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LEDARE KOLUMN

DE SISTA MÅNADERNA av året 2014 hände någonting allde-
les särskilt. Flödet av de sociala medier jag använder fyll-
des av profilbilder med texten TAHDON (finska för det ”ja” 
en säger vid altaret) över sig. Meddelandet var entydigt: 
det är på tiden att lagen erkänner samkönade äkta par i 
detta land. En mångfald lade sig under samma bild, tog 
för en stund ett gemensamt ansikte och gjorde det av 
politiska skäl – av solidaritet och frustration – jag kände 
bottenlös glädje. Kraften fanns i massan, men också i 
bilden: den var tillräckligt tilltalande för den estetiskt 
bortskämda grupp vi är. 

I detta sammanhang har jag svårt att avgöra vilket 
detta vi är, då bilden i fråga faller under kategorin strä-
van efter mänskliga rättigheter. Jag menar vi, som stän-
digt är omringade av finslipade reklambilder, vi som 
även redigerar vår egen verklighet, så att den är prydlig 
nog för internet.  Jag menar oss, som alltmer upplever ett 
jag och ett de genom vilka estetiska etiketter eller brand 
vi står bakom, oss som inte hänger ett peacetecken runt 
halsen eller en Rosie the Riveter på väggen, för att det 
är för kitsch, trots att vi gärna skulle vilja se föreändring-
arna de symboliserar före vår tid här är slut. 

Vi har en farlig mängd estetiska tvångstankar. 
Och en tendens att låta dessa tvångstankar eller este-
tiska värden gå före etiska värden. Kolla bara in i våra 
klädskåp.

NÄR JAG SKRIVER detta känner jag sorg, ett tryck kring 
mina lungor och en kyla.  Jag lever av och i och genom 
det estetiska – bilder och föremål – jag talar om dem, 
jag gör dem och jag omringar mig med dem. De känns 
som ett hem för mig; måste jag ge upp dem? (Det vill 
jag inte.) Därför föreställer jag mig att upproret be-
höver sina bilder; tilltalande bilder och föremål, som 
människor är redo att förbinda sig vid. Inte nödvän-
digtvis snygga: fult eller konstigt innebär mycket in-
tressantare värdeladdningar. 

Men samtidigt måste en ta i beaktande att de för-
ändringar som måste ske kanske inte talar i de bilder 
vi tycker är coola. Cool är ett värde som definieras av 
dem med makt. Att endast dela med sig coola bilder är 
som att lyssna på coola barnet, med coola kläder och vi 
har inte tid att vänta på att (t.ex.) fredsfrågan och -bil-
derna blir coola igen.  A

Tyst, töntiga bilderna talar
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När vi bad om texter till ett temanummer om fred trodde jag frågan ”vad säger 
feminister om fred?” skulle besvaras med endast ett ”ja tack”, men jag hade 
fel. Att tala om fred provocerar. Som så ofta kan konflikten beskrivas som 
realistiska krav vs. strukturkritik. Och låt mig vara tydlig, dessa två går alltid 
hand i hand i feministiskt arbete. Vi behöver inte välja, men oberoende vad vi 
gör måste vi tänka stort för det är ingen annan som gör det för oss. Men vad är 
en feministisk fred och hur uppnår vi den? Vilka typer av konfliktslösning kan 
feminister erbjuda?

Att kräva nedrustning och en värld utan våld får lätt en nai-
vitetsstämpel. Och vi ska inte glömma att vi lever i ett av de 
vapentätaste landen i världen. Det upphör aldrig att förvåna mig 
hur total den h–är tanken om naivitet är, även bland personer som 
inte annars är rädda för att drömma stort och vackert. 

Om vi kräver fred i betydelsen avsaknad av väpnade konflikter 
börjar diskussionen ändå lätt handla om vapen, om att ”att slåss 
för fred”. Målet för fred handlar sällan om avskaffande av vapen, 
utan snarare om kontroll av hur de används, och om en avsaknad på konflikter. 
Men en sak är säker: konflikter kommer aldrig att försvinna (och tur är det), 
för att uppnå en hållbar fred måste en se konfliktlösningar som inte handlar 
om vapen och våld. För de enda personer som egentligen vinner på de väpnade 
konflikterna är vapenproducenterna. Alla andra vinner på andra typer av 
konfliktslösning.

Vad som däremot känns naivt är tanken på att fred kan uppnås med vapen, att 
konflikter kan lösas med våld. Visst, nu vill många av er (och även jag) påminna 
om världskrigen, om väpnade kamper som lett till frigörelse från diktaturer 
och så vidare. Och ja, det stämmer att våld och vapen har förhandlat fred, men 
alltid freder som bygger på att den nya vapenmakten måste hållas intakt för 
att garantera freden. Tänk på argumenten om att Finlands armé garanterar vår 
fred. Armén, inte till exempel välfärdsstaten eller utrikespolitiken. Vapen som 
medel för målet avsaknad på vapen är inte hållbart.

Så vi tar de feministiska kamperna som exempel; här har vi grupper av 
människor som ofta vägrats och vägras grundläggande mänskliga rättigheter, 
grupper av människor som inte sällan kontrolleras med strukturellt eller fysiskt 
våld, eller hot om det. Men det är frågan om en rörelse som under de senaste 150 
åren fått till stånd enorma förändringar utan att använda våld och vapen. En 
feministisk fred har aldrig varit en avsaknad på konflikter, en feministisk fred 
är avsaknad på beväpnade och våldsamma konflikter. A

den naiva freden

Det finns ett ideal inom grafisk design: 
arbetet är välgjort då det inte syns, då 
grafikern inte stör slutanvändaren. Jag 
gör ett medvetet undantag. Jag vill 
genom det skrivna synliggöra det som 
tas för givet.
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“schoolkids keep 
trying to teach us 

what guns 
are all about.  

confuse liberty with 
weaponry and watch 
your kids act it out”

ANI DI FRANCO

”när männen slutar döda 
skall jag föda,  

– men de slutar  
nog aldrig.”

TOVE JANSSON

”så länge som vår 
världsbild präglas av 
föreställningar om  

att ett militärt 
försvar är den 

bästa garanten för 
människors säkerhet, 

så länge kommer 
kapprustningen  

att bestå.”
GUDRUN SCHYMAN

tema: fred



ÅR 1986 VAR jag bjuden till Malax för 
att hålla tal vid en sommarfest. Ämnet 
fick jag välja fritt. Min granne på lan-
det i Sibbo föreslog att jag skulle tala om 
konstgödsling.  ”Det är det farligaste just 
nu, vi måste få en opinion mot använd-
ningen av gifter på åkrarna”.

Det ämnet låg honom varmast om 
hjärtat. Jag rannsakade mig själv och 
mitt hjärta. Vad upptog mina tankar 
allra mest? Mycket handlade om brist, 
om rädsla, om att inte ha, inte våga, inte 
veta, inte hinna. Och samtidigt veta allt-
för mycket om världens ödesfrågor: ter-
rorism, u-ländernas nöd, den ekolo-
giska krisen, kärnvapen, stormakternas 
imperialism. 

JAG HÖLL VID den tiden på med en bok om 
fredsarbete, den som kom att heta Gläd-
jezon, mitt desperata försök att skildra 
allt det goda och fantastiska, absurda, 
lyckliga som jag upplevt i fredsarbetet. 
Jag ville skriva fram goda bilder, upp-
muntrande exempel. Det var en ren pro-
test mot tidens fixering vid lidande, då-
ligt samvete, gravallvar och katastrofer. 

Redan då var det så att om någon-
ting skulle räknas som någonting alls i 
massmedia så måste det handla om re-
kord i lidande. En jättestor jordbävning 
med begravda städer, massjälvmord, 
hungerkatastrofer eller mord på Olof 
Palme. Samtidigt uppmuntrades man för 
egen del satsa krafter på fritid, njutning, 

återbruk,  
gång på gång

fortfarande är 
inställningen 

den att globala 
problem som stör 

vår nattsömn 
kan lösas, eller 
snarare fås att 
försvinna från 

vår medvetande-
horisont, genom 
att vi satsar på 

oss själva.

men jag vågar 
kräva tankearbete 

av var och en 
av oss.

sådan njutning som måste köpas. Vackra 
kläder, dyra semestrar, rätt sorts t-skjor-
tor och förkläden vid utegrillen. Vi lär-
des njuta allt intensivare ju mer pengar 
vi lade ut.

MYCKET LITET HAR förändrats sedan dess. 
Fortfarande är inställningen den att glo-
bala problem som stör vår nattsömn kan 
lösas, eller snarare fås att försvinna från 
vår medvetandehorisont, genom att vi 
satsar på oss själva. Vår hälsa, vår mo-
tion, vår hälsosamma mat, våra ekolo-
giska viner, vårt individuella välmående, 
vårt sociala liv. Och en inbetalning då 
och då till Amnesty, Unicef, Rädda Bar-
nen, Röda Korset.

Redan 1986 i Malax talade jag om 
detta. Och idag, nästan trettio år senare, 
är jag beredd att ymnigt citera mig själv 
ur det talet. Det kanske av någon kan 
tolkas som ett nederlag för fredsarbe-
tet. Det blir aldrig bättre i världen hur 
mycket vi än strävar och kämpar, varför 
då hålla på? 

DÄRFÖR ATT VI inte ger upp. Envishet, upp-
finningsrikedom, engagemang, vrede, 
samvete, kärlek till våra medmänniskor 
och till den blå planeten bär oss vidare, 
tvingar oss att gång på gång upprepa oss, 
vandra i demonstrationer, skriva nya 
insändare, pamfletter, uppvakta myn-
digheter, lirka in fredsfostran i skolun-
dervisningen, tillhöra fredsföreningar, 
tända ljus på vattnen på Hiroshimada-
gen den sjätte augusti, plocka fram tex-
ter av Mahatma Gandhi, Fredrika Bre-
mer, Arne Naess, Ellen Key, Dalai Lama, 
Elin Wägner, H.D.Thoreau och alla de 
finländska kvinnoförfattare som bidrog 
till antologin Vi vill leva! (dikter på åtta 
språk om kvinnor och fred), 1981. 

Allt detta lever i oss, bara vi blir på-
minda om det. En barsk påminnare är 
feministen och författaren Ingrid Sjö-
strand, en av dem som i Sverige var med 
om att starta Kvinnor för fred 1979. Hon 
är idag 92 år gammal och utkom förra 
våren med diktsamlingen ”Planet till 
salu. Blå.” 

JAG LÄSER DEN här dikten gång på gång, 
som man ska göra med dikter. Först fäster 
jag mig vid det förvirrade ”vi” som både 
bjuder in och betalar för den tydligen 
ovilliga gästen, som ännu inte kommit på 
besök.  Med dem kan jag inte identifiera 
mig eller hur? Men ”vi” andra, vad gör vi? 

VI REAGERAR FÖR sent. Vi reagerar först när 
gästen står i farstun och knackar på dör-
ren, inbjuden av våra landsmän. Dikten 
handlar inte längre om beslutsfattarna, 
de som betalar resan för kriget, utan om 
oss. Vi som måste lära oss att gripa in 
innan det är för sent, som måste sträva 
efter att bli beslutsfattare, politiskt aktiva 
på alla nivåer. Som alltså måste ut i den 
hårda verkligheten.

NU ÄR DET INTE längre sommarfest i Ma-
lax 1986. 

OCH ÄNDÅ. DET måste finnas plats för alla 
sorter. För politiker med kunskaper och 
perspektiv, för drömmare, vardagsäng-
lar, småbarnsföräldrar utan egen tid, för 
outtröttliga informatörer, för flitiga och 
lata, för trötta feminister som vandrat 
med skavsår genom Europa, en gång för 
länge sedan. 

JAG ÄR ABSOLUT inte den som vågar kräva 
samhällsengagemang av alla medborg-
are, jag som så ofta hukat mig, skjutit 
upp, dragit mig tillbaka. Men jag vågar 
kräva tankearbete av var och en av oss. 
Vi får fatta våra egna beslut, men först 
när vi verkligen har tänkt på saken, vägt 
för och emot, tagit reda på.

VILL ”VI” VARA med om att bjuda in kriget 
eller vill ”vi” lyssna till Ingrid Sjöstrand?

”Du är hotad. Starka krafter pra-
tar fred och säljer kanoner, totala utrot-
ningsmedel inte att förtiga. Är du oroad? 
Sprid oron i befolkningen! Bara oro kan 
nu säkra vårt lugn”. A

Birgtta Bucht är bokslukare,  
tidnings- och tidskriftsfantast.  

Intresserad av allt som prasslar.

OBEHAGLIGA DIKTER.
”Kriget

kommer inte av sig självt
och hälsar på
Det är vi som
bjuder in det

fast inte gratis
förstås

Vi betalar resan”
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FRED–FRIHET–FEMINISM

DET GLOBALA TILLSTÅNDET vi står inför är ett som varken 
karaktäriseras av fred, frihet eller feminism. Den åt-
tonde mars är det ett år sedan antirasister blev allvar-
ligt attackerade efter en feministisk demonstration i 
Malmö. Under de senaste åren har vi även sett andra 
påhopp på feminister och vänsteraktivister, till exem-
pel i Jyväskylä och för ett par veckor sedan i Cremona, 
Italien. Vi har fått uppleva ökande rasism i form av 
bland annat attacker mot moskéer och i form av brin-
nande läger befolkade av östeuropeiska migranter. Ni-
vån för terrorrisk har legat på toppnivå och dödliga at-
tacker har genomförts från Frankrike till Nigeria, från 
Syrien till Pakistan. 

PROBLEMEN RIKTAR INTE sig endast mot västvärlden. Folk i 
andra delar av världen är minst lika utsatta. Det är vik-
tigt att inse att det inte handlar om att sörja för en-
skilda personer och grupper som blivit offer för enstaka 

galningars klåperi. Inte heller är det frågan om samman-
stötningar mellan religioner som är omöjliga att utövas 
sida vid sida. 

