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Kvinnodag med kultur och mat
Kvinnodagen firades med mat, sång och estradpoesi av hyllade poeten Ingela Wall.
SÖDERHAMN Kvinnodagen till
ära hade ett tjugotal sådana, alltså
kvinnor, i går kväll samlats i Folkets hus stora sal för middag med
vin, lite festligheter och kultur.
Dessutom ett par män.
På scenen stod sångerskan Ingalill Wiklund som tillsammans
med sin pianist framförde sånger
med texter om kvinnor och kvinnoöden och Ingela Wall från Gävle
som bjöd på estradpoesi.
Få som dök upp
– Det är roligt att ordna saker för
kvinnor. Det är de som håller i hela
kommunens kulturarrangemang.
Synd bara att det kom så få i dag.
Jag vet inte varför, sade Barbro
Hopfgarden som varit med och
arrangerat tillställningen.
Hon förklarade att man annars
brukar ha fullsatt vid de här kvällarna.
Att det kommit färre än väntat
gick inte att undgå då bara fyra
av de tretton fint dukade borden
i Folkets hus stora sal huserade
folk. Om det berodde på idogt firande av kvinnodagen i hemmets
trygga härd eller annat kan man
bara spekulera i.

Bitten Jonsson berättade underhållande om sina erfarenheter av kvinnligt företagande och kvinnliga attityder.
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Kvinnor bildar nätverk?

Gårdagens inspirationslunch i Söderhamn kan ha sått ett litet frö som blir en mäktig planta. Mobilisering på gång för Obs-regionen?
SÖDERHAMN Det finns många
företagsamma kvinnor i södra Hälsingland. Men är kvinnor duktiga
på att göra sig hörda – eller är det
dags att formera leden och skapa
ett nätverk som kan påverka politiker och andra beslutsfattare?
Det var frågan som var den
egentliga orsaken till gårdagens
träff i Gröna rummet, en träff som
fått namnet ”inspirationslunch”.
Idén föddes i höstas av företagaren Wanja Sköld. I går presenterades den av företagaren Lena
Åkerlind inför ett tiotal närvarande, politiker och företagare:
– Det är bra med många nätverk. Man lär av varann. Men jag
har en vision av ett nätverk som
kan påverka beslutsfattare. Det
finns inte i Söderhamn i dag, sa
Wanja Sköld.
Få en egen plattform
Idén om aktivare företagarkvinnor tilltalade kommunalrådet Eva
Tjernström, som deltog i träffen.
Hon berättade om hur hon
som färskt kommunalråd efter
valet 2002 snabbt fick kontakt
med manliga företagare/nätverk,
medan det tog lång tid att få kontakt med den kvinnliga sidan.
– Det är jätteviktigt att göra sig
hörd, att få en egen plattform, sa
Eva Tjernström.
Lena Åkerlind påpekade att det
redan finns nätverk för företagsamma kvinnor och andra, men:

– Finns det ett intresse i Söderhamn för att göra något mer?
undrade hon.
Det blev en diskussion bland
de närvarande om hur viktigt det
är att ha rätt attityd och ett rätt
”tänk”. Ett första konkret steg blir
troligen gemensamma frukostar.
Viktigt budskap
”Tro på det ni gör – och våga tjäna
pengar” – var Bitten Jonssons viktiga budskap till de församlade.
Bitten, före detta sjuksköterska, nu författare, föreläsare och
kursledare. Hon arbetar i dag med
att hjälpa människor som lider av
negativa konsekvenser av sin livsstil. Hon tog paus från en intensivkurs i Hudiksvall i går för en
halvtimmes seminarium om sina
erfarenheter som kvinnlig företagare inom vårdsektorn. Det blev
många skratt och en del handfasta
råd:
– Om du vill smyga igång en
verksamhet är det bra med en enskild firma. Om du ska ha anställda och sälja något är det bättre
med ett bolag, var hennes råd.
Bitten Jonsson tipsade också om
nätverket Viam (latin= vägen).
– Intressant att lyssna på en företagare som kan berätta om sina
egna erfarenheter. Det stärker en.
Alla behöver inte göra samma
misstag, sa Margaretha Lidman,
som en stund innan informerat
om nya länsprojektet Ruta 5.

