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Den 5 maj är den Internationella Barn-
morskedagen. Temat för 2019 är:  
Midwives: Defenders of Women's Rights. 

Barnmorskan har en viktig roll i sam-
hället att försvara och främja kvinnors 
och flickors sexuella och reproduktiva 
hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv. Vi 
lever i en tid där detta hotas. Vi ser exem-
pel på hur nationer, organisationer och 
enskilda partier vill införa lagar och poli-
cys som begränsar kvinnors och flickors 
rätt att ta egna beslut kring sin sexualitet 
och reproduktion. 

Familjekonservativa värderingar, sänk-
ning av abortgränser, samvetsklausul och 
begränsningar av sex och samlevnadsun-
dervisning och preventivmedel hotar alla 
kvinnors rättighet att fatta beslut kring 
sin sexuella och reproduktiva hälsa. 

Barnmorskor arbetar dagligen med att 
försvara dessa rättigheter. Genom att all-
tid ha ett vakande öga över vad som hän-
der i vår omgivning och hur vindar blåser, 
står vi redo att höja våra röster då kvin-
nors rättigheter står under hot. 

Barnmorskor försvarar 
kvinnors rättigheter

Barnmorskans breda kompetens kring 
kvinnors reproduktiva hälsa skapar unika 
möten. Vi möter kvinnor i glädje och 
sorg. Vi identifierar ohälsa och hälsa på 
flera plan och öppnar upp för samtal som 
annars inte skulle äga rum. Det kan 
handla om psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende, våld, sexuella övergrepp och 
könsstympning. 

Det är rättighet att som gravid och fö-
dande ha tillgång till rätt kompetens och 
alla kvinnor som vistas i landet har rätt 
till en god och säker vård på lika villkor.

Att kvinnor kan bestämma över sina 
liv och kroppar, sin sexualitet och sin re-
produktion är grundläggande för jäm-
ställdheten. Den rätten ska vi stå upp för 
och vara stolta över. 

Barnmorskor, nu står vi upp för kvin-
nors rättigheter!

Den 5 maj och alla andra dagar står 
barnmorskan upp för kvinnors och flickors 
rätt till hälsa och en värdig vård. 

Barnmorskor: försvarare av kvinnors 
rättigheter.

Erica Solheim, ledamot i Svenska Barnmorskeförbundet.  
erica.solheim@barnmorskeforbundet.se
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Ni kanske följer de artiklar som publice-
ras om olika avtal, centralt och lokalt, 
gällande barnmorskors fackliga rättighe-
ter. Ordvalen är ofta att ”vi äger avtalen 
för barnmorskor”. Eller att barnmorskor 
som är organiserade inom Svenska Barn-
morskeförbundet/SRAT inte får teckna 
lokala avtal eller delta i MBL-förhand-
lingar 

När jag läser detta går mina tankar till 
Åsa Lindeborgs roman Mig äger ingen. 

För i grund och botten är det så. Vis-
serligen äger kanske en organisation ett 
avtal, men det är ingen som äger en barn-
morska eller rätten att förhandla för alla 
barnmorskor, oavsett organisationstillhö-
righet. Varje enskild barnmorska, organi-
serad eller inte, har rätt att förhandla och 
alla organisationer med kollektivavtal har 
rätt att förhandla för sina medlemmar. 

Och för att än en gång göra saken glas-
klar: Svenska Barnmorskeförbundet/
SRAT har kollektivavtal för barnmorskor 
inom regioner, kommuner och privat 
verksamhet. Det betyder att vi får för-
handla för er på alla nivåer. 

Att uttrycka sig att man äger någon el-
ler någonting speglar antagligen en egen 
bild av hur organisationstillhörighet fung-
erar i Sverige. Den bilden delar inte vi i 
Svenska Barnmorskeförbundet. 

Skarpt läge  

Vår utgångspunkt är att vi företräder de 
medlemmar vi har – på uppdrag av dem. 
Vi har mandat och centrala avtal som lå-
ter oss förhandla och vi kommer att göra 
allt vi kan för att få fram bra avtal som 
gynnar våra medlemmars arbetsmiljö 
och löneutveckling. Eftersom vi har kol-
lektivavtal så har vår utveckling inom 
Svenska Barnmorskeförbundet inga lik-
heter med hamnarbetarkonflikten som 
det felaktigt låtit påskinas. 

Det är extra viktigt att vi alla vet vad 
som gäller. Extra viktigt är det också att 
vi på vår arbetsplats får vara med och pra-
ta för vår sak. Den rätten har vi som för-
bund och du som barnmorska och med-
lem i Svenska Barnmorskeförbundet 
enligt reglerna i medbestämmandelagen 
(MBL). Dina rättigheter och förhandling-
ar kommer att ske via din/de förtroende-
valda så dem ska vi vara rädda om och 
stötta på alla sätt. Sluta inte läsa nu även 
om det verkar krångligt. Kunskap är 
makt och det är viktigt att vi vet våra  
rättigheter:

Rätten till förhandlingar på den svens-
ka arbetsmarknaden grundar sig på med-
bestämmandelagens regler i MBL. De 
fackliga organisationernas rätt till insyn 
och medinflytande i verksamheten är tyd-
ligt reglerad i lag och domstolspraxis. 

  ORDFÖRANDE HAR ORDET  

Det är skarpt läge nu kära barnmorskor och medlemmar.  
Skarpt läge om vem som äger vad – och vem.  
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MIA AHLBERG FÖRBUNDSORDFÖRANDE
MIA.AHLBERG@BARNMORSKEFORBUNDET.SE

Kom ihåg att vi numera är en organisa-
tion med denna rättighet och du som 
medlem kan utöva dina rättigheter. Vad 
som också står och är viktigt att veta är 
att: 

Reglerna om förhandlingsskyldighet 
enligt 11-14 §§  innebär att arbetstagaror-
ganisationerna (här kommer vi in!) har 
medinflytande i frågor som arbetsgivaren 
beslutar om.

Medinflytande innebär att arbetsgiva-
ren måste avvakta med sitt beslut tills för-
handlingar genomförts med arbetstagar-
organisationen. Förhandlingen ska 
genomföras i så god tid och på så tidigt 
stadium i beslutsprocessen att arbetsta-
garorganisationerna har en reell möjlighet 
att påverka beslutsunderlaget. Det är vi-
dare viktigt att förhandlingen sker på rätt 
nivå i organisationen. Den ska ske där be-
slutet kommer att tas.

Så kära barnmorskor och medlemmar i 
Svenska Barnmorskeförbundet. Behåll 
lugnet och modet och stå upp för det som 
är våra rättigheter. Vi behöver inte bli 
oroliga och rädda för det som uttalas och 
är fel, eftersom vi har lagar och rättighe-
ter i ryggen. Det känns bra och och jag 
känner mig helt trygg med att vårt fack-
förbund SRAT står upp för oss i alla vä-
der. Och nu är det ju snart vår;-)

En sista sak som är oerhört viktigt är 
att att vi, Svenska Barnmorskeförbundet, 
företräder barnmorskors professionsfrå-
gor precis som vanligt. Där är ingenting 
annorlunda. Vi är och har expertisen om 
vår kompetens, utbildning och vårt an-
svarsområde. Svenska Barnmorskeför-
bundet är professionsorganisationen för 
barnmorskor. 

Barnmorskan. En profession – en  
organisation! 

Vi hörs,
Mia

Vi är och har expertisen om vår kompetens, utbildning och vårt 
ansvarsområde. Svenska Barnmorskeförbundet är professions- 

organisationen för barnmorskor.
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