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Den som varit på resa har alltid något 
att berätta... en resa och nya intryck kan få  
oss att förstå och upptäcka sådant vi tidigare  
inte tänkt på. ibland blir vi imponerade 
och förvånade, ibland förskräckta och arga.  
ibland så inspirerade till nytänkande att det le-
der till en förändring. ibland blir det tydligt vad 
vi själva faktiskt har – och vad vi behöver göra.

vi kan åka långt för att få inspiration, men 
ibland räcker det med att bara se oss omkring 
på hemmaplan. 

det är inte avståndet som avgör, ofta uppstår 
inspiration till engagemang och nya synsätt 
genom diskussion och reflektion. andras er-
farenheter och vittnesmål kan få oss att vakna. 
Plötsligt förstår vi samband och ser behov, och 
då kommer kanske också viljan att förändra 
både i stort och smått. 

svenska barnmorskeförbundet samarbetar 
med andra barnmorskeorganisationer inom 
norden, europa och internationellt. vi ord-
nar egna kongresser och åker till platser där 
barnmorskor från olika länder, bakgrund 
och sammanhang möts och delar med sig av 
forskningsresultat och erfarenhet. i år är det 
dags att resa till oslo och stockholm. År 2014 
väntar dalarna och Prag. 

det tål att tänka på att det vi ser och hör 
och får vara med om, ibland kanske har en 
avsändare som vi i stunden inte är medvetna 
om. sett i en backspegel kan vi där emot upp-
täcka det. och vissa saker förstår vi först långt 
senare.

årets första Jordemodern samlar några resebe-
rättelser från barnmorskor förr och nu.

nr 01–02 2013
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04 svenska barnmorskor på besök i tredje riket
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13 rapport från nfP-konferensen
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– aha…
– så kan det också vara…

På hemsidan www.barnmorskeforbundet.se under Förbundet/kalendarium hittar du 
information om kommande möten och konferenser. Call for abstract! reproduktiv Hälsa 2013 
i stockholm! dags att söka Vivian Wahlbergs stipendium – Läs mer på sidan 50.

dags att betala  
medlemsavgiften 2013!

medlemsavgiften till  
svenska Barnmorske förbundet  
är 500 kr per år. 

Brev med information och  
inbetalningskort har skickats  
till alla medlemmar!

dags att söka Forskarstipendium Från  
ViVian Wahlbergs ForskningsFond läs mer på sid 50
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kunskap och utbildning är  
enda vägen ur fattigdom

  ordFörande har ordet  

ingela Wiklund förbundsordförande

Jag hoppas att ni har följt sVt:s serie ”Why 
poverty?” under den gångna hösten. kan 
det lämna någon oberörd att se små barn 
samla sopor och sälja dessa för att överle-
va. att barnen på grund av denna fattigdom 
inte kan gå i skolan, vilket leder till fortsatt 
fattigdom och utanförskap är väl alldeles 
uppenbart. det gör mig upprörd att höra att 
endast 1,70 euro per person skulle kunna 
ändra denna situation. För närvarande föds 
130 miljoner barn per år i världen. 

om Du FöDs i kambodja är sannolikheten 
stor att din familj lever på mindre än sju kro-
nor per dag. i sierra Leone är chansen att nå 
ett års ålder hälften så stor som i övriga värl-
den. där finns bara 78 utbildade barnmor-
skor för en befolkning på nära sex miljoner. 
ett nyfött barn i den regionen har ungefär 
samma överlevnadschanser som barn som 
föddes i europa på 1700-talet.

antalet födda barn på jorden har visserligen 
slutat öka sedan 1990, men världens befolk-
ning fortsätter att växa i sextio år till. det är 
trendbrott som de flesta är okunniga om. 

varför ser världen ut som den gör? många 
tror att befolkningen ökar för att fattiga barn 
räddas till livet. men så är det inte. enligt 
många statsvetare finns ett tydligt samband 
mellan minskad barnadödlighet och färre 
födda barn. om människor i fattiga län-
der får tillgång till utbildning och sjukvård 
så föder kvinnorna färre barn därför att allt 

fler av deras barn överlever. så har bland an-
nat skett i bangladesh. för 40 år sedan födde 
varje kvinna i bangladesh sju barn, varav 25 
procent dog. i dag föder de två barn, varav 6 
procent dör. 

