VINNARE AV BRA-PRISET TIDIGARE ÅR
CARIN GÖTBLAD
Carin Götblad har som chef för Polismyndigheten i Stockholm sedan 2003 befordrat mångfald bland sina medarbetare, främjat jämställdhet, värdefrågor och etik. Aktivt har
hon motverkat unga mäns rekrytering till kriminella nätverk
genom att lyfta fram könsrollsperspektivet. Dessutom har
hon engagerat sig i kampen för kvinnors rätt till ett liv utan
våld. Därför tilldelas Polismyndigheten i Stockholms län
och Länspolismästare Carin Götblad BRA-priset!
LEIF JOHANSSON OCH LOUISE EKSTRÖM 2010
Volvos VD Leif Johansson och tidigare Volvo medarbetaren
Louise Ekström får BRA-priset för långsiktigt och motiverande jämställdhetsarbete för att få fler kvinnliga chefer inom
AB Volvo. Detta har lett till fram till ett sannolikt världsunikt
chefsutvecklings-program med genus perspektiv endast för
män i bolagsledningar. Louise Ekström har med stöd av Leif
Johansson, som också besökt programmet regelbundet,
tillsammans med olika samarbetspartners, i programmet
medvetandegjort kring omedvetna strukturer, könsroller samt
att visa på alternativa mansroller. Programmet bör bilda skola
för andra storföretag i Sverige.
FOLKSAM 2009
I Folksams kampanj ”Spelar roll” visar man på ett både roligt
och informativt sätt hur olika förutsättningarna är för kvinnor
och män. Män tjänar fortfarande mer för samma jobb och
får därmed högre pension. Och det finns fortfarande fler män
som VD:ar än kvinnor. Detta vill vi ändra på och så även Folksam. Man lyfter fram både att kvinnotäta styrelser leder till
lönsamma bolag och att lön och pension hänger ihop. Frågor
som Fredrika Bremer Förbundet drivit och där det är långt
kvar till jämställhet. Folksams chef för Ansvarsfullt ägande
Carina Lundberg Markow och vd Anders Sundström tog emot
priset.
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ELEKTRA 2008
I Sverige bor tusentals ﬂickor och kvinnor som lever under hederskulturens förtryck. Om hedersförtrycket ska bekämpas effektivt i
vårt samhälle räcker det inte med insatser med skyddat boende
och stödåtgärder för dessa ﬂickor och kvinnor. Det behövs även
resurser för att männens värderingar och beteenden förändras.
Inom Elektra ﬁnns bland annat de modiga killarna i Sharaf Hjältar. Vi kan aldrig acceptera att man använder kulturell, religiös,
etnisk, social eller politisk tillhörighet för att rättfärdiga eller
ursäkta förtryck och exkludering av vissa kvinnor. Målet är att alla
ska veta att de är lika mycket värda. Verksamhetsansvarige Arhe
Hamednaca tog emot priset med Leo Razzak m.fl.
RÖDA KORSET 2007

