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Är kvinnors hälsa verkligen en vänsterfråga?
Det pratas för första gången någonsin om endometrios i Sverige. En sjukdom som drabbar cirka 

200 000 kvinnor i landet. Det är en så kallad ”dold kvinnosjukdom”, helt enkelt för att ingen vet 

särskilt mycket om den. Signifikant är extrem mensvärk (tänk buksmärta från helvetet), kräkningar, 

tarmproblem och i vissa fall svårigheter att bli gravid. Det är förstås helt vansinnigt att någon ska 

behöva lida såhär mycket, så ofta, under hela menstruationsperioden i livet. Men ändå har vi liksom 

låtit det passera. Det anses vara ”normalt” med mensvärk, och att få en diagnos och till sist hjälp 

idag beräknas ta åtta, nio år.

Denna ”dolda kvinnosjukdom” börjar nu alltså att tas på allvar. För kvinnor har pratat om det, velat 

prata om det, slagit larm om ohanterbara smärtor. Men ingen har lyssnat. Förrän nu. Ett exempel på 

detta är en motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting, där borgerlig 

majoritet råder. ETC skriver:

 Alliansen blockar utbildning om endometrios | ETC
ETC

Endometrios är den bortglömda folksjukdomen. Nu vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Stockholm satsa på 

att öka kunskapen för att råda…

"I dag behandlas en motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Stockholms läns 

landsting, om ökade resurser till utbildningsinsatser om sjukdomen samt en 

utvärdering av arbetet som gjorts hittills i regionen. Alliansen väntas rösta ned förslaget 

och istället rösta på ett eget."

Alliansens egna förslag går ut på att först utreda det endometrioscenter som funnits i Stockholm 

sedan 2012, och sedan göra insatser.
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Dela:   

För att backa bandet lite och fokusera på vad endometrios egentligen innebär kan vi exempelvis 

prata om att sjukdomen skördade sitt första dödsoffer 2012, 27-åriga Emilia träffade 32 olika läkare 

under 9 månader utan att få hjälp. 20-åriga Emelie har varit sjukskriven i två år nu. 200 000 kvinnor 

mår fasansfullt, och kanske ännu fler lider utan att veta varför.

Alltså: Alliansens egna förslag räcker inte. Varför gör man inte mer när vi pratar om en folksjukdom 

som det råder enorm kunskapsbrist kring?

Det får en att undra: Är kvinnors hälsa verkligen en vänsterfråga?
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 DÖLJ KOMMENTARER 

Ett urval av artikelns kommentarer. För att se alla kommentarer, logga in på Politism här.

Kvinnors hälsa verkar vara både en vänsterfråga och en feministisk fråga. Vilket är märkligt båda delarna. Borde det 

inte ligga i allas intresse att även den kvinnliga delen av befolkningen mår bra? I kapitalismen måste det väl ändå vara 

rätt viktigt att även kvinnor orkar producera och vara en tillgång istället för att ligga hemma i soffan och kräkas av 

smärta? Ändå hamnar det på vänstern och feminismen att ta sjukdomar som endometrios seriöst och jobba för 

värdiga liv för alla...

3 dagar sedan 
Veronica Eneskjöld, bloggare   
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