssätt och utskottens behandlin.g aven
viss fråga~ t. ex. lnödrahjälpen. Vidare komluer
riksdagens kvinnliga ledanlöter att presenteras
och intervjuas inför mikrofonen.
En annan plan, som sannolikt komnler till ti t·
förande i' maj eller juni är en rad dialoger 01'11
lämpliga uppgifter för kvinnorna i våra nämnder. Med utgäng'spunkt fran Fredril{a-BremerFörbundets konferens för nänlndl{vinnor i Borås
förra året kommer fosterbarnvården, nlödrahjälpen, skydasuppfostran och hälsovärdsfrågor att
disJruteras.