VAD DET HANDLAR om är att möta en verklighet där ök-
ande nationalism närt de europeiska länderna med 
 rasism och framför allt med islamofobi. Det är en ök-
ande mängd reaktionära och konservativa grupper 
med fascistiska tendenser som manifesterar sig gång 
på gång. Detta är ingen synvilla som många av oss vill 
hoppas på utan en realitet som blottar sig även i  stater 
som kallade sig demokratiska. Som Elin  Bengtsson 
skriver i tidningen ETC (30.01.15) hyser uttalanden om 
förintelsen som ”Låt det aldrig hända igen” tomhet i 
samhällen där nazister tillåts demonstrera på gatan 
skyddade av poliser. De obehagliga minnena flätas in 
i historien och förblindar våra ögon för det politiska 
våld som sker just nu.  

HUR KÄMPAR VI som feminister mot en framväxande fas-
cism? Som vi vet är det en bred och heterogen skara som 
kallar sig feminister. Skiljelinjerna rör sig främst kring 

DET EUROPEISKA 
FREDSPROJEKTET

DÅ VI TALAR om EU kretsar diskussionen 
nästan uteslutande kring pengar och eko-
nomi – euron, banker, austerity, stödpa-
ket, tillväxt, frihandelsavtal. Att unionen 
ursprungligen bildades för att säkerställa 
fred i Europa efter andra världskriget ver-
kar vara bortglömt, både av den politiska 
eliten och av befolkningen. 

EU:S GRUNDPRINCIPER, SOM fastslogs vid god-
kännandet av Lissabonfördraget 2009, be-
rättar om ett Europa som främjar fred 
och sämja mellan olika folk. I verklighe-
ten har nästan 20 000 människor dött 

vid Europas gränser sedan år 1988. Den 
europeiska asylpolitiken är en av unio-
nens skamfläckar. Genom att begränsa 
rätten till asyl, samtidigt som Dublinför-
ordningen hindrar asylsökandes rörlighet i 
Europa, försöker EU hålla borta människor 
som behöver skydd, istället för att axla sitt 
globala ansvar.

EU:S MEDLEMSLÄNDER HAR själva rätten att 
bedöma den ansökandes skäl till asyl, vil-
ket i praktiken leder till att förföljning i 
hemlandet på grund av sexuell läggning 
eller könsidentitet inte alltid räcker till 
som grund för asyl. Det politiska trycket 
för att förstärka mänskliga rättigheters 
ställning i asylpolitiken låter ändå vänta 
på sig, satsningarna går istället till att för-
stärka gränskontrollen och till att åter-
sända “olagliga” och papperslösa migranter. 

istället för 
att öka 

demokrati, fred 
och jämlikhet 
låter dagens 
eu tusentals 
människor dö 

vid sina 
gränser.

definitionerna av kön och genus samt vad 
kvinnlighet eller manlighet egentligen 
innebär. Hur ska till exempel barns och 
ungdomars bildning se ut ur ett feminis-
tiskt perspektiv som inte förtrycker var-
ken sexuella, etniska, religiösa eller andra 
minoriteter?

VAD JAG UPPLEVER som problemet är inte de 
knepiga frågorna utan de entydiga svaren. 
Vi måste ställa oss de svåra frågorna och 
föra spretiga och bångstyriga diskussioner 
för att komma någon vart. Problemet rör 
snarare sätten vi gör det på. Att genast slå 
ner vartenda försök som görs att behandla 
mer eller mindre tabubelagda tema i media 
eller att inom feministiska grupper (inte 
minst på facebook) döma varandra samt 
skälla ut personer för oförståelse. Feminis-
men, trodde jag, skulle fungera som källa 
för gemensam kraft och styrka istället för 
ångest om att säga fel eller att vara fel!

FEMINISTER MÅSTE VÄLJA den gemensamma 
kampen för jämställdhet och frihet fra m-
 om en feminism som splittrar oss. Natio-
nalism, rasism, fascism och förakt  hotar 
allt som feminister och antirasister har 
arbetat för. För oss måste det handla om 
att skapa en vardag fri från rasism och 
förtryck. Det gäller att påverka attityder 
och de materiella resursernas fördelning 
i samhället samt vem som får makten att 
ta besluten. Vi måste även avvärja alla för-
sök att förklara feministerna som den ena 
parten i ”ett bråk mellan extremister”. Fe-
minism innebär kamp för jämställdhet 
och den måste föras på varenda politisk 
nivå. Dessa politiska former bör skapas 
på sätt som ger oss energi och självförtro-
ende, istället för att ta ifrån oss all  energi 
och vilja. A

Skribenten intresserar sig för feminism, 
migration och gränsernas konstruktion.

FINLAND ÄR INGET undantag. Här oroar man sig ständigt 
över olaglig invandring och sannfinländarna erbjuder 
stängda gränser, minskat mottagande av asylsökande 
och ett slut på biståndssamarbete som mirakellösningar 
på alla samhällsproblem. Inrikesminister Päivi Räsänen 
för fram ändringar till utlänningslagen och förvarsla-
gen som gör flyktingar papperslösa och tillåter att barn 
tas till vara i förvarsenheter som främst liknar fängelser. 
Familjeåterföreningar har blivit en lyx som endast väl-
bärgade invandrare har möjlighet till. Med vår asylpoli-
tik både förstärker vi och återskapar vi de rådande euro-
peiska normerna och EU:s politik. 

EU HAR BLIVIT en hånbild av sitt ursprungliga syfte. Istäl-
let för att öka demokrati, fred och jämlikhet låter  dagens 
EU tusentals människor dö vid sina gränser. Den interna 
fascismen och den kvinnofientliga högerextremismen 
frodas och medlemsländerna ställer krav på varandra att 
hugga ner sin välfärd på bekostnad av invånarnas hälsa 
och möjlighet till arbete. 

DET ÄR EN MASKULIN politisk kultur som valt att satsa på 
upprustning och militära allianser istället för en konflikt-
lösningsfokuserad säkerhetspolitik. För att EU ska återgå 
till sina rötter krävs en rejäl dos feministisk politik. Vi 
måste göra det säkrare att ta sig över gränserna, förstärka 
 metoderna att humant ta sig in i länder, till exempel genom 
att bevilja humanitära visum, och överlag förenkla visum-
sökandet för flyktingar. Sexuell läggning och  könsidentitet 
måste legitimeras som skäl för asyl.

EU BEHÖVER EN politik där invånarna värderas högre än 
bankerna och där människoliv går framom gränsbevak-
ning. Militär upprustning kan inte ses som den enda vä-
gen för att bevara fred. A

Skribenten jobbar som riksdagsassistent och 
sysslar med politik för att krossa patriarkatet, 

klassamhället och klimatförändringen. På 
fritiden drömmer hon om att ta dykarcertifikat. 

Hon är även kandidat i riksdagsvalet.

vad jag 
upplever som 
problemet är 

inte de knepiga 
frågorna utan 

de entydiga 
svaren.
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– Kvinnorna bar ett enormt ansvar för samhället un-
der kriget. Inte på samma sätt som männen förstås, men 
det var vi som upprätthöll allting då de var borta. Och 
det var vi som väntade på de dåliga nyheterna och blev 
kvar och sörjde då våra män stupade, säger Aune. 

Aune var 16 år, den 30 november år 1939. På mor-
gonen gick hon som vanligt till skolan. Klockan 11 gick 
hon hem för att äta lunch. Klockan 13 då hon kom till-
baka till skolan möttes hon av vaktmästaren: ”Gå hem 
igen och sök sedan upp ett bombskydd, nu har kriget 
börjat”, sade han. 

Aune, som då bodde i Tammerfors, gick hem. Hon 
plockade med sig en enda sak – ett grått flanelltyg med 
en bit kol i och ett gummiband. Det skulle skydda hen-
nes luftvägar om hon utsattes för kraftig rök.  Alla föns-
ter i staden mörklades och inne i bomskydden satte folk 

DÅ JAG SKRIVER den här artikeln har det gått exakt 75 år se-
dan bomberna föll över min hemstad Åbo. Trettio per-
soner dog i gathördet vid det som tidigare var posthuset. 
Än i dag finns märkena kvar i väggen. Snart försvinner 
de som var med, en efter en, och med dem deras histo-
rier. Om vi vill höra berättelserna om vinter- och fort-
sättningskriget utan mellanhänder är det nu vi ska lyssna.  

Aune Rahola 92 år sitter framför mig. När hon är 
stilla och talar känns det knappt alls att hon är så gam-
mal, men så fort hon försöker lyfta något eller gå långa 
sträckor ger sig det ganska trötta hjärtat till känna. 

Under vinter- och fortsättningskriget arbetade 
Aune oavbrutet. Medan dugliga män i 20–50-årsåldern 
skulle ut i kriget, anslöt sig Aune, liksom över 200 000 
andra finländska kvinnor och flickor till lotta-organisa-
tionen – kvinnornas del av skyddskåren. 

Kriget är fredens antites. Egentligen 
går det inte att tala om det ena utan 
att automatiskt beröra det andra. Är 
det dags att glömma och gå vidare eller 
borde vi nu i tider av ekonomisk och 
politisk osäkerhet tvärtom minnas vårt 
eget lands krigshistoria? 

på huk, tätt som sardiner. Tammerfors bombades inte 
den dagen, men däremot den 3, 19, 21 och 25 decem-
ber år 1939samt år 1940 den 13 och 20 januari, den 7 och 
17 februari och den 2 mars. Det var bara på natten eller 
under molniga och stormiga dagar man kände sig trygg 
från luftattackerna, säger Aune. 

Lotta-organisationen grundades på 1920-talet i ef-
terdyningarna av de borgerliga (vita) kvinnornas arbete 
i inbördeskriget. Under Vinter- och speciellt Fortsätt-
ningskriget, åren 1939–1944, arbetade lottorna som sanitä-
rer, telefonister, kontorister, skötte kantiner samt arbetade 
som sjuksköterskor på fältsjukhusen.  Genom lottornas 
arbete blev ytterligare 25 000 män fria för arméns bruk. 
Lottorna arbetade under mycket stränga regler som 
bland annat lade stor vikt vid kristen kyskhet, nykterhet 
och hade tydliga koder för uppförande och klädsel.

OM LOTTA SVÄRD STIFTELSEN: 

Lotta-organisationen grunda-
des år 1921 i efterdyningarna av 
kvinnornas arbete för den vita 
skyddskåren under inbördeskriget 
1918. Som förlaga fungerade den 
svenska organisationen lottorna. 
Namnet kommer från karaktären 
Lotta Svärd i Johan Ludvig Rune-
bergs Fänrik Ståls sägner.

Fanni Luukkonen fungerade 
som organisationens långvariga 
ordförande åren 1929–1944, tills 
organisationen upphörde. 

Lotta-organisationen var värl-
dens största kvinnliga frivilligor-
ganisation för landsförsvar, som 

mest hade organisationen 232  000 
medlemmar. 

År 1943 fanns det 729 lokalav-
delningar och 2021 byavdelningar 
för lottaverksamheten. 

En lotta var minst 17 år gam-
mal, hade gott rykte och band sig 
till att följa det lagliga samhällsys-
temet (d.v.s. inte vara vänsteraktiv). 

Lottarörelsen strävade ef-
ter att bli politiskt obunden, men 
hade starka rötter i de vitas värde-
grund. Fram till början av 1940-ta-
let fick kommunister, judar eller 
ryssar inte ansluta sig till lottorna. 

Mellan åren 1939–1944 dog 66 
lottor vid fronten; 47 dog vid luft- 
anfall, 140 dog av sjukdomar de 

fått under uppdragen, en lotta 
gjorde självmord, 34 dog i olycka 
och tre försvann. 5  200 fältlottor 
blev så sjuka eller skadade att de 
måste avlägsnas från fältet tillfäl-
ligt eller beständigt. 

Lotta Svärd-organisationen 
upplöstes den 23 november 1944. 
Efter det blev alla organisatio-
ner som kunde kopplas till hö-
gern förbjudna att fortsätta sin 
verksamhet. Lottorna handlade 
snabbt och grundade Vårdstif-
telsen för Finlands kvinnor, där 
lottornas förmögenhet och ar-
bete kunde fortsätta. År 2004 
bytte stiftelsen namn till Lotta 
Svärd Stiftelsen.

Efter Mellanfreden i Moskva år 1944 politiserades 
de frivilliga krigsorganisationerna och den allierade kon-
trollkommissionen krävde att skyddskåren och lottaor-
ganisationen upphörde med sin verksamhet. Lottaor-
ganisationen ansågs vara en fascistisk och ofosterländsk 
organisation. Efter det teg lottorna om sitt arbete och 
sina upplevelser under en lång tid. 

Johanna Bruun är frilansjournalist och illustratör.

Ida Enegren är frilansfotograf. 
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– En av de sorgligaste dagarna var då fredsbudet kom 
efter vinterkriget. Vi upphörde med det intensiva arbetet 
och gick ut i staden för att se oss omkring. Den finska flag-
gan var hissad, men det var hemskt och vi bara grät. Visst 
var vi lättade, men fredsvillkoren var förskräckliga och för-
ödelsen total, berättar Aune. 

OTOO – Ole Tyytyväinen, Ole Onnellinen (Om du 
är nöjd, är du lycklig), så står det på ett armband som 
Aune fick som sextonåring. Hon har kvar det än i dag och 

försöker fortfarande leva 
enligt de orden. Hon säger 
att människorna i dag är så 
stressade, alla har bråttom. 

