
Fredrika- Bremer- Förbu ndet
kritise rar broschyr från
SJ Resebyrå
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"Den råd lyder är
vis" heter en
nyutkommen
broschyr från SJ

här såväl FBF:s
öppna brev som
SJ-chefens svar.

Resebyrå som ska
underlätta
planering av resor i
företag,
myndigheter och
organisationer. Det
handlar alltså i
första hand om
tjänsteresor. På 16
fyrfärgssidor ger
broschyren en
mängd
verklighetsnära
och goda råd om
hur man enklast
arrangerar resor
och konferenser.

Men
Fredrika-Bremer-
Förbundet har en
annan uppfattning
om broschyren. I

ett öppet brev till
Lars Peterson
hävdar man att

Det är inte förbjudet
för kvinnor att åka
tåg - det bara
verkar så

Fredrika-Bremer-Förbun-
det som outtröttligt arbetar
fcir jämställdhet mellan
kvinnor och män i hem, yr-
kesliv och samhäIle, skulle
vilja fråga Dig som chef för
SJ hur Du skiller Dig i jäm-
ställdhetsfrågor.

I sitt arbete för järnstätld-
het mellan kvinnor och
män söker FBF bl a beva-
ka den svenska reklamen.
Den nutida reklamen ger
fortfarande, trots upplys-
ning, en ensidig, traditio-
neli och nedvärderande
syn på kvinnan. Allvarli-
gare bedömer vi dock den
s k dolda diskrimineringen.
Flickor och kvinnor görs
osynliga. De finns inte på
bilder, de nämns inte i
massmedia m m.

FBtr' har som kund hos
SJ R.esebyrå fått en bro-
schyr - Den råd lyder är
vis * ett informationsmate-
rial där SJ Resebyrå berät-
tar med exempel om hur de
ordnar aff;irsresor. Biider-
na och texten är hämtade
ur den traditionella mans-
världen. Broschyren är milt
sagt MANS-dominerad.

Var är kvinnorna? Kvin-
norna saknas i bildmateri-
alet, de saknas som kun-
der, som resenärer. Kun-
derna-resenärerna-i
samhället beskrivs i den ak-
tuella broschyren som om
kvinnorna inte fanns. Alla
kunder som finns med i
broschyren iir män.

Det fåtal kvinnor som fö-
rekommer i broschyren är
de vars arbetsuppgifter
skali bort - sekreterarna.
De beskrivs som "den
krångliga vägen", "den
ekonomiskt oIönsamma
mellanhanden" för ett före-
tag i sina kontakter med SJ
Resebyrå.

FBF har länge arbetat
för en lag om jämställdhet
mellan kvinnor och män.
Den kommer nu. Lagen
kommer bl a att innebära
att sk dold diskriminering
blir olaglig. En sådan dis-
kriminering som kommer
till uttryek i broschyren
från SJ Resebyrå blir för-
bjuden.

Birgitta Wistrand
förbundsordförande
Sara Lönnerblad
förbundssekreterare

FREDRIKA-BREMER-
FÖRBUNDET
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SJ-chefen
sva-

UNDERLIG VERKAN
Efter att ha tittat tgenom
broschyren och begrundat
det öppnabreuet gå,r det inte
att komm,a förbi ett 1rr.tr gan-
ska stora frågetecke n . Ar det
inte r, journalisti,k, znforma-
ti,on och reklam tillå.tet att
fotoorafiskt och i tert obero-
ende au kön ankngta ttll
uerkliga förhå.llanden och
personer? Att erempeluis
beskri'--ningen au uår rese-
serutce till förstaret bltr
mansdominerad d,r inte så
konstigt, men uad menar
F r e dr t ka - B r e m e r - F ö rbun det
med att kritisera detta?

SJ gör naturligtuzs inte
någon skillnad mellan man-
liga och kuinnliga kunder
utöuer den skillnad sortL
uppriitthåll s i s ouuagnanra.

I likhet med möjligheten
till medlemskap och arbets-
uppgi.fter i Fredrtka-Bre-
mer -Förbundethar md,n och.
kutnnor tilltriide ttll atla
SJ-yrken. Men som bekant
har dessa möjligheter inte
utnAttjats lika mgcket au
kuinncrr och mdn uarken in-
om SJ eller r,nom Fredn-
kn-Bremer -Förbundet. Än-
da dr sammo. möjligheter att
söka anstiillning och få. ut-
bzldning betEdelsefullt på
en arbetsmarknad med fritt
yrkesual utan pekpinnar
frå,n arbetsgiuare eller and-
ro som cindo inte kan ta öDer
den enskildes ansuarför sitt
ual.

SJ har t mdnga samman-
h,ang betonat angeliigenh.e-
ten au en meru marknads-
md.ssig lönesiittning och en
ökad jtimltkhet på. arbets-
mo.rknaden som helhet. Jag
delar s&ledes inte den .från
jiimstiilldhetssynpunkt för-
Legade uppfattningen att det
skulle tara sa mycket fina-
re att uara dtrektör rin sek-
reterare, som kommer till
uttryck z det öppna breuets
tolkning ax uår resebyrå-
broschyr. Den dr, och ausedd
sorl, en uerklighetsanknut-
en presentotion au seruice-
förbö,ttrtnr"de crch kostnads-
sii"nkande plonering au resor
i företag, myndigh.eter och
organisationer.

Med all respekt för Fred-
r ika - B r e m e r - F ö rbtLnd et s
program kan det tnte hjiil-
pas ott undertecknarna au
det öppna bret et satt sig i ett
glashus och kastat en från
jiimlikhetssynpunkt föile-
god och mt,ssriktad pappers-
fuss.

Lars Peterson

resebyråbroschyren
är ett exempel på
"dold
könsdiskrim inering".

SJ-I\YTT återger