Gävleborg) informerade om
länsprojektet Ruta 5. Ett projekt som syftar till att få fem
procent fler kvinnliga företagare. Bitten Jonsson – om
egna erfarenheter om kvinnligt företagande/attityder.

Med sin underfundiga poesi fängslade Ingela Wall kvinnodagsfirarna i Folkets hus.
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Många tomma stolar.
Arrangörerna hade räknat med att många fler
ville fira kvinnodagen.

Ingalill Wikström framförde
sånger om kvinnor och kvinnoöden.

Spel om kvinnors villkor i världen
På internationella kvinnodagen lanserades ett brädspel ”Zoom in Zoom out” om
kvinnors villkor i världen. Lanserades på ett seminarium i Sollefteå.
Lena Åkerlind informerade om nätverket ”Obs-företagerskor”. Kan man göra något tillsammans för att
få en gemensam plattform – var hennes intresseväckarfråga.
Kuriren har tidigare berättat om
projektet som har som mål att stimulera kvinnligt företagande.
Agneta Brunzell
0270-740 31
agneta.brunzell@halsingekuriren.se

FAKTA/Inspirationslunchen i Söderhamn
■ Arrangörer:
Kvinnokooperativet Saga, Projekt Ruta 5,
Nutek, Iris, Söderhamns kommun.
■ Föreläsare: Margaretha Lidman, Saga Rrc (regionalt resurscentrum för kvinnor i

Tänka med insidan
– Jag är en poet som vill få dig att
tänka med insidan, deklarerade
Ingela Wall inledningsvis när hon
äntrade scenen.
Ord som tillsammans med den
estradpoesi som hon utger sig för
att utföra kan låta ganska svårtillgängligt och högtravande.
Men så är inte fallet och de som
kommit fick njuta av hennes underfundiga och underhållande
texter, där hon lyckas få fram sina
budskap på ett roligt sätt. Ofta om
jämställdhet och krav på ”dagens
ungdom”, som hon ironiskt uttrycker det.
Ingela Wall berättade bland annat om tjejen som ler och fnissar
ibland, inte för att hon vill men för
att hennes pojkvän gillar det.

Margaretha Lidman,
Saga Rrc (regionalt resurscentrum för kvinnor i
Gävleborg) berättade om
nya länsprojektet Ruta 5.

SOLLEFTEÅ I går lanserade NBV,
nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, sitt nya brädspel om
jämställdhet.
Tillsammans med organisationer i Egypten, Libanon och
Tyskland hölls seminarium i Sollefteå för att lansera spelet ”Zoom
in Zoom out”, som förutom på
svenska finns på arabiska och
engelska.
”Intressant spel”
Sergio Manzanares från Söderhamn, som representerar Ungdomens nykterhetsförbund, har
varit i Sollefteå sedan i fredags
och han har hunnit prova spela
”Zoom in Zoom out”.
– Det är ett intressant spel. Som
politiskt engagerad tror man att

vi är duktiga på jämställdhet i
Sverige, men med spelet får man
perspektiv på hur det är i andra
länder, säger Sergio Manzanares.
Bygger på intervjuer
Spelet bygger på intervjuer med
kvinnor från nio olika länder.
Innan man börjar spela kommer man överens om från vilket
av länderna man kommer i från.
Sedan får man frågor, antingen
om jämställdhet eller vanliga faktafrågor.
När en fråga om jämställdhet
kommer ska man svara som man
tror att kvinnan man spelar har
svarat. Rätt svar ger en pusselbit
och den som fått fram motivet
först, vinner.
– Det blir mycket diskussioner

om frågorna, inte bara från ett
svenskt perspektiv, säger Sergio
Manzanares.
Finansierat av EU
Totalt har 25 personer från olika
organisationer i Egypten, Libanon, Tyskland och Sverige arbetat
med att göra spelet, som är finansierat av EU.
– Spelet ska användas i studiesyfte, till NBV-anslutna föreningar och organisationer. Men jag
ska ordna så att spelet kommer
att finnas i Söderhamn, kanske på
biblioteket, säger Sergio Manzanares.
Lina Kronberg
0270-740 47
lina.kronberg@halsingekuriren.se

Sergio Manzanares har varit i Sollefteå sedan i fredags för att lansera spelet ”Zoom in Zoom out” tillsammans med 25 andra personer
från bland annat Libanon, Tyskland, Egypten och Sverige.
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