– Om jag ska vara 
helt ärlig måste jag er-
känna att jag är rädd nu. 
Samhällsklimatet i dag 
påminner mycket om 
den stämning jag kände 
av i samhället då.  Något 
måste hända, människ-
ans psyke klarar inte av 
att det eskalerar så här i 
all oändlighet. 

FÖR AUNES GENERATION var krig ingenting främmande. Hen-
nes pappa hade deltagit i inbördeskriget på de vitas sida 
medan hennes mamma och mostrar varit lottor. 

– Trots att kriget hade funnits i luften under min 
uppväxt, var det inte mindre hemskt när det väl hände. 
Det var otänkbart att ryssarna skulle anfalla. Och alla, 
till och med statsmakten, blev överrumplade då det 
hände, säger Aune.

Under Fortsättningskriget arbetade Aune som ra-
diooperatör och konto-
rist vid fronten i Lad-
oga, men hennes första 
uppdrag var att ta hand 
om de evakuerade kare-
larna som kom med tåg-
laster genom Tammer-
fors under vinterkriget. 
Hon arbetade oavbrutet 
i tre dygn.

– Det var ett enda 
kaos. Efter tre dygn utan 
sömn börjar man nog 
känna sig lite konstig, sä-
ger Aune.  
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ELSA VANHALA VAR 21 år då kriget började och arbetade se-
dan som fältkökslotta under hela vinter- och fortsätt-
ningskriget. Hon är född i Lahtis men flyttade till Sor-
davala som 2-åring, och är en av de omkring 400 000 
finländare som evakuerades från Karelen. 

Elsa är den lotta som omnämns som ”Lotta Lunkre-
eni” i sången ” Eldankajärven jää”, skriven av Erkki Ties-
maa år 1941. Elsa Vanhala (då Lampi) arbetade vid den 
ryska fronten i byn Uhtua vid samma enhet som Tiesmaa 
under fortsättningskriget.  
Tiesmaa har berättat att 
det var Elsa som var hans 
”Lotta Lunkeeri” i sången, 
men att han ändrade nam-
net eftersom Lampi inte 
rimmade lika bra. 

– När vi flyttade till-
baka till Lahtis från Sor-
davala fanns det inte plats 
för mig i den lilla lägen-
het på 20 kvadrat som 
min mamma och mina 
yngre syskon flyttade in 
i. Då tänkte jag att det 
skulle vara en bra idé at 
bli lotta, det kändes som 
rätt plats för mig.

– Som karelare upplevde jag att det värsta redan skett. 
Ingenting kunde mäta sig med att vi förlorat våra hemtrak-
ter, berättar Elsa. 

– En gång när jag arbetade vid kantinen vid fron-
ten hörde jag plötsligt ett konstigt ljud, som en strak 
vind vid mitt öra. Jag frågade vad det var och svaret var 
en gevärkula. 

Efter kriget levde vi med en ständig rädsla för 
grannen i öst. Vi kallar det för ”De farliga åren”. Man 

fick inte tala om kriget 
och de föreningar som 
kunde kopplas till den 
tyska fascismen måste 
avslutas. Efter det ta-
lade ingen om att de 
hade varit lotta, många 
brände upp lottadräk-
ten och gjorde sig av 
med märkena. Men inte 
jag, jag har alltid värde-
satt lottornas arbete, det 
vi gjorde var viktigt. Det 
är ingen självklarhet att 
Finland är ett fritt land, 
det skulle vara viktigt 
att unga människor för-
står det. 
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 ”det är ingen 
självklarhet att 

finland är ett 
fritt land”



bandagen var redan smutsiga och luktade illa så han 
bad mig byta dem. Jag hade aldrig haft att göra med 
så allvarliga, öppna sår förut och var rädd att förvärra 
hans situation. Som tur var han vid medvetande och vi 
kunde tala och resonera genom hela proceduren. Vi be-
stämde oss för att jag byter alla bandage utom det sista 
lagret. Det lagret där de öppna ögonhålorna leder rakt 
in i hjärnan. 

– Det är viktigt att yngre generationer minns och 
förstår kriget, trots att 
många i dag talar om att 
det är dags att glömma 
och gå vidare. Jag minns 
en gång när jag var i en 
skola och berättade om 
lottornas arbete under 
kriget. Längst fram satt 
en rad invandrarungdo-
mar. De lyssnade andäk-
tigt och jag såg på dem 
att de verkligen för-
stod vad jag talade om. 
Det ändrade tvärt min 
syn på invandringen.  
Krig är hemskt, ingen 
människa vill fly från  
sitt hemland. A

HELMI KOTKANEN VAR 14 då vinterkriget började och job-
bade under Fortsättningskriget som sjuksköterskalotta 
vid ett krigssjukhus i Kuopio. 

– Att jag var lotta är nog en av de viktigaste upple-
velserna i mitt liv, vid sidan av att bli mamma. Jag växte 
upp med fem bröder. Fyra ryckte in i kriget: en bror 
stupade, två skadades allvarligt och en kom oskadd 
hem. Jag blev inte skickad till fronten trots att jag ville 
det. Familjens förluster ansågs redan vara så stora. Jag 
har nog funderat på hur 
mina föräldrar klarade 
av det, det måste ha va-
rit hemskt. 

– På fältsjukhusen 
blev vi ofta tvungna att 
improvisera. Sjuksköter-
skor, läkare och kirurger 
gjorde det som måste 
göras, ibland utan den 
formella utbildningen. 
Den svåraste situatio-
nen var då en allvarligt 
skadad man kom till vårt 
sjukhus. Han hade för-
lorat båda benen, en arm 
och båda ögonen. Hans 
sår var förbundna, men 
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 nobels 
fredspris  

& bertha  
von suttner

BERTHA, ALFRED OCH ARTHUR
Nyligen var det hundra år sedan Bertha von Suttner dog 
(1843–1914). Baronessan von Suttner, född som friher-
rinna Kinsky von Wchinits und Tettau i Prag, dåvarande 
Österrike-Ungern, svarade 1876 på en annons och fick 
efter ett möte i Paris platsen som sekreterare till Alfred 
Nobel, svenskfödd kosmopolit, uppfinnare av dynami-
ten, grundare av dynamitfabriker i de flesta europeiska 
länder och Nordamerika samt multimiljonär.

”En mycket förmögen, kultiverad, till åren kommen 
gentleman som lever i Paris söker en dam även hon i 
mogen ålder, bekant med språk, som sekreterare och fö-
reståndare till hans hem”, löd platsannonsen som den 
33-åriga Bertha Kinsky svarade på. 

I Berthas självbiografi Memoirs of Bertha von Sutt-
ner: The Records of an Eventful Life går att läsa att Bertha 

Bertha von Suttner lät sig inte stoppas, 
varken av begränsande könsroller, 
tomma fraser eller av råhet. Hon 
gick från att dela sin omgivnings 
nationalistiska tankar och beundran för 
militären till att bli ledargestalt för den 
internationella fredsrörelsen och den 
person som inspirerade Alfred Nobel 
att instifta ett pris till dem som främjar 
och arbetar för fred.

väl i Paris upptäckte att den till åren komne mannen 
inte alls var så gammal – Alfred var 44.

I Nicholas Halasz biografi av dynamitkungen, No-
bel: A Biography of Alfred Nobel, framkommer det att Al-
fred frågade Bertha om hon var fancy free och att Bertha 
svarade att hon kommit till Paris för att glömma Arthur 
von Suttner, som hon älskade men vars familj inte god-
kände henne eftersom hon var sju år äldre än Arthur och 
inte hade någon förmögenhet att tala om.

Dagen efter anställningsintervjun var Alfred 
tvungen att lämna Paris för affärer. En vecka senare får 
Bertha två telegram, ett från Sverige och ett från Wien. 
Alfred skriver: ”Framme i säkerhet. Åter om en vecka”. 
Arthur skriver: ”Jag kan inte leva utan dig!”. 

Bertha tar ett snabbt beslut. Hon säljer sin sista vär-
desak, ett diamantprytt guldkors, betalar sin hotellräk-
ning, skriver till Alfred och reser till Wien för att gifta 
sig med Arthur.

ÄKTENSKAP OCH FÖRFATTARSKAP
Bertha är klok, har humor och livsglädje, hon känner 
Arthur och vet vad hon gör. Och även om Alfred är ”för-
krossad och nedslagen” efter Berthas avresa, brevväxlar 
de och besöker varandra livet ut. Senare samma år åker 
von Suttners till Ryssland på smekmånad, men stannar 
betydligt längre än en månad. I dagboksanteckningarna 
som sedermera blev memoarer skriver Bertha: ”Vår bröl-
lopsutflykt till Kaukasus varade i nio år!”.

Arthur arbetar deltid som tvåspråkig sekreterare och 
Bertha ger musiklektioner, mot mager ersättning om nå-
gon alls. Men snart blir Arthur arbetslös och tiden för 
musiklektioner försvinnande liten.

Våren 1877, när Turkiet och Ryssland förklarar krig, 
ansluter sig Bertha och Arthur till en lokal frivilligor-
ganisation och åker från sjukhus till sjukhus för att bistå 
vårdpersonalen. Sjukhusen var överbelamrade och inte 
endast av krigsskadade, utan främst av människor med 
sjukdomar som spreds till följd av kriget och nådde långt 
bortom krigszonen.

Von Suttner skriver artiklar om kriget och hankar 
sig på så vis fram genom krigets fasor. Han gör det i eget 
namn, hon däremot ges utrymme först då hon presente-
rar sig som man under pseudonymen B. Oulot. 

När Bertha och Arthur återvänder till Europa be-
söker de Alfred i Paris och 1889 ges Berthas Die Waffen 
nieder! Eine Lebensgeschichte ut på Edgar Pierson, ett 
litet förlag i Dresden. 

Boken blev en bästsäljare som översattes till flera eu-
ropeiska språk (till svenska först 1998 med titeln Ned med 
vapnen!). Det är en utvecklingsroman i vilken högadeln 
i den habsburgska monarkins huvudstad dansar och ler, 
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och har underrättat regeringen om detta 
genom en not. Vänstern begär att få se 
denna not. Majoriteten förbjuder un-
der stort larm och genom omröstning att 
detta dokument (som antagligen inte alls 
existerar (Marthas anm.)) visas. Denna 
majoritet beviljar allt som regeringen 
kräver för kriget. En sådan patriotisk 
offervillighet som utan tvekan innebär 
godkännande av förstörelsen hyllas na-
turligtvis vederbörligt med vackra färdig-
formulerade tomma fraser och klichéer”. 

Martha Althaus blir förfärad över ledarskapets sätt att 
agera och de konsekvenser det medför. Hon bestäm-
mer sig för att ägna all sin kraft åt att bekämpa dum-
hetens och tyranniets främsta uttryck: användandet av 
våld som konfliktlösning – en levnadshistoria inte olik 
författarens.

Bertha von Suttner går från att dela sin omgivnings 
nationalistiska tankar och beundran för militären till att 
bli författare, grundare av det österrikiska pacifistiska 
förbundet och ledargestalt för den internationella freds-
rörelsen. Hon arbetar på flera fronter och efter bokens 
genomslag skriver och publicerar hon artiklar i sitt eget 
namn. I ett brev från september 1891 skriver Alfred: ”Jag 
upptäckte med stort nöje att dina vältaliga angrepp mot 
ohyggligheternas ohygglighet, krig, har funnit sin väg 
in i fransk press”.

FREDENS PRIS 
Året därpå bjuder Bertha och Arthur in Alfred till den 
fjärde Internationella Fredskongressen och den fjärde In-
ternationella Världsfredskongressen i Bern. Alfred lovar 
inte att komma men dyker upp på deras tröskel i Schweiz. 
Han upplyser dem om att han ”vill lyssna” och vara där 

”incognito”, och uppmanar, enligt Edith Pattersons Mey-
ers Dynamite and Peace, Bertha att upplysa och övertyga 
honom ”och jag skall göra något stort för rörelsen”. 

Många är de som har skrivit om Bertha och Alfred. 
En del menar att hon var hans stora kärlek, men det vi 

går på mottagningar och åker till kuror-
ter. De unga kvinnorna svärmar för militä-
ren och de unga männen drömmer om att 
dra ut i strid för den goda saken skull, och 
komma hem höljda i ära och berömmelse.

Huvudperson är den unga Martha 
Althaus. Baronessan von Suttner be-
skriver hur Martha först delar sin om-
givnings värderingar och entusiasm in-
för den dansk-tyska Holstein-konflikten 
men hur hon sakta och stillsamt börjar 
fråga sig: ”Varför kunde inte de båda par-
terna gemensamt diskutera varandras skäl för att för-
söka komma till samförstånd, eller om detta inte lyck-
ades, tillkalla en tredje makt som skiljedomare? Varför 
bara skrika på båda sidorna: ’Jag har rätt’? Skrika, till och 
med mot bättre vetande, tills man skrikit sig hes, och se-
dan börjar slåss och överlämna avgörandet till våldet? Är 
inte detta barbariskt? Och om en tredje makt blandar 
sig i striden så sker det aldrig med rättslig prövning och 
dom utan med våld och vapenmakt. Och det kallar man 
’utrikespolitik’! Råhet är vad det är – kälkborgarpolitik – 
internationellt barbari”. 

