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»Det är där ute man gör skillnad«

Ulrika Hansson,   
kapten och  

engagerad i HOF, 
HBT-personer  

i försvaret 

vill du förändra 
i partiet? 
gå in i valberedningen, 
uppmanar agneta gille

evin cetin, jobbar för 
bättre balans och ökad 
mångfald 

barnböcker som verktyg 
mot diskriminering
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Endometrios är en plågsam och 
nästan okänd kvinnosjukdom. Den leder 
ofta till barnlöshet. Många kvinnor lider 
i tysthet utan att någonsin få en diag-
nos. S-kvinnor kräver nu både utökad 
forskning om sjukdomen och effektiva 
behandlingsmetoder. 

Frågan ligger på riksdagens bord. 
Det är bland annat Hillevi Larsson från 
Malmö som har motionerat. Motionen 
är ett direkt resultat av S-kvinnors för-
bundsmöte. Ombuden beslutade bifalla 
motion 16, inskickad av Frida Trollmyr, 
Avantgarde Skåne.

Frida är själv en av de drabbade 
kvinnorna, och när jag pratar 

med henne är hon jätt e-
nöjd: 

– Det bästa som 
kunde hända var att det 
blev en riksdagsmo-
tion. Då blir frågan 
tagen på allvar.

Endometrios är en 
kronisk sjukdom som 
inte går att bota. Den 

yttrar sig bland annat som 
svåra menssmärtor. Den 

är den vanligaste 
orsaken till ofrivil-

lig barnlöshet. 
Upp till  
200 000 svens-
ka kvinnor i 

fertil ålder lider av sjukdo-
men. Den är vanligare än 
både HIV och cancer. 

Sjukdomen har fått sitt 
namn från ordet endome-
trium som är den vävnad 
på insidan av livmodern 
som bygger upp och blöder 
loss mensen i varje men-
struationscykel. När denna 
vävnad finns på andra ställen 
i kroppen, till exempel på 
utsidan av livmodern eller på 
äggstockarna, kan blodet inte 
lämna kroppen så som det 
ska. Resultatet blir interna 
blödningar, inflammationer 
och ärrbildningar. Ibland 
samlas blodet och bildar cys-
tor som måste opereras bort. 

Frida Trollmyr skriver i 
sin motion:

»Sjukdomen innebär mycket lidande. 
Varje månad i samband med mensen är 
smärtorna så svåra att kvinnan tvingas 
sjukskriva sig. Förutom besvären ris-
kerar de därmed att drabbas av omvärl-
dens fördomar: »Hon är borta hela tiden 
för att hon har lite mensvärk…« Många 
kvinnor får därför problem på arbets-
marknaden, blir ekonomiskt lidande och 
får sina förhållanden förstörda på grund 
av sjukdomen.«

Motionen till riksdagen är ett exem-
pel på väl fungerande demokrati inom 
S-kvinnor. På förbundsmötet behandla-
des 74 motioner. Av dem bifölls 43. Alla 
skulle inte till riksdagen, men det var 
många som gick vidare. De flesta har nu 

bearbetats och förvand-
lats till riksdagsmotioner. 

Carina Ohlsson, Lid-
köping, står till exempel 
som första namn på 
motioner som kräver 
nationellt centrum för 
barnfrid, en lagstiftning 
som gör att vuxna mås-
te ta större ansvar vid 

sexuellt umgänge med 
personer som är 15–18 
år och krav på kontroll 
av kemikalier i bindor 
och tamponger. Eva-
Lena Jansson, Örebro, 
har bland annat skrivit 
en motion med krav på 
förändring av arbetslös-
hetsförsäkringen så att 
arbetslösa inte ska kunna 
stängas ute från fack-

liga eller politiska uppdrag. Och Åsa 
Lindestam, Söderhamn, har tagit sig 
an barnfattigdomen, FNs barnkonven-
tion, barngruppernas storlek i försko-
lan och tredelad föräldraförsäkring. 
Bara för att nämna några.

Att skriva motioner är en viktig del 
av demokratin. Det är första steget till 
en förändring av samhället. Det är inte 
alltid man får gehör för sina krav, inte 
första gången och inte andra. Men debat-
ten som sätts igång av en bra motion kan 
göra underverk. 

Och tacka Frida Trollmyr från Skåne 
när strålkastarljuset nu sätts på den 
obotliga kvinnosjukdomen endome-
trios.✿

ledare

Lena Näslund
Morgonbris,  redaktör
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Ett exempel på att en motion kan göra skillnad:

S-kvinnor kräver forskning 
om den okända sjukdomen 
som gör kvinnor barnlösa

Frida Trollmyr 
har endometrios. 
Hon vet av egen 
erfarenhet att 
detta är en sjuk-
dom som kräver 
mer forskning och 
bättre behandling. 
Hon motionerade 
till förbundsmötet 
och fick gehör. Nu 
ska frågan upp i 
riksdagen.

lena näslund
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