Hans rosling som är professor i interna-
tionell hälsa vid karolinska institutet och 
en världskändis inom området brukar i sina 
föreläsningar påpeka att den klassiska befolk-
ningspyramiden inte längre är en pyramid.  

den enda vägen ur fattigdom är kunskap 
och utbildning. 

det är också helt avgörande för ett samhäl-
les sociala, politiska och ekonomiska utveck-
ling. för individen är utbildning den grund 
på vilken hon kan förbättra sitt, sin familjs 
och den kommande generationens liv. med-
vetna om utbildningens värde har regeringar 
världen över förklarat utbildning som en 
grundläggande mänsklig rättighet och att det 
är varje lands ansvar att ge sina medborgare en 
fri basutbildning. 

så sent som år 2000 beräknade man att 
113 miljoner barn i skolåldern inte gick i 
skolan. en majoritet av dessa är flickor. sam-
tidigt är närmare 900 miljoner vuxna inte läs- 
och skrivkunniga. två tredjedelar av dessa är 
kvinnor. 

vi har vant oss vid en värld med fattiga och 
rika, men vi måste alla medverka till att ändra 
detta paradigm. vår tids viktigaste fråga är 
kampen mot fattigdom, mödra- och barna-
dödlighet samt rätten till utbildning för alla. 

  MedleMsMöten  

Göteborg tid: 4 mars klockan 18.30.
 Plats: agora, andralånggatan.
 Program: barnmorskor som startat eget.
 anmälan: senast 27/2 till annikaanven@vgregion.se 

Nu är det 30-årsjubileum!
VT-83 Vid ÅrsTaVikens Barnmorske-
UTBiLdning i sToCkHoLm

Vi ses för fest den 2 mars 2013 någonstans 
i stockholm. Plats och tidpunkt meddelas 
senare beroende på antalet anmälda. anmäl 
dig! maila till: gunnab@bredband.net eller 
gunilla.fornell@gmail.com

dags att nominera till 
svenska barnmorskeförbundet
ny förbundsstyrelse ska väljas
på ombudsmötet hösten 2013

förbundsstyrelsens arbete innebär att utveckla barn-
morskans kompetensområden sexuell och reproduktiv 
hälsa. i det arbetet ingår bland annat kontakt med 
andra organisationer och myndigheter. förbundet ar-
betar med en fastställd verksamhetsplan men måste 
även ha en beredskap för aktuella frågor i samhället.

du nominerar en eller flera barnmorskekollegor 
som är medlemmar i svenska Barnmorskeförbundet 
och som du tror skulle vara en god kraft och ledare i 
förbundsstyrelsen.

arbetet i förbundsstyrelsen kräver tid och engage-
mang. det är önskvärt att arbetsgivaren är positivt 
inställd till arbetet i förbundsstyrelsen och kan bevilja 
tjänstledighet med lön vid några tillfällen under 
verksamhetsåret.

Ge dina förslag till din lokalförening eller direkt till 
valberedningen.

JoHanna granBerg, karlskrona  
johanna.granberg@euromail.se

eLisaBeTH LindBLad, Luleå 
elisabeth.lindblad@nll.se

Lena niLsson, skövde 
lena.nilsson@his.se

maria rensTröm, falun 
maria.renstrom@ltdalarna.se
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SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET

300 år i liVets tJänst

”svenska Barnmorskeförbundet presenterar 
i en stor foto-, fakta- och inspirationsbok på  
ett skickligt sätt den utbildade barnmorskans 
historia. spännande berät telser om kvinnoliv, 
barnaföderskor och barnmorskor förstärks  
genom effektfulla och illustrativa fotorepor- 
tage som berikar det skrivna ordet.” 
Ur reCensionen i BTJ-HÄfTe 8, 2012.

beställ via hemsidan. 
Boken kostar 375 kr + porto/frakt. 
Ta kontakt med kansliet för större  
bokbeställning eller för betalning  
via faktura. mer information finns på 
www.barnmorskeforbundet.se
Foto donald Boström

Call for abstract!
THe 5TH nordiC 
BreasTfeeding  
ConferenCe
www.hanaholmen.fi