FREDSKÄMPARNA BERTHA OCH MARTHA
Som dotter till Sophie von Körner och generallöjtnan-
ten i det österrikiska kejsardömet, Franz-Josef Kinsky 
von Wchinitz und Tettau, är Bertha van att sitta på för-
sta parkett vid de skådespel som ges. Nu tar hon plats 
och lyssnar på varje sufflering. När hon dokumenterar 
och genom Martha kommenterar samtiden är hon in-
satt i både detaljer och sammanhang, till exempel när 
Martha i sin dagbok skriver: ”Den 15 juli äger återigen 
en minnesvärd session rum. Ollivier (fransk politiker 
Olivier Èmile Ollivier, reds anm.) kräver en kredit på 
femhundra miljoner till kriget. Thiers (Adolph Thiers, 
fransk politiker som ledde oppositionen mot Napoleon 
III:s regering, reds anm.) röstar emot. Ollivier svarar 
att han tar på sig ansvaret inför historien. Kungen av 
Preussen har vägrat ta emot den franska ambassadören 

Hon är den enda kvinnan bland de 96 
delegaterna (från 26 länder). Vissa fram-
steg nåddes vad gäller humanitet i krig, 
men Haagkonventionerna (mellanstatliga 
avtal om regler i krig) slöts under den an-
dra fredskonferensen i Haag 1907, till vil-
ken Bertha var inbjuden som talare.

Åren mellan Haagkonferenserna lyck-
ades Bertha etablera pacifism som sam-
lingsterm för fredsarbete (tidigare hade 
fredsrörelsens medlemmar använt många 
olika uttryck för sig och sitt arbete) och 
1905 tilldelades hon Nobels fredspris.

Vid internationella fredskongres-
sen i Haag 1913 håller Bertha von Sutt-
ner ett anförande, blir utsedd till fredsrö-
relsens ”generalissimo” och kollapsar kort 

därefter. Läkarna konstaterar tumör i buken och re-
kommenderar operation men Bertha avböjer. Från sin 
sjukbädd och med stor hjälp av Eve Thompson (som 
Bertha hade lärt känna under sin föreläsningsturné i 
USA året innan) arbetar Bertha på sitt sista verk, From 
the Workshop of Pacifism.

Som Bertha von Suttner, Alfred Nobel och många 
andra blivit varse handlar det inte endast om temporär 
sinnesförvirring när människor och nationer använder 
våld mot varandra, utan snarare om ekonomiska intres-
sen, ibland i destruktivt samspel med människofient-
liga ideologier.

När Bertha von Suttners Die Waffen nieder! kom ut 
blev den en bästsäljare, men hon möttes även av spott 
och spe från vapenindustrins representanter och hennes 
verk brändes i Nazitysklands bokbål.

Hennes tankar och agerande lever dock vidare ge-
nom det kanske mest kända priset i världen. Ned med 
vapnen! Länge leve Bertha von Suttner! A

Gordana Malesevic är oberoende journalist.

med säkerhet vet är att hon växte till en 
av de största förkämparna för världsfred 
och är den som inspirerat Alfred att in-
stifta ett pris till dem som främjar och ar-
betar för fred.

Efter mötet i Bern bjuder Alfred 
von Suttners till Zürich. På en tur runt 
sjön i Alfreds silverblanka aluminium-
båt kommenterar han de stora villorna 
utefter strandkanten: ”Ja, silkesmaskarna 
har spunnit allt detta”. Bertha replikerar: 

”Kanske är dynamitfabriker mer lönsamma 
än sidenkvarnar och definitivt mer skad-
liga”. Varpå Alfred säger: ”Kanske mina 
fabriker kommer att sätta stopp för krig 
snabbare än dina kongresser. Dagen då de 
två motståndarna kan förgöra varandra på 
en sekund, kommer alla civiliserade nationer troligtvis 
att rygga i förfäran och desarmera sina trupper”.

Alfred hoppades kanske att civiliserade nationer 
skulle desarmera sina trupper, men kom att förstå vapen-
industrins makt över den globala samhällsutvecklingen 

– att dess ägare har ett egenintresse i upprustning och 
pengar till lobbyverksamhet för att få igenom den politiskt.

Någon månad efter båtturen på Zürichsjön skriver 
Alfred till Bertha att han skall använda en del av sin för-
mögenhet till att instifta ett årligt pris till den som gjort 
mest för fred. I ett senare brev skriver Alfred: ”Det glä-
der mig mycket att se att fredsrörelsen vinner mark. Det 
är tack vare civiliserandet av massorna, och särskilt de 
som slåss mot fördomar och okunnighet, bland vilka du 
håller en hög nivå.”. 

Bertha von Suttner arbetar träget vidare och på in-
itiativ av Rysslands tsar Nikolaj II anordnas den första 
fredskonferensen i Haag 1899. Bertha håller öppningsta-
let och närvarar tillsammans med Albert alla de tio veck-
orna som konferensen pågår – de går på varje föreläsning 
och tillställning som ges.

varför bara 
skrika på båda 

sidorna: ’jag har 
rätt’? skrika, 
till och med 
mot bättre 

vetande, tills 
man skrikit sig 
hes, och sedan 

börjar slåss 
och överlämna

avgörandet 
till våldet?
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alfred skriver: 
”framme i 
säkerhet. 

åter om en 
vecka”. 

arthur skriver: 
”jag kan inte 

leva utan dig!”



ramar 
av krig:

NÄSTA QUEERFEMINIST JAG träffar som ifrågasätter ifall mas-
sakern i Gaza, eller mer generellt våra nutida krig, är fe-
ministiska eller queera ”frågor”, ska jag döda med mina 
egna händer. Jag försökte hitta mer konstruktiva sätt att 
börja den här texten, nåmen. För mycket ilska finns ännu 
kvar från kriget i Palestina och fortfarande finns det för 
få politiska utrymmen där en kan vara solidarisk och or-
ganisera sig. 

Den här gången försökte jag inte ens på ett av 
mina (feministiska och queera) politiska utrymmen, 
the NextGenderation network1. En allra första kom-
mentar om situationen i Gaza, en text av Sara Roy 
skickades runt – för all del en mild text som efterly-
ser ett slut på dubbelmoralen hos judiska intellektuella. 
Detta besvarades direkt i ett kort e-postmeddelande: 

”Ärligt talat, jag förstår inte vad den här texten har att 
göra med genusforskning och jag motsätter mig att få 

post med förringa-Hamas-aggression-innehåll på den 
här listan.” 

Kommentaren var svår att smälta. Gazaremsan är 
det största utomhusfängelset i världen; det har konsta-
terats att definitionen på koncentrationsläger är lämp-
lig. På sista tiden har remsan jämförts med ett ghetto, 
i synnerhet Warszawas ghetto med sitt väpnade upp-
ror år 1943. Remsan är ca 41 kilometer lång, mellan 
sex och tolv kilometer bred och är hem för 1,5 miljo-
ner människor. Den nuvarande blockaden (som inte 
är den första) är inne på sin tjugonde månad. Redan i 
maj 2008 hade enligt en FN-rapport fattigdom och osä-
kerhet gällande föda nått en aldrig förut skådad kri-
tisk nivå i Gaza. Vad händer när ett utomhusfängelse 
dag för dag blir intensivt bombat och en del av feminist- 
och queerrörelserna inte lyckas se den politiska kopp-
lingen i det? Frånkopplingen blev synlig på gatorna. 
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 : برحلا راطإ يف
 ةيئاسنلا ةكرحلا
 ءارو ام و ةذاشلا

 و ةيراضحلا ةيهافر
ءاضيبلا ةرشبلا



På en första solidaritetsdemonstration i 
Bryssel den 30 december 2008, med över 
10 000 människor i vinterkylan, var den 
relativa frånvaron av vita människor på-
fallande. När jag i Flanders råkade på två 
inspirerande (queer)feministiska figurer, 
Ida Dequeecker och Lieve Snellings, de-
lade de intrycket och jämrade sig över de 
svåra konversationerna och frånvaron av 
(vita) progressiva vänner. Uppriktigt ta-
lat – hur är det möjligt att bombningen 
av ett utomhusfängelse fyllt med svältande 
människor blir ”för komplicerat” att rea-
gera på?2

DET VAR INTE FÖRSTA gången, kände jag, som kampen mot 
krig inte (längre?) var en delad oro i en queerfeministisk 
miljö. Under sommaren 2006, när Israel bombade Li-
banon i 33 dagar och några av oss använde oss av Next-
Genderation e-postlistan som ett utrymme för att sprida 
nyheter och anropa aktioner hettade diskussionerna till. 
Som queerfeminister, argumenterades det, var det omöj-
ligt att ”stöda” Hezbollah eftersom de motsatte sig kvin-
nors och homosexuellas rättigheter. Oavsett att ingen på 
listan egentligen ville sluta sig till Hezbollahs sak – vi 

försvarade bara rätten till (väpnat) mot-
stånd vilket inte är helt samma sak, och 
skillnaden räknas. Och oavsett att männ-
iskorna i Helem, den mest kända libane-
siska -organisationen stationerad i Beirut3, 
organiserade humanitär hjälp och hävdade, 
i ord och gärningar, att kriget var deras sak. 
(Inte överraskande, i och med att de isra-
eliska bomberna mot Beirut inte skiljde 
mellan hetero- eller homomänniskor…).

Sommaren 2006 var en särskilt in-
tensiv tid för  -rörelserna i de nya geopo-
litiska områden som så drastiskt ändrats i 
och med utvecklingen från det Kalla Kri-
get till ’Kriget mot Terrorismen’ (via ’Civil-

isationernas Kamp’). Det var sommaren då World Pride 
ordnades i Jerusalem, emot vilken några -grupper orga-
niserade bojkotten No Pride in Occupation4. Det var även 
tiden då Outgames ordnades i Montreal, dit en medlem 
i Helem var inbjuden för att tala på öppningsceremonin. 
På grund av kriget kunde Rasha Moumneh ändå inte 
flyga iväg från Beirut. Istället sände hon ett videotal, i 
vilket hon lade betoning på hur -rörelser i Libanon i lika 
stor grad omfattar en kamp mot en förtryckande stats-
makt som motstånd mot nykolonialistisk agenda som 

Tatchell har nämligen inte haft några pro-
blem med att delta i det brittiska, rasistiska 
BNPs demonstrationer). Svaret var defen-
sivt och avspeglade tydligt spåren av de ”ci-
viliserande” och nykolonialistiska impulser 
som Puar kallar för ”homonationalism”. 

I förhållande till kvinnorörelsen och 
feminism är denna dynamik allt annat än 
ny. Feminism har en längre historia av en 
roll som ”kolonialismens tjänarinna”, av att 
legitimera civiliserande uppdrag och där-
med även en längre historia av att kämpa 
emot en sådan blodig delaktighet. I den 
nya geopolitiska ordningen som utmärks 
av ’Kriget mot Terrorismen’ och ’Civilisa-
tionernas Kamp’, har kvinnors emancipa-
tion använts från starten; och medan en 
del feminister är delaktiga, kämpar andra 
emot. Det är i den här kontexten, speci-
ellt i förhållande till debatterna om slöja i 
västra Europa, som NextGenderation ut-
vecklade ’Not in Our Names!’-kampan-

jen7. Den här situationen skiljer sig från de senare -rö-
relserna som inte kan luta mot en längre historia av att 
erkänna och motsätta sig interpellationen – och kanske 

anammar människorättsdiskurser för att 
berättiga sina ändamål5. Under Outgames 
vädjades det till den internationella -rörel-
sen att fördöma Israels attack mot Liba-
non, men de ansåg sig inte kunna göra det. 

Ytterligare en händelse den somma-
ren var International Day of Action aga-
inst Homophobic Persecution (i Iran) – 
startpunkten för Jasbir Puars briljanta 
analys av hur gestaltningar av sexualitet, 
ras, kön, nationalitet, klass och etnicitet 
är omstrukturerade i förhållande till sam-
tida geopolitik6. Aktionsdagen initierades 
av det brittiska OutRage! och Paris-base-
rade IDAHO. Dagen utmärkte ettårsdagen 
för den offentliga hängningen av två iran-
ska pojkar i Mashad, Iran. Detta kall på 
global protest besvarades av över tjugo stä-
der i världen, inklusive Bryssel. När Rain-
bow House meddelade sin plan att svara 
på kallelsen spred jag texter som proble-
matiserade handlingsdagen (med bland 
annat ett långt e-postmeddelande från -koordinatorn 
på Human Rights Watch och information om den klart 
islamofobiska agenda hos Peter Tatchell från OutRage!, 

I began writing these words during 
the Gaza War of 2008–2009, also 
known as the Gaza Massacre or Oper-
ation Cast Lead (by the Israeli Defense 
Forces) or the Battle of al-Furqan (by 
Hamas), and finished writing them 
soon afterwards. I began writing these 
words in Beirut, and finished writing 
them in Brussels. I wrote these words 
for Scum Grrrls, a trilingual feminist 
magazine based in Brussels, which 
was inspired by radical feminism and 
riot grrrl, and meanwhile has ceased to 
exist. Another feminist space that lost 
the struggle for its existence, but then 
the energies that sustained that space 
have found other ways and created new 
feminist  gatherings.

When I reread these words, six years 
later, I am struck by the anger and exas-
peration that runs through the text. Not 
because such anger has become familiar: 
at every new assault on Palestine, at 
every new war that is waged, at every 
other shot at dehumanizing human be-
ings, this anger runs through my veins. I 
live in the US these days, and the chilling 
statistical fact that every 28 hours 
another black person is killed by police 
or vigilantes brings out that same rage. 
Perhaps the rage comes not merely with 
the statistic – which has been around for 
a while – but with the names and faces 
and stories of yet another life that was 
deemed less, and therefore considered  
to be disposable. 