ÅSA KELLER 2006

”Våldta en mamma, gärna flera gånger, så sprids både skräck
och sjukdomar” så inleds en lektion i modern krigsstrategi i Röda
Korsets annonskampanj RÄDDA MAMMORNA. På hemsidan fortsätter kampanjen att gripa tag i oss med bilder av barn, kvinnor,
visan ”Jag ska måla hela världen lilla mamma” och annat som
med omskakande tydlighet och känsla visar på krigets katastrofala konsekvenser, inte bara för soldater och män utan även för
kvinnor och barn. Sällan - om än någonsin? - har en annonskampanj så starkt lyckats fånga krigets fasor ur ett kvinno- och
barnperspektiv. Ann Falkinger delade ut priset till Svenska Röda
Korsets kommunikationschef Johan af Donner och ordförande
Bengt Westerberg.
Åsa Keller är en förebild för att få fler kvinnor där makten finns.
Hon är den ena av börsens enda två kvinnliga VD:ar födda på
1970-talet och driver med framgång hushållstjänstföretaget
HomeMaid, med ett omsättningsrekord för 2005 på drygt 47
MSEK. Åsa är också ordförande i Hemserviceföretagens branschorganisation (HFO). Åsa Keller agerar även aktivt genom att delta
i diskussioner och i media för fler kvinnor som företagare och för
att vi ska kunna köpa hemnära tjänster till rimliga priser. Hon vågar ta ställning i samhällspolitiska frågor och i det avseendet är
hon också en bra förebild för kvinnor. Med andra ord, Åsa Keller
är en kvinna som kan, vill och törs. Därför får hon årets BRA-pris
från Fredrika Bremer Förbundet.
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AMNESTY INTERNATIONAL 2005
Genom att på Internationella kvinnodagen 2004 starta en tvåårig
världsomspännande kampanj ”Stoppa våldet mot kvinnor”, som
genom kalla fakta fäster uppmärksamheten på det allvarliga och
ständigt pågående våldet som kvinnor över hela världen utsätts för,
bidrar Amnesty International till att föra upp mäns våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Förhållandena
i Sverige uppmärksammas i rapporten ”Mäns våld mot kvinnor i
nära relationer”. Amnesty bidrar till att den viktiga kvinnofridsfrågan
ständigt finns på samhällets dagordning. FBF, som sedan länge
drivit kravet om kvinnofrid och initierat inrättandet av Kvinnojourer,
välkomnar och stöder Amnestys lovvärda initiativ och arbete.
AGNES WOLD 2004
Agnes Wold, professor och överläkare i klinisk bakteriologi och
även specialist i klinisk immunologi, tilldelas BRA-priset för hennes
enträgna arbete att påvisa den systematiska diskrimineringen av
kvinnor inom medicinska forskarvärlden.

LÄRARFÖRBUNDET OCH GUSTAF DOUGLAS 2003
BRA-priset tilldelas Lärarförbundet för att i många år ha arbetat
engagerat, målmedvetet och strategiskt för att öka kunskapen och
underlätta jämställdhetsarbetet. Lärarförbundet har på många sätt
bidragit till att kunskapen om genusfrågorna har ökat.
BRA-priset tilldelas finansmannen Gustaf Douglas (bilden) för hans
stora personliga engagemang att bredda kompetensen genom att
tillsätta kvinnor i bolagsstyrelserna för börsnoterade företag. Gustaf
Douglas har genom sitt aktiva agerande under våren berett ytterligare tio kvinnor plats i styrelserummen.
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ELIZABETH FRITZ 2002
Elisabeth Fritz, advokat. För hennes mod och engagemang i arbetet
med att svensk lag skall gälla lika, för alla kvinnor och män som bor i
Sverige.

MONA SAHLIN 2001
Mona Sahlin. Med stort kurage och en kompromisslös hållning har
integrationsministern Mona Sahlin gjort det som vuxenvärlden och
samhället borde ha gjort för länge sedan, nämligen genom att glasklart uttrycka sitt stöd för de marginaliserade flickorna. Fredrika Bremer Förbundet prisar Mona Sahlin som poängterar att våra svenska
lagar även skall omfatta kvinnliga invandrare.

ANNELI PERSSON 2000
Anneli Persson, rekryteringsansvarig hos polisen i Värmland. Anneli har visat stort civilkurage, genom att uttala att hon inte längre kan försvara att rekrytera fler kvinnor till poliskpren,
så länge polischefer kan uppträda på ett kränkande sätt mot kvinnliga kolleger av skilda
nationaliteter och därtill endast få lindrig kritik från sin högste chef
SANDRA VON PLATEN 1999
FÖRENINGSSPARBANKEN 1998
SKOLFÖRVALTNINGEN I FALU KOMMUN 1997

Fredrika Bremer Förbundet • 0732 55 44 00 • kansli@fredrikabremer.se •www.fredrikabremer.se

INGVAR CARLSSON 1995
Statsminister Ingvar Carlsson tilldelas BRA-priset för att han med
kraft och medvetenhet i sitt parti, som tidigare präglats av traditionell manlig könskonservatism, har drivit jämställdhetsfrågorna till
gräsrotsnivå.

BJÖRN THUNBLAD 1994
Björn Thunblad, vd för Celsius Materialteknik AB. För att företaget genom
sitt agerande aktivt verkar för att männen tar pappaledigt.
STOCKHOLMS STADSMISSION 1993
Stockholms Stadsmission tilldelades BRA-priset för högklassigt planerade och genomförda insatser för hemlösa
kvinnor.