A disproportionate amount of those 
black lives killed in the US are trans-
gendered lives. Does this matter? Yes, 
of course it does. It matters because 
also in their deaths, these lives are 
again more dehumanized, and once 
more less visible in the public mourn-
ing of the dead. Angela Davis recently 
spoke about what might happen if we 
began thinking from those gendered as 
women and trans, when we build poli-
tics that seek to resist dehumanization. 
But does it matter in terms of deline-
ating a struggle as feminist or queer? 
No, it does not. Even if all those black 
lives killed in the US these days were 
gendered male, the dehumanization 
remains enrages, and calls us to speak 

up. Surely processes of dehumaniza-
tion are intricately linked, and erecting 
borders between them might serve all 
kinds of particular interests, but not 
the struggle to get rid of interlocking 
oppressions. And do we want to 
understand feminist and queer politics 
as a set of possible situated approaches 
to such an encompassing struggle, 
or as a little dominion of their own? 
The question is rhetorical. Just as the 
“Even if…” is a rhetorical strategy far 
removed from social reality. Reality is 
that the “Black lives matter” campaign 
was initiated by three women (Alicia 
Garza, Patrisse Cullors and Opal 
Tometi). Reality is that feminist and 
queer politics are always  already there.
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Just like in Palestine, just like in 
Gaza. The violence of bloodshed 
comes hand in hand with epistemic 
violence. The erasure of people takes 
place not only with bombs but also 
with words. Does that erasure precede 
the “I do not understand what this 
message has to do with Gender Stud-
ies (feminism/queer politics/….)”? 
Perhaps sometimes it does. But in any 
case the question contributes to the 
erasure. That is to say, if the question 
is not an honest question seeking to 
understand, if it is a question that seeks 
to produce and consolidate a feminist 
and queer politics that are disconnect-
ed from an entire set of (geo)political 
power relations that shape our world. 

If I still find such disconnections en-
raging, there is something particular in 
the anger in this essay. I think it’s a sense 
of disbelief – surely this cannot be the 
case... – and this disbelief has now worn 
off.  When the post-1989 civilizational 
politics began to kick in, and when the 
sustained efforts to mobilize feminism 
and sexual politics for civilizational ends 
became clear, there was a part of me that 
believed that surely, given the lessons 
that historic European colonization 
and orientalism should have taught us, 
feminists would recognize such mobili-
zation attempts, and reject them. There 
was a part of me that thought that 
surely it would not be so difficult for 
queers to understand what was at stake 

in new ‘frames of war’ through which 
the world was being reshaped. That 
stubborn naïveté got lost along the 
way. This strikes me as a good thing: 
instead came more space for a kind 
of determination to keep on undoing 
and interrupting those frames of war, 
to keep on clearing the grounds for 
connections to become visible and to 
become grounds for politics – when-
ever I can. As an individual strategy, 
this remains quite limited, but words 
travel, beyond classrooms and beyond 
texts. When I wrote this rant 6 years 
ago, for a very local audience and 
embedded in local discussions, con-
nected to events that happened that 
year, and for a riot grrrl style zine, I did 

not imagine that these words would be 
translated for such a different time and 
space as a current issue of ASTRA. How-
ever hesitant I am about what these 
local words could possibly have to say in 
this different time and space, let me just 
wish that they travel well and find ways 
to connect. A

Sarah Bracke,  
Cambridge, MA, Feb 2015

frestelsen, bekvämheten och privilegierna? 
– av civiliserande diskurser.  

Priset för att få symbolisera väst ge-
nom sexualpolitik och frigörelse är ändå 
otroligt högt. Det skadar både sexualpoli-
tiken i väst (använt som en symbol på be-
kostnad av riktig politik) och i andra delar av världen (där 
kritiken av sexualpolitik som för västinfluerad blir allt in-
tensivare). Dessutom är detta skadligt för vad som helst 
för transnationell solidaritet i relation till sexualpolitik. 

Hur kan en skapa allianser? Genom att inte luras av 
den nya geopolitiska ordningens antagonism. Och ge-
nom att skapa transnationella allianser med queerfemi-
nister. Detta inkluderar ett ifrågasättande av rådande is-
lamofobi och ett lösgörande av koncept som demokrati, 
mänskliga rättigheter och sekularism från den krigs-
lystna och civiliserande kontexten i vilken de nu fram-
förs. Genom att tackla vita privilegier och kanske spe-
ciellt de sätt genom vilka de är kopplade till nykolonial 
och imperialistisk politik skapas allianser. 

För det här specialnumret blev jag ombedd att skriva 
om Meem, en underbar queerfeministisk grupp i Beirut8. 
Meem grundades utifrån Helem på ett sätt som är van-
ligt i homo- och lesborörelsers historia – i något skede 
blir behovet av ett utrymme för kvinnor, ett utrymme 

fritt från patriarkala dynamiker, påtag-
ligt. Genuspolitiken utmärker ändå inte 
den enda skillnaden: Helems fokus ligger 
i försvar medan Meem fokuserar på stöd. 
Detta resulterar i att Meem drar till sig ett 
annorlunda gäng –  kvinnor från olika de-

lar av landet, kvinnor som inte kommit ut ur skåpet. Idag 
har Meem mer än 194 medlemmar av vilka sjuttio är ak-
tiva. Sedan nästan ett år tillbaka har Meem ett fantas-
tiskt eget utrymme, Kvinnornas Hus (Womyn’s House). 
Läs gärna Meems webbsida och blogg. 

Jag måste medge att det inte känns lätt att skriva 
om grupper som Meem; genom erfarenhet har jag lärt 
mig att en måste arbeta igenom en hel lista av fördomar 
när en nämner arabiska queerfeminister i Västeuropa. Ja, 
queerfeminister existerar i arabvärlden; ja, de är organi-
serade; och nej, deras organiserande borde inte jämföras 
med de (redan mångsidiga) vägar de europeiska -rörel-
serna valt (exempelvis specifikt fokus på att komma ut). 

I något skede säger mina samtalsparters ofta: ”Vad 
modiga dessa kvinnor måste vara.” Men detta mod, vil-
ket det absolut är, måste förstås i sin kontext. Det är mod 
framkallat av den viktiga boken All the Women are White, 
All the Blacks are Male, But Some of Us are Brave i vilken 
svarta feminister i USA i början av 1980-talet framhäver 

1. THE NEXTGENDERATION NETWORK är 
ett transnationellt europeiskt nät-
verk bestående av studenter, fors-
kare och aktivister med intresse 
för feministisk teori och politik 
och dess intersektioner med anti-
rasistiska, migrant-, lesbiska, qu-
eer- och antikapitalistiska kamper. 
www.nextgenderation.net/

 
2. Den nyligen skedda Gaza-mas-
sakern är förstås en del av en lång 
och komplicerad historia som inte 
kan omfattas i den här artikeln. 
Det är nödvändigt att finna tid 
och plats att berätta den historien, 

hur kan 
en skapa 

allianser?

Homonationalism in Queer Times. 
Next Wave: New Directions in Wo-
men’s Studies.  
Durham: Duke University Press.

7. Se www.meemgroup.org
8. Se www.nextgenderation.net/
projects/notinournames/index.html  

9. Gloria T. Hull, Patricia Bell 
Scott & Barbara Smith (eds.) 
(1982) All the Women Are White, All 
the Blacks Are Men: But Some Of Us 
Are Brave. 
New York: The Feminist Press 
at CUNY.

och finna bra sätt att berätta den, 
emot en paralys av känslan ”det är 
allt så/(för) komplicerat”. För en 
bra, och väl prisad dokumentär om 
ämnet se OCCUPATION 101. VOICES OF 
THE SILENCED MAJORITY.  
www.occupation101.com

3. www.helem.net/ 
4. www.helem.net/page.zn?id=4  

5. LYSSNA PÅ TALET PÅ:  www.radio-
4all.net/index.php/program/21176 

6. Jasbir Puar (2007)  
Terrorist Assemblages. 

det faktum att sociala rörelser och kunskapsproduktion 
måste sluta kräva att människor ska lämna delar av sina 
identiteter och kamper för att passa in9. Detta vänder på 
diskussionen: är queerfeminister i väst redo och i stånd 
att ifrågasätta sina positioner för att möjliggöra trans-
nationella allianser? Hur hänger försäkrandet av vissa 
queerpersoners liv (kanske allt mer synligt i och med 

att reproduktiva teknologier tagit en ökande plats i que-
era liv) ihop med vissa queerpersoners död och döende? 
frågar Puar vasst. Än en gång, June Jordans ord talar tyd-
ligt till våra politiska kamper: ”Frihet är odelbart, eller 
så är det inget annat än branding samt kortsiktiga och 
kortvariga vinster för ett fåtal”. A

Sarah Bracke, Beirut/Bryssel januari 2008
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guatemalanska 
motstånds-

kvinnor



kvinnor och män som är uttalat emot fö-
retagsaktiviteterna och fredligt manifeste-
rar sin åsikt. I ett land där straffriheten på 
mord uppgår till 97 procent.

– Det betecknas dock aldrig som krig 
när det handlar om att skapa ett bra in-
vesteringsklimat, skriver Arundhati Roy 
i sin senaste bok ”Capitalism – A Ghost 

Story” (2014). Det är en träffande beskrivning av situa-
tionen i Indien, som lika gärna skulle kunna vara häm-
tad från Guatemala. 

Samma situation upprepar sig nämligen på många 
platser runt om i världen och trenden ser inte ut att avta. 
Bland annat har EU ett strategiskt intresse av att säker-
ställa råvarutillförseln till medlemsländerna, som själva 
inte producerar tillräckligt med råvaror för att hålla 

DE HÄR PERSONERNA är bara tre av många 
mayakvinnor i Guatemala som förföljs, ho-
tas och polisanmäls för att de står upp för 
det de tror på – ett försvar för moder jord  

– och fredligt protesterar mot brott mot de-
ras rättigheter, intrång i deras liv och över-
grepp mot deras kollektiva territorier. 

I landet beräknas ett sjuttiotal allvar-
liga sociala konflikter äga rum. Den övervägande majo-
riteten av dem kring utländska företagsprojekt,  såsom 
gruvutvinning, vattenkraftsdammar eller storskalig 
 odling, så kallade monokulturer, kring vilka lokalbefolk-
ningen inte har något att säga till om.

Staten svarar med att skicka polis och militär till 
byarna, späda på våldet, införa undantagstillstånd och 
skynda på att lagföra och driva rättsprocesser mot 

Lolita Chávez lever under polisbeskydd. 
Yolanda Oquelí har en kula i kroppen 
som hon kommer bära resten av 
livet och Deodora Hernández sköts 
i ansiktet, överlevde men förlorade 
synen på ena ögat. I statens ögon är 
de klassade som terrorister. Deras 
gemensamma brott: att ha demonstrerat 
för bevarande av mark och naturresurser 
och mot gruvutvinning i sina hembyar. 

ju mer 
repression 
desto mer 

organisation

uppe både produktion och tillväxt. Det framkommer i 
en EU-rapport från förra året.

Som i så många andra länder världen över på-
går en påtvingad ”utveckling” och väldigt lite – i stort 
sett ingenting – kommer lokalbefolkningen till godo. 
Motståndet är fredligt och många kvinnor har enga-
gerat sig. På så vis har det blivit en feministisk kamp  
mot kapitalismen. 

REPRESSION MÖTS MED KOLLEKTIV ORGANISERING
I Guatemala är organisering folkets svar på repressio-
nen. ”Ju mer repression desto mer organisation”, är ett av 
de sociala rörelsernas slagord. Redan 2005 anordnades 

den första lokala folkomröstningen enligt FNs ILO-kon-
vention 169, vilken ger ursprungsbefolkningen rätt till 
information och delaktighet i beslut rörande deras kol-
lektiva mark. 

Sedan dess har 74 liknande omröstningar genom-
förts och alla har resolut visat på ett starkt motstånd 
bland befolkning mot utvinning av naturresurser i ur-
sprungsfolkens territorier. Folkomröstningarna som 
inte är bindande har ändå stöd i konstitutionen, kom-
munallagen och FN:s deklaration om ursprungsfolkens 
rättigheter.

Kvinnorna deltar i stor utsträckning i organise-
ringen och många av de lokala ledarna bland de sociala 
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LUCIA XILOJ HAR VARIT 
REPRESENTANT FÖR 
MAYAFOLKET I RÄTTEN,

rättigheter – med kampen för mayafolkets kollektiva 
rättigheter.

– Vi män och kvinnor från mayafolket måste frigöra 
oss från förtryck och kräva respekt och rättigheter. Till-
sammans måste vi bygga våra liv med utgångspunkt i 
det lokala livet på bynivå. Det är målet med min femi-
nism. Det finns inget individuellt mål i den feministiska 
kampen för min del.

Lolita Chávez menar att kampen för mayafol-
kets kollektiva rättigheter till 
bland annat mark inte hand-
lar om ägande utan liv. Dels 
handlar det om att säkerställa 
att människor har något att 
äta och dels att bevara de lo-
kala sociala beroendeförhål-
landena som hon liknar vid 
en väv. När multinationella 
bolag investerar i megapro-
jekt tar de inte bara mark i 
anspråk utan bryter sönder 
den sociala väv som maya-
folket är beroende av för sin 
överlevnad.

När de sociala nätverken 
löses upp dras även de histo-
riska mayarötterna upp, vilket 
riskerar att radera den maya-
tradition som finns kring att 
hedra moder jord och söka 
styrka genom de energier som 
omger jorden. Det innebär ett 
hot mot ett helt folks identitet. 

KVINNORNA BÄR UPP LANDET
Att kvinnorna organiserar sig är en överlevnadsstrategi. 
Mayakvinnorna bär en enorm börda och upprätthåller 
livet bland befolkningen på alla nivåer i det guatema-
lanska samhället – ett av de mest ojämlika i världen. De 
tar hand om barn och gamla, de uppfostrar och försör-
jer, de ansvarar för vatten- och vedförsörjning, de tvättar 
och lagar mat och tar hand om odlingarna.

Det är mayakvinnorna som organiserar livsmedels-
kedjan och förser marknaden med de livsmedel som jor-
den ger. Samtidigt är det de som i störst utsträckning 
drabbas av undernäring och mödradödlighet. Maya-
kvinnorna bakar alla guatemalaners tortillas – traditio-
nellt majsbröd som serveras i alla hus vid alla måltider 

– men har bara tillgång till nio procent av jordbrukskre-
diterna som staten delar ut. Minimilönen som maya-
kvinnorna sällan uppnår täcker inte ens basbehoven.

rörelserna särskilt till försvar för moder jord, är kvinnor. 
Organiseringen är stark och sprider sig. På så vis fung-
erar den avskräckande för många av de transnationella 
bolag som vill gräva guld och ta fram energi i det vatten-
rika Guatemala. Staten har därmed inte bara fått svårt 
att garantera säkerheten för sina egna medborgare utan 
även för de utländska företag, som de är så måna om att 
locka till landet.

Det pratas om hundratusentals dollar i uteblivna 
investeringar. Uppgifterna 
har inte gått att verifiera, men 
både regeringen och närings-
livets intresseorgan Cacif har 
uttalat sig om hur investe-
ringsklimatet hotas av att be-
folkningen står upp för miljö 
och mänskliga rättigheter i 
urfolksterritorierna.

KVINNLIGA FÖRGRUNDSFIGURER
Det finns bilder på bedjande 
kvinnor sittande i fredlig pro-
test på marken framför kra-
vallpolis utanför gruvan Tam-
bor i Santa Rosa. Det är inte 
sällan fredliga protester, ofta 
ledda av kvinnor, slås ned med 
övervåld. 

– Jag ser mig inte som of-
fer utan står upp för vår rätt 
att uttrycka vår åsikt, sade Yo-
landa Oquelí efter att ha bett 
framför kravallpolis i en fred-
lig manifestation utanför ett gruvprojekt. Det bara ett 
par år efter att hon blev skjuten i en annan protest mot 
samma gruvprojekt. 

Lolita Chávez är maya quiché, feminist och 
människorättsförsvarare. Hon bor i staden Santa Cruz 
del Quiché, belägen i en bergig region i norra Guate-
mala, Här arbetar hon som utbildare, men är mer känd 
och uppskattad för sitt engagemang och ledarskap för 
den lokala mayabefolkningen. Chávez agerar talesper-
son i frågor som rör krav på kvinnors och ursprungsfol-
kets rättigheter och respekt för mayafolkets traditioner, 
fördömanden av rasism och multinationella företag, som 
invaderar mayafolkets kollektiva mark med sociala kon-
flikter som följd.

Men resan har varit lång och mödosam och har 
nästan kostat henne livet. Trots det har hennes kamp 
blivit alltmer politisk och hon kopplar ihop kampen 
för kvinnors rättigheter – kampen för individuella 

det finns inget 
individuellt 

mål i den 
feministiska 
kampen för 

min del.
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ANAMARÍA COFIÑO

”Territoriet kroppen”. I ledaren i samma nummer skriver 
La Cuerda att ”det är ett symboliskt ställningstagande till 
stöd för den växande organiseringen i landet kring för-
svar av markterritorier, en motreaktion på den aggressiva 
utvinningspolitik som pågår i landet och som utnyttjar 
existerande ojämlikhet och ojämställdhet. Genom his-
torien har kvinnors kroppar, liv och arbeten exploaterats 
i en patriarkal struktur för att upprätthålla och ackumu-
lera rikedom till förmån för några få och samtidigt skada 

urfolk, personer och natur.”
Såhär beskriver Anamaría 

Cofiño, grundare av och skri-
bent i La Cuerda, relationen 
mellan kropp och mark som 
territorium, och varför de hör 
samman.

– Vi, och feminister i all-
mänhet, betonar rätten att fatta 
beslut över kroppen, sexualite-
ten och därmed livet i sin hel-
het. Nu har vi anslutit oss till 
kampen i försvar för markter-
ritorier eftersom vi menar att 
både kropp och mark är om-
tvistade territorium.

I egenskap av förgrundsfi-
gur bland mayafolket är  Lolita 
Chávez en av dem som har drab-
bats hårt av den pågående krimi-
naliseringen i landet. Hon är 
sedd som en regeringsfiende. 
Hon har smutskastats, tagit 
emot dödshot och hot om 
våldtäkt och varit föremål för 

mordförsök. Chávez har haft säkerhetsskydd beviljat 
från staten efter internationella påtryckningar vid flera 
tillfällen. Nyligen upphävdes skyddet på oklara grunder.

Men hon låter sig inte skrämmas. Snarare får det 
motsatt effekt. I nästa val kommer hon kandidera till kon-
gressen, som mayafolkets representant, i sin hemregion.

– De största utmaningarna är att ena vänstern och 
folket från de olika grupperna, maya, xincas, garifunas 
(afroättlingar) och ladinos. Först då kan vi göra allvar 
av planerna att bygga en plurinationell stat som styr 
med det gemensamma bästa för ögonen och inte for-
sätter gynna en ekonomisk elit på bekostnad av att vi 
andra svälter, säger Lolita Chávez till folkets jubel från 
de  arkeologiska mayaruinerna Iximché. A

Skribenten är frilansjournalist  
och bosatt i Panajachel, Guatemala.

JURIDISK VÄG MOT SJÄLVBESTÄMMANDE
Förutom organisering har mayafolket genom Maya-
folkets råd (CPO) drivit flera rättsfall i nationella dom-
stolar om brott mot urfolkets kollektiva rättigheter. 
Det handlar om rätten till information och att delta 
i  beslutsfattande i alla frågor som rör utvinning av na-
turresurser i historiskt och kollektivt urfolksterritorium.

Lucia Xiloj har varit legal representant för maya-
folket i flera av fallen:

– Efter de här rättsfallen 
där vi har argumenterat för 
att gruvlicenserna är illegala 
har det skett en förändring i 
domarnas lagtolkning, dock 
har den inte nått ända till 
konstitutionsdomstolen.

Domstolen är skyldig att 
ta ställning till alla gällande 
lagar och inte bara en speci-
fik. Gruvlagen till exempel 
innehåller inte någon skyldig-
het att rådfråga urfolket, men 
det gör både konstitutionen 
och ILO-konvention 169, båda 
är gällande lagar och måste 
respekteras.

I september 2013  lämnade 
CPO även in en anmälan till 
den Interamerikanska kom-
missionen för mänskliga rät-
tigheter. De hävdade då att 
landets gruvlag är inkonstitu-
tionell eftersom den inverkar 
på deras territorium samtidigt 
som de som urfolk varken har blivit tillfrågade eller fått 
ta aktiv del i beslutsprocessen. Svaret har inte kommit.

Lolita Chávez, som också är talesperson för CPO, 
uppmanar:

– Det brådskar att få till en praktisk tillämpning av 
internationella konventioner, såsom FN:s deklaration för 
ursprungsfolkets rättigheter och ILO-konvention 169.

Och tillägger:
– Vi ber därför det internationella samfundet att stödja 

mayafolket i deras kamp för värdighet och för sina liv.

STADSFEMINISTERNA ANSLUTER SIG
Det har framför allt varit kvinnorna på landsbygden, 
långt ifrån de intellektuella stadsfeministerna, som har 
engagerat sig i kampen. Men tidningen, ”La Cuerda”, 
landets äldsta och enda feministiska tidning, firade 
sin 16 års utgivning med att dedikera nummer 171 till 
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”The opposite of war isn’t peace...  
It’s creation!” 
  Så sjunger karaktären Mark i 
musikalen Rent, i en scen där gänget 
protesterar mot att fattiga bohemer 
ska vräkas från sina hem för att ge rum 
för en lyxig ”cyber art studio”. Deras 
gamla vän Benny, som ligger bakom 

skapande 
som krigets 

motsats

SAMMA MOTSATSPAR AV egenskaper passar in 
i den urgamla dikotomin kvinnligt-man-
ligt. Kvinnlighet hör samman med svaghet, 
natur, omvårdnad och statiskhet. Manlig-
het hör samman med styrka, teknik, våld 
och förändring. Alltså egenskaper som 
förknippas med krig. Följaktligen för-
knippas kvinnlighet med fred, och därför 
stöter en ibland på spaningen att det inte 
skulle finnas krig i världen om den styrdes av kvinnor. 

Den tanken innehåller emellertid problem både på 
grund av sin biologism – alltså att kroppar med ett visst 
könsorgan automatiskt skulle besitta vissa egenskaper  

– och på grund av att det de facto finns många historiska 
och nutida exempel på våldsamma kvinnor.

Men om ovanstående krigiska egen-
skaper knyts till patriarkala strukturer is-
tället för till fysiska män blir det lättare 
att se hur ett alternativ till krig kan vara 
möjligt. Patriarkatet förtrycker inte bara 
människor, utan även värderingar. Det 
handlar om värderingar som hamnar un-
der kategorin ”kvinnliga” om en delar upp 
egenskaper i två grupper av motsatser som 

jag gjorde i förra stycket. Därför måste motståndet mot 
patriarkatet – feminismen – bli något bredare än en 
kamp för förtryckta individers rättigheter. Det måste 
också handla om att uppvärdera förtryckta egenskaper.

En titt på nyhetssajternas rubriker illustrerar vad jag 
menar: det som lyfts upp stort och anses ha tyngd är 

rivningen, menar att de måste växa upp 
och se det ohållbara i ”la vie bohème”. 
Utvecklingen som rivningen medför 
är oundviklig och förnuftig. Mot de 
queera, fattiga konstnärerna ställs alltså 
ekonomi, tekniska framsteg och en 
filosofi om att det är okej att skada ett 
fåtal för att uppnå ett större mål.

de enda roller 
vi har kan inte 

vara krigare 
och vårdare, 

vi behöver 
alternativ.

manligt-kvinnligt-dikotomin, och låta motsatsen till 
krig bli något passivt. Istället vill jag återkomma till 
Rent-karaktären Mark: motsatsen till krig är kanske 
inte fred, utan skapande, kreativitet. Men vad ska det 
betyda i en feministisk kontext?

ATT FÖDA FRED
En livmoderfeministisk tolkning av skapande skulle 
vara att ta hippierörelsens ”make love, not war” och 
ladda det med den implicita fortsättningen: föd barn 
istället för att döda. Ur ett queerfeministiskt perspek-
tiv blir det emellertid väldigt ointressant, eftersom bar-
nafödande inte är möjligt för alla kroppar. Dessutom 
är en värld där människor förökar sig som kaniner på 
ett jordklot med ändliga resurser inte direkt en håll-
bar fredsutopi. 

I litteraturhistorien hittar vi ändå exempel på be-
rättelser där kvinnor använt sin sexualitet för att förhin-
dra krig – som de sexstrejkande kvinnorna i Aristofa-

nes antika drama Lystistrate. Men i det fallet handlar 
det om att utpressa männen genom att förvägra dem 
njutning, vilket målar upp kvinnlig sexualitet som 
enbart en valuta på männens marknad, istället för 

att vara något som kvinnorna själva skulle få ut 
något av.

Den synen är inte heller särskilt produk-
tivt i en feministisk kontext.

Någon som tidigt såg en problematik i lik-
ställandet mellan barnafödande och krigsmot-

stånd var Tove Jansson. Hos henne blir också kopp-
lingen till det kreativa väldigt tydlig, i och med att hon 
konstaterade att ett skapande av barn låg i kontrast till 
hennes skapande som konstnär. Hon såg också hur patri-
arkatet som sådant genomsyrade krigets väsen. I ett brev 
till sin vän Eva  Konikoff i november 1941 skriver hon:

”Allt som gör att jag inte vill gifta mig kom för mig 
igen, alla män jag genomskådat och föraktat […] hela 
männens lojalt sammanhållna och skyddande piede-
stal av privilegier, förhärligandet av deras svagheter i 
lika många oantastliga slagord […] Jag hinner inte be-
undra och trösta och låtsas att det inte är kulisser! Jag 
tycker synd om dem, ja – men jag vill inte ge mitt liv 
för en föreställning som jag genomskådat. […] Jag ser 
vad det blir av mitt måleri om jag gifter mig för jag har, 
trots allt, i mig alla dessa kvinnors nedärvda instinkter 
att trösta, beundra, underkasta sig, ge upp sig själv. An-
tingen en dålig målare eller en dålig fru. Och om jag 
blir en ’god fru’, då skall hans arbete vara viktigare än 
mitt, mitt förstånd underordna sig hans, då skall jag 
föda barn åt honom, barn som skall mördas i något av 
de kommande krigen.”

nyheter om krig, våld, affärer och pengar. Det är nyhe-
ter som handlar om fysiska övertag och makt. Medie-
produkter som berör mjukare värden, som vård och re-
lationer, faller under de ”oseriösare” flikarna, utom när de 
också kan kopplas till pengar.

Visst finns det en poäng också för feminister i 
att lyfta fram nyheter om våld och ekonomi, speciellt 
när det handlar om könsförtryck och sociala orättvi-
sor, men i förlängningen finns det skäl att fundera över 
vad det gör med vår syn på vad som är viktigt i värl-
den. En hurudan värld skapar vi om vi går med på att 
ge våld och pengar förmånen att vara det som väger 
tyngst i nyhetsvärderingen? Frågan är vad som är alter-
nativet. En massa passivt fluff om att alla ska vara vän-
ner? Nej, för det vore att stanna kvar i den biologistiska 
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vara som att stå i en stor spegelsal där en karaktär eller 
en idé eller ett ljus reflekteras från tusen olika speglar, 
så snabbt att man inte kan komma fram till en beskriv-
ning.” Målet är att nå en punkt där beskrivningarna upp-
hör. Det här kallar hon för antiförstörelse.

Jag undrar om skapandets potential som feminis-
tiskt krigsmotstånd kan hittas just här. I antiförstörel-
sen. För just där ligger kanske skillnaden mellan pro-
pagandans metod att måla upp världen i tydliga sidor 
och strider och konstnärens metod att aktivt motar-
beta varje form av slutgiltig förklaringsmodell. Ett mot-
stånd som rimmar väldigt väl med feminismens kamp 

mot ett system där alla tilldelas förutbe-
stämda roller, som sedan begränsar deras 
handlingsutrymme.