PER-OLOF STABERG 1992
Per-Olof Staberg tilldelades BRA-priset för sitt genomtänkta och resultatmässigt lyckade
arbete för jämställdhet i skolan och då främst teknikämnet.
AGNETA STARK 1991
Agneta Stark, ekonom, tilldelades BRA-priset för hennes envetna
insatser för att göra de ekonomiska sammanhangen tydligare.
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GUNILLA ANDRÉ 1990
Gunilla André, riksdagsledamot, tilldelades BRA-priset för sina
envetna och konsekventa insatser i arbetet för jämställdhet mellan
kvinnor och män.”Din kamp mot porr och prostitution, för kvinnojourer och för uppvärdering av obetalt och lågbetalt arbete visar på
din stora bredd i jämställdhetsarbetet”, sa ordförande Ann Egefalk
när hon överlämnade pris och blommor.

AMI LÖNNROTH 1989
Ami Lönnroth, journalist Svenska Dagbladet, tilldelas BRA-priset
för hennes insiktsfulla bevakning av kvinnoevenemang, som är ett
föredöme för svensk dagspress. ”Din journalistik ger kvinnofrågorna deras rätta dignitet”, sade ordförande Gerd Forssell när hon
överlämnade pris och blommor till vinnaren.

BENGT NILSSON 1988
Bengt Nilsson, journalist, Uppsala, tilldelades BRA-priset för att
han i sin debattartikel "Förödande för flickor" i Dagens Nyheter
nytände debatten om stereotypa förebilder för flickor i dagens
barn- och ungdomsböcker. - Jag trodde tiderna förändrats och
att nu i barnlitteraturen fanns lika många positiva kvinnliga förebilder som manliga. Men det är fel. Även dagens barnlitteratur
är en bedrövlig reaktionär soppa. Min treåriga dotter vet redan
att de företagsamma och djärva är pojkar, de som gråter och är
ängsliga är flickor, skriver Bengt Nilsson.
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ERIK DANIELSSON 1987
Erik Danielsson, vd Pharmacia, tilldelades BRA-priset för hans klart
deklarerade ambition att göra Pharmacia till ”Sveriges mest jämställda företag”. Vårt hedersomnämnande gavs till Marianne Gillgren (bilden) för hennes dokumentärfilm ”Blåställ och Nagellack”.

ARBETSGRUPPEN OM MANSROLLEN 1986
Arbetsgruppen om mansrollen och dess ordförande Stig Åhs tilldelades BRA-priset.
Hedersomnämnande till simtränaren Kenneth Åkesson, som representant för alla män
som stödjer kvinnors idrottsutövande.
PIA CRAMLING 1985
Pia Cramling, internationell mästare i schack, tilldelades BRA-priset. Hon är den enda kvinnan i Västeuropa med den titeln, som ges
schackspelare som når vissa resultat i vissa bestämda turneringar.
Två ryskor och en ungerska har samma utmärkelse.
Hedersomnämnande till skogshuggaren Agda Eklund, 81 år, Ludvika. Agda blev historisk den dag hon pensionerades. Hon är den första kvinnliga skogshuggare som genomfört 37 års arbete i skogen.
- Nog fanns det kvinnoarbeten när jag skulle välja arbetsplats
1925, men skogen erbjöd ett friare liv än pigornas - och bättre betalt var det, säger Agda.
ERICSSON INFORMATION SYSTEMS 1984
Ericsson Information Systems tilldelades BRA-priset för bra platsannonsering.

Fredrika Bremer Förbundet • 0732 55 44 00 • kansli@fredrikabremer.se •www.fredrikabremer.se

GISELA AGNEHEIM OCH CARITA NILSSON 1983
Gisela Agneheim och Carita Nilsson tilldelades BRA-priset för att de startat ett eget
snickeri i Västerås.
Hedersomnämnande till Birgitta Blom, Sveriges första kvinnliga hovrättspresident och till
Birgitta Rudbeck, chef för SAS flygskola.
Samtliga fick pris för inbrytningar på traditionellt manliga yrkesområden.
JAN-ERIK WIKSTRÖM 1982
Jan-Erik Wikström, utbildningsminister, tilldelades BRA-priset för flera
utnämningar av kvinnor till tjänster och i utredningar. Wikström kom
själv och mottog pris och blommor.
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