Skapandet som den feministiska mot-
satsen till krig behöver inte direkt översät-
tas till att måla tavlor eller att skriva dikter. 
Det går att både måla och skriva i patri-
arkatets tjänst. Men i inställningen att se 
världen som något att skapa, snarare än 
erövra, ligger en viktig feministisk insikt. 
Det behöver inte se ut så här. För att ta 
till ett något slitet uttryck: en annan värld 
är möjlig. Och för att nå dit kan vi inte 
stanna kvar i gamla dikotomier, vi kan inte 

tänka på fred som en passiv motsats till krig, utan som 
ett tillstånd av skapande aktivitet, där andra värderingar 
än de patriarkala får styra.

Det finns ingen färdig modellvärld att verkställa, 
men det finns en tanke om en värld där alla människor 
erkänns aktörskap, där ingen härskar och underkastar, 
utan alla istället skapar sida vid sida. Som ett världs-
vida feministiskt konstnärskollektiv. Det är min vision 
av fred på jorden. A

De material som använts i texten är Tuula 
Karjalainens Tove Jansson – Arbeta och älska, 
radioprogrammet En roman ska vara som en 
spegelsal av Tomas Jansson och musikalen  
Rent av Jonathan Larson.

Skribenten studerar litteraturvetenskap  
och jobbar som kritiker och frilansjournalist.  

Skräms och förtrollas av språkets  
förmåga att både upprätthålla förtryck  

och öppna vägar ut ur det.
Söker efter ett feministiskt fredsbegrepp  

som inte fastnar i  
stereotypa könsroller som  
”krigare” och ”vårdare”.

Toves ord kan tolkas som att krigandet fungerar 
som ett led i männens lojalt sammanhållna sociala sam-
spel. Att föda barn utan att samtidigt förändra världen 
de föds in i är bara att hålla i gång krigsmaskineriet. Och 
det som måste förändras är strukturerna som leder hälf-
ten av mänskligheten till att ta på sig rollen som trös-
tande och beundrande, medan den andra hälften upp-
muntras ta plats och bli beundrade.

Mäns krig mot män kunde ses som ett tecken på 
att de föraktar varandra, men eftersom fysisk styrka och 
makt är egenskaper som patriarkatet värnar om handlar 
det snarare om att männen genom krigandet erkänner 
varandra som aktörer att räkna med. Ett 
steg mot en mindre krigisk värld skulle 
därför vara att hitta andra sätt att vara ak-
törer på. De enda roller vi har kan inte 
vara krigare och vårdare, vi behöver alter-
nativ. Det är inte barnafödandet som så-
dant som är underkastande, men det blir 
det i ett sammanhang där födandet au-
tomatiskt medför vissa handlingar (tröst, 
omsorg) och omöjliggör andra (skapande).

SKAPANDE AKTÖRSKAP
För Tove ställdes barnafödandet och ak-
törskapet mot varandra, och målandet blev 
en motståndshandling mot systemet. Rollen som konst-
när erbjöd ett tredje alternativ till könsrollernas krigare 
och vårdare. Det tog sig dels uttryck i hennes explicit 
krigskritiska satirteckningar och i hennes utopistiska 
mumindal. Men jag undrar om motståndet måste be-
gränsas till de verk som explicit behandlar anti-krigs-
motiv, eller om motståndet finns i det konstnärliga ska-
pandet självt? Är alla former av skapande feministiskt i 
bemärkelsen ”motarbetar patriarkatet genom att vägra 
kriga och vårda”? Eller finns det också exempel där ska-
pandet stöder den patriarkala krigarmodellen?

Här går tankarna till propaganda och reklam – båda 
konstformer med uttryckliga ambitioner att upprätthålla 
maktordningar som diktaturer och kapitalism. Men 
handlar det i så fall om konstnärligt skapande, eller sna-
rare om att skapa estetiska produkter med en förutbe-
stämd agenda? Är det meningsfullt eller ens möjligt att 
försöka dra en skillnad här?

I ett radioprogram från 2012 säger författaren Sara 
Stridsberg: ”att beskriva en människa är att förstöra 
henne”, eftersom språket invaderar personen och be-
gränsar denne till bara en sida av sig själv. Därför är må-
let för henne som författare att bryta upp beskrivandet i 
parallella, självmotsägande historier, som gör det omöj-
ligt att få en enhetlig bild. ”Mitt ideal är att romanen ska 

men i 
inställningen 
att se världen 
som något att 
skapa, snarare 

än erövra, 
ligger en viktig 

feministisk 
insikt.
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den eviga 
aktivisten 

PETER KENNARD (F. 1949) är litet av en nationalskatt i Eng-
land. Klädd i sin slitna läderrock och sina svarta jeans 
är Kennard en vanlig syn i demonstrationer och inte en 
ovanlig syn i media heller. Men det är för sina grafiska 
fotokollage som kommenterar dagens politiska läge som 
Kennard har blivit känd. Hans konstnärliga karriär har 
varat i snart 50 år.

Kennard började studera måleri och teckning i 
konstskolan Slade i London 1965, men det var 1968 när 
han deltog i demonstrationer mot kriget i Vietnam som 
han hittade sin egen röst. Kennard hade sökt efter en 
konstform som bättre motsvarade hans framväxande 
politiska åsikter, och fotomontaget, som inte var lika 
tyngt av sin egen historia som t.ex. målarkonsten, ver-
kade vara en mer direkt metod för att tala med en publik 
utanför konstvärlden. Den för Kennard nya tekniken 

var även lättare att reproducera och kunde därigenom 
nå större massor. 

Sedan dess har Kennard varit aktiv som politisk 
konstnär och kämpat mot systemet. När jag talar med 
Kennard är min första fråga om han aldrig haft lust att 
ge upp. Världen kan ibland verka vara en ganska grym 
plats och det känns inte alltid lätt att få sin röst hörd, så 
vad är det som får honom att orka kämpa vidare?

– Jag anser att konst är väldigt viktigt i en värld där vi 
i vårt dagliga liv konstant bombarderas med reklambil-
der. En oppositionell röst är en vital röst och kan fung-
era som en liten buffert mot de bilder vi konstant utsätts 
för och som försöker sälja oss skit.  Min konst är en so-
cial aktivitet, det är en väsentlig del av mitt liv och hjäl-
per mig att få kontakt med andra oppositionella röster. 
Det är den kraften som får mig att jobba på.

I snart 50 år har den brittiska 
konstnären Peter Kennard skapat 
sin politiska konst och kämpat emot 
marknadskrafterna och för en  
bättre värld.

– INTERVJU MED PETER KENNARD
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smak. Allt handlar om en god investering. 
Det är avskyvärt men det är inte konsten 
utan konstvärlden som är obscen – och 
den har alltid varit full av tvivelaktiga ka-
raktärer – det är bara nu när de har mera 
pengar och makt som det verkligen bör-
jar synas.

Förutom att han har jobbat med in-
stitutioner har Kennard även länge arbe-
tat som lärare på fotoavdelningen i Royal 
College of Art. Under hans tid som lä-
rare har utbildningssystemet i England 
ändrats drastiskt och gått från att vara 
gratis till att först kosta £3000 i året och 
nu £9000. För elever utanför EU är sum-
man tre gånger så hög. I Finland är ut-
bildningen fortfarande gratis, men det 
har varit tal om att ta studieavgifter av 
utländska elever. Har de stigande stu-
dieavgifterna påverkat hur det ser ut i 
konstskolan?

– Terminsavgifterna är något för-
skräckligt, och de har vridit Storbritan-
nien tillbaka till tiden innan vi var en 
välfärdsstat och du kunde köpa din ut-
bildning. Konstskolan börjar allt mer bli 
en enklav för medelklassen. Jag hoppas 
verkligen att studenterna i Finland pro-
testerar mot potentiella avgifter!

PÅ GATA OCH GALLERI
Själv har Kennard arbetat både utan- och 
innanför etablissemanget. Han har job-
bat som gerillakonstnär, men hans verk 
finns även i samlingar på kända institu-
tioner. Jag undrar hur han ser på dessa två 

Världen kan verka grym, men Ken-
nard har ändå inte gett upp trots att 
hans konst har censurerats mer än en 
gång. Ett exempel på detta är ett kol-
lage som Kennard gjort tillsammans 
med konstnären Cat Philips, som han 
jobbat ihop med  sedan det andra Irak-
kriget. Collaget föreställer Tony Blair 
som tar en selfie framför ett brinnande 
oljefält.  Konstverket får inte längre vi-
sas på offentliga platser. Jag vill veta vad 
Kennards syn är på dagens värld där 
pressen verkar bli allt mer kontrollerad 
även i väst, och där också konstnärers 
yttrandefrihet begränsas. 

– Vi måste konstant vara vaksamma 
mot all form av censur. Så mycket i 
 dagens konstvärld sponsoreras av stora 
multinationella företag, vilket har lett 
till att vi kanske inte alltid märker cen-
suren. Inget företag vill sponsorera 
konst vars budskap är emot profit och 
kan ställa företaget i ett tvivelaktigt ljus.

PENGARNAS BETYDELSE
Det är inte bara det att många museer 
samarbetar med stora företag och ut-
ställningar sponsoreras av dem, utan 
hela konstvärlden har blivit en stor bu-
siness som drar in en massa pengar – 
men inte nödvändigtvis till konstnären. 

– Konstvärlden styrs mer och mer 
av de hutlöst rika, säger Kennard. De 
har sina privata plan och lustjakter och 
behöver naturligtvis ett konstverk för 
några miljoner för att visa sin goda 

jag tror inte att 
konst i sig kan 

förändra saker, 
men den kan ha 

ett inflytande om 
den samarbetar 

med sociala 
rörelser.

 greenham
common women’s
peace camp var 
ett fredsläger 
som sattes upp
i protest mot
kärnvapen och

regeringens
beslut att

förvara
 kryssnings-

missiler i
greenham
common,

berkshire. 
lägret startade
1981 och pågick

fram till 
år 2000.

Utöver hans egen konst, finns det nå-
gon feministisk konst som haft politisk ge-
nomslagskraft och hur ser Kennard, som 
har varit en aktiv demonstrant på många 
plan i många år, att feminismen har påver-
kat fredsrörelsen och vice versa?

– The Greenham Common Women’s Peace 
Camp var en form av protest som än i dag 
återspeglas i Occupy-rörelsen. Det var en 
protest som i ett mikrokosmos visade hur 
ett icke-patriarkalt samhälle kan fung-
era mitt i det härskande systemet. Läg-
ret var även väldigt kreativt och det över 
12 km långa staketet som omringade mi-
litärbasen var täckt av kollage, texter, go-

belänger, leksaker etc. Kreationerna som hängde runt 
staketet hörde till den tidens kraftfullaste konst. Allt 
det här materialet hängde på ett staket som bakom sig 
hade betongsilon med kryssningsmissiler – var och en 
av dem lika stark som 16 Hiroshimasprängladdningar.

Som avslutning på intervjun ställer jag Kennard frå-
gan om världsfred någonsin kan uppnås?

–Världsfred är ett abstrakt koncept och ingenting 
värt att oroa sig över. Vi kan endast ta itu med att or-
ganisera och protestera i nuet – vi måste fortsätta hålla 
trycket högt och inte ge upp. A

Peter Kennard: Unofficial War Artist,  
retrospektiv utställning visas på  
The Imperial War Museum, London,  
maj 2015 – juni 2015

Ida Taavitsainen är utbildad konstfotograf  
(och Peters f.d. elev)  

och leker ibland skribent. 

olika världar och ifall hans konst föränd-
ras beroende på sammanhanget.

– I ett galleri kan jag visa mer kom-
plexa verk än på gatan. Där kan jag vara 
mer involverad med bildens materialitet 
och gå på lägre varv. På gatan är det an-
norlunda, där kämpar mina bilder med 
alla storföretags reklambilder och mina 
verk tar bara en bråkdel ekonomisk plats 
jämfört med dem. Mina bilder ute på ga-
tan måste fånga människor på några sek-
under, för annars går folk bara förbi dem.

Konst kan helt klart fungera som en 
opinionsbildare – varför annars skulle 
konstnärer anses så skadliga i totalitära 
samhällen? Men har konstnären någon roll i samhäl-
let, och kan konsten förändra något? Kennard anser att 
det är upp till var och en att definiera sin egen praktik, 
ingen annan kan säga åt en konstnär vad hon eller han 
skall göra. 

– Min konst är politisk för att den blev det genom 
Vietnamkriget och protesterna då. Under den tiden kän-
des det för mig som den mest naturliga vägen att ut-
trycka min förfäran mot de hemskheter som pågick i 
Vietnam. Jag tror inte att konst i sig kan förändra sa-
ker, men den kan ha ett inflytande om den samarbetar 
med sociala rörelser. Mitt arbete mot kärnvapen med 
Campaign for Nuclear Disarmament hjälpte människor 
att bli involverade i att demonstrera mot kärnvapenkrig. 
Man kan inte mäta ifall min konst haft någon effekt på 
samma sätt som man i reklamvärlden kan se om mera 
bakade bönor sålts efter en reklamkampanj. Vad jag gör 
är mycket mer subtilt och långsamt och jag säljer ing-
enting annat än möjligen lite mera sunt förnuft mot all 
denna kärngalenskap.
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FRED TILL VARJE PRIS
TROTS ATT MÅNGA idag går med på tanken om jämställd-
het provoceras vi fortfarande av arga kvinnor. Vrede är 
en signal som berättar att något är fel och borde vara 
en naturlig reaktion hos en grupp som får sin integritet 
kränkt så som kvinnor får i ett patriarkat. Kvinnor ut-
sätts för våld, sexuella trakasserier, diskriminering, ut-
nyttjande och mord på grund av sitt kön och ändå ses 
deras vrede inte som berättigad.

TOTALT 16 KVINNOR har tilldelats Nobels 
fredspris, vilket är mer än inom någon 
annan kategori. Detta är knappast nå-
gon slump eftersom kvinno- och fredsrö-
relsen har kommit att stå varandra nära 
och kopplas ihop i allt fler sammanhang. 
Förra året tilldelades priset  Ma lala Yousaf-
zai som genom sin kamp för flickors rätt 
till utbildning i krigsdrabbade områden 
har blivit en symbol för en enad kvinno- 
och fredsrörelse på en global nivå. I Sve-
rige har den nya rödgröna regeringen som 
ambition att för första gången någonsin 
ta sig an utrikespolitiken (som till stor del 
handlar om att arbeta för fred) ur kvinnor-
nas perspektiv och organisationer så som 
Kvinnor för fred, Internationella kvinno-
förbundet för fred och frihet och Kvinna till kvinna job-
bar för att få in fler kvinnor i fredsprocesser. 

GRUNDTANKEN ATT HALVA befolkningen inte ska uteslutas 
från beslut gällande fred och konflikt är naturligtvis god, 
men risken finns att en automatiskt börjar kategorisera 
människors åsikter i dessa frågor utifrån kön. Kvinno- 
och fredsrörelsen fick en gemensam uppgång under 
1960- och 70-talet och kopplades då starkare samman, 
men sammankopplingen mellan kvinnor och fred ställt 
mot män och krig går naturligtvis längre tillbaka än så. 
Kvinnors uppgift har länge varit att mäkla fred och be-
vara harmoni i relationer, att ge mat och tröst. Upp-
gifter som i sig är beundransvärda, men som samtidigt 
låser kvinnor i en roll som går ut över deras handlings-
utrymme och integritet. 

VREDE ÄR SOM sagt en spontan och naturlig reaktion på 
patriarkatets orättvisor. Trots detta kan kvinnor som inte 
följer normen att förebygga konflikter ses som provoce-
rande. Kvinnor som öppet visar sin vrede mot män anses 
vara särskilt suspekta. Eftersom kvinnlighet är så starkt 

sammankopplat med passivitet ses uttryck för vrede 
fortfarande som okvinnliga. För en tid sedan florerade 
ett videoklipp i sociala medier med unga flickor i prin-
sessklänningar som provocerade genom att ge uttryck 
för sin ilska kring patriarkala orättvisor. Men istället för 
att tittarna provocerades av de orättvisor flickorna berät-
tade om kom de att reagera och uppröras över att flick-
orna använde ordet fuck. 

KVINNOR HAR LÄNGE avhållits från att bli medvetna om sin 
vrede och ge utlopp för den. Känslor är så starkt könsko-
dade i vår kultur att barn tidigt lär sig att omvandla sina 

känslor till den form som är accepterad 
och förväntad. Flickors ilska omvandlas 
och uttrycks därför i form av ledsna käns-
lor och gråt. Två olika känslor klumpas på 
så sätt ihop och med tiden blir det svårt 
för barnet att skilja på dem. Detta har lett 
till att många kvinnor är oförmögna att 
över huvud taget känna vrede och än mer 
till att kanalisera den på ett konstruktivt 
sätt. Dessutom vänder de ofta känslorna 
inåt, något som kan utvecklas till självkri-
tik och höga prestationskrav. Att känslor 
är könskodade är naturligtvis ingen slump 
utan ett sätt för patriarkatet att reprodu-
cera sig. Vrede visar var de egna gränserna 
går och ger tillgång till ett kraftfullt nej, 
något kvinnor går miste om ifall de inte 

kan känna igen vreden. 

HUR GÖR VI då vrede till ett accepterat och till och med 
förväntat uttryckssätt för alla? I boken Kvinnors vrede 
skriver Harriet Goldhor Lerner att ingenting blocke-
rar vrede så effektivt som dåligt samvete eller tvivel på 
sig själv, något patriarkatet ständigt stimulerar. Patri-
cia Klein Frithiof uppmanar oss i förordet att få tag i en 
grupp likasinnade för att tillsammans med hjälp av tid 
och tålamod återerövra vreden. Boken skrevs i efterdy-
ningarna av andra vågens feminism, som bland annat 
gav upphov till den radikalfeministiska rörelsen som till 
stor del hämtade sin kraft ur vreden.

VREDE ÄR I sig inte farligt, men hotar patriarkatet ge-
nom att ge energi till den feministiska kampen. Kvin-
nors vrede kan alltså bli en hävstång för den organise-
ring och gemenskap som är rörelsens verkliga kraft. A

Skribenten frilansar som  
ena halvan  

av Genusredaktörerna.
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FÖRENTA NATIONERNA HAR lett fredsbe-
varande operationer på krisdrabbade 
områden runtom världen sedan 1948, 
med uppgift att upprätthålla fred och 
skydda civila. Traditionellt har så gott 
som alla fredsbevarare – vilket i regel 
omfattar militär-, polis- och civilper-
sonal – varit män. Efter påtryckningar 
av kvinnosaksorganisationer i och med 
fredsoperationerna på Balkan under 
1990-talet ändrades detta, då kvinnliga 
fredsbevarare introducerades inom FN. 
En milstolpe i arbetet blev godtagan-
det av resolution 1325 om kvinnors del-
tagande i fredsprocesser i FN:s säker-
hetsråd år 2000. 

IDAG ARBETAR FN aktivt för jämställdhets-
integrering eller gender-mainstreaming 
inom sitt fredsarbete. År 1993 låg det 
kvinnliga deltagandet i fredsoperationer 
på 1 procent. Ett drygt årtionde senare, 
2012, låg andelen på 10 procent av poli-
serna och tre procent av militärerna – en 
bråkdel av de sammanlagt över 100,000 
utsända fredsbevararna. FN:s uttalade 
mål hade varit att öka det kvinnliga del-
tagandet inom fredsoperationer till 20 
procent inom polissektorn respektive 
10 procent inom den militära sektorn år 
2014. Dock har ökningen varit långsam, 
och inom den militära sektorn närmast 
stagnerad. Nuvarande trend antyder att 

operation 
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det lär dröja innan målen uppnås. Könsbalansen gäl-
ler inte bara gräsrotsnivån. I FN:s generalsekreterares se-
naste rapport om implementeringen av resolution 1325 
konstateras att 5 av 27 markoperationer leddes av kvin-
nor år 2013.

ATT INKLUDERANDE OCH jämställt fredsarbete också ska åter-
speglas i sammansättningen av fredsoperationer kan 
tänkas självklart, men har i praktiken varit utmanande 
att genomföra. FN äger ingen egen styrka, utan operatio-
nerna bemannas av medlemsstater. FN:s jämställdhets-
mål är på så vis i sista hand beroende på medlemssta-
ternas rekrytering, och uppmaningar och 
uppmuntran till trots hittas sällan tillräck-
ligt många kvinnor. FN:s Women’s Police 
Network har exempelvis identifierat brist-
fällig eller begränsad information, få roll-
modeller, bristande rekryteringspraxis, 
sociala uppfattningar om könsroller och 
otillräcklig utbildning som faktorer som 
skapar osynliga hinder i rekryteringen av 
fredspersonal. 

ÄVEN I VAD som brukar räknas vara värl-
dens mest jämställda länder är rekryte-
ringen en utmaning. År 2013 hade Finland 
dryga 400 fredsbevarare, varav endast 12 
var kvinnor. I Sveriges operation i Afgha-
nistan var andelen kvinnor samtidigt en ti-
ondel. I Finland föreslog försvarsministeriet i början av 
2013 att kvinnors tillträde till fredsbevarande skulle bli 
lättare, exempelvis genom att göra konditionstesterna 
för de militära utbildningarna för internationella upp-
drag något mindre krävande. Dessutom skulle en del 
av uppdragen kunna riktas specifikt till kvinnor. Efter-
som konditionskraven visat sig vara tuffa för kvinnor 
var tanken att detta skulle sänka tröskeln för kvinnligt 
deltagande. 

GENOMFÖRANDET AV FN:S jämställdhetsintegration har dock 
inte undgått mothugg. FN statuerar på sin hemsida för 
fredsoperationer att ”män och kvinnor upplever fred 
olika”, men är sparsam i förklaringarna om vilken skill-
naden är. På sidan beskrivs kvinnliga fredsbevarare vara 
avgörande för att stärka lokala kvinnor, göra fredsbeva-
rarverksamheten mer tillgänglig för lokala kvinnor, un-
dersöka sexuellt våld, och handleda kvinnliga kadetter i 
polis- och militärskolor. Det understryks även att när-
varon av kvinnliga fredsbevarare kan hjälpa lindra kon-
flikter och konfrontationer och skapa en större trygg-
hetskänsla i samhället. Kritiker har argumenterat för att 

det bakom FN:s jämställdhetsintegration ligger en upp-
fattning om kvinnor som mer fredsbejakande och män 
mer krigiska till sin natur; antaganden som stärker för-
åldrade könsstereotypier. Den underliggande tanken om 
att en kvinna alltid har lättare att knyta kontakt med en 
annan kvinna än med en man, oberoende etnicitet, språk, 
religion, bakgrund, ålder eller roll i konflikten, har även 
kritiserats för att kunna reducera kvinnornas upplevel-
ser till deras kön. 

FÖR TILLFÄLLET UPPRÄTTHÅLLER FN tre enheter med endast 
kvinnliga fredsbevarare i Haiti, i den demokratiska repu-

bliken Kongo och i Liberia. I Liberia har 
de kvinnliga fredsbevararna konstaterats 
ha gjort en avgörande skillnad i exempel-
vis utredningar av sexuellt våld. Samtidigt 
har enheterna också stött på kritik, för att 
snarare segregera än integrera de kvinnliga 
fredsarbetarna.

Jämställdhet inom fredsbevaringen 
kan både ses som viktigt principiellt och 
ur representationssynvinkel, liksom för lo-
kalbefolkningen och fredsprocessen samt 
för att stärka kvinnors möjligheter inom 
fredsbevaringsbranschen. Sedan 90-talet 
har utrymmet för jämställdhetsfrågor ökat 
markant, men implementeringen – som 
kräver strukturella förändringar på natio-
nellt plan – halkar efter. Kvinnligt delta-

gande i fredsprocesser ska därför inte ses som enkom en 
FN-fråga, utan på många sätt även en inrikespolitisk så-
dan – och kan bottna i såväl konditionskrav, information 
och samhälleliga attityder. A

Skribenten är studerande, samhällspåverkare  
och feminist. Och hon kandiderar  

i riksdagsvalet i år.
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NÄR JAG GICK på högstadiet var det endast 
en tjej i min klass som övervägde att göra 
värnplikt, resten var glada över att flickor 
i Finland slipper. Vad skall det tjäna till, 
tänkte vi. Finland är inte i krig och har 
inte varit det på länge. Kvinnor kan väl 
inte påverka det som händer i krig i an-
dra länder. Ansåg både tjejerna och kil-
larna. Kvinnor varken vill eller kan då det 
kommer till krigssituationer, tänkte vi.

KÖNAD VÄRNPLIKT
Under de senaste åren har den allmänna 
värnplikten i Finland diskuterats från 
flera olika synvinklar. Vissa vill slopa plik-
ten helt och införa frivillig armétjänst 

medan andra vill följa den linje vi har idag, 
men även göra kvinnor skyldiga att utföra 
militärtjänstgöring. 

I Norge infördes till exempel vid års-
skiftet jämlik värnplikt för alla. Finlands 
justitieminister Anna-Maja Henriksson 
vill att alla kvinnor som fyllt 19 år ska in-
formeras om möjligheten att göra frivillig 
militärtjänstgöring, eftersom detta kunde 
öka kvinnors intresse och synliggöra att 
militärtjänstgöring också riktar sig till 
kvinnor. År 2013 var antalet kvinnor som 
gjorde värnplikten i Finland endast 4,1 %.

Varför behövs detta initiativ? Är det 
inte just kvinnor som ofta far illa när det 
kommer till krig och kriser? Behövs det 

fredens bevarare 
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inte snarare åtgärder för att förhindra att krig över hu-
vud taget uppstår? Ja, i ett utopiskt samhälle. Men idag 
lever vi i en värld där krig är ständigt pågående och nära. 
Att exkludera hela grupper av människor ur fredspro-
cesser har förödande globala konsekvenser. Speciellt då 
kvinnor är bland dem som drabbas mest av krig.

FREDSFÖRHANDLINGAR OCH FÖRSVARSMAKT
Enligt kommunikationskonsulten och den tidigare 
fredsbevararen Elli Flén är behovet av kvinnor vid freds-
förhandlingar både omedelbart och stort. Flén ville bli 
fredsbevarare redan som 16-åring, men då var ålders-
gränsen 26 år. Hennes dröm höll i sig i tio 
år, men när hon väl fyllt 26 hade ålders-
gränsen slopats och det krävdes nu istället 
fullbordad militärtjänstgöring av alla som 
ville arbeta som fredsbevarare, även kvin-
nor. Flén kände att det fanns flera goda 
skäl för att göra militärtjänst så hon ryckte 
in, 27 år gammal och nyutexaminerad po-
litices magister. Efter detta plockades hon 
ut för en specialofficersutbildning och blev 
press- och informationsofficer. Flén var i 
Kosovo i 14 månader mellan 2004 och 
2005 och i Afghanistan under 6 månader 
år 2007.

Könshierarkin var tydlig på Fléns ar-
betsplats. Genusperspektivet är sällan nå-
got som fästs uppmärksamhet på. 

”Försvarsmakten är en väldigt mansdominerad värld, 
så det fanns utmaningar med att jobba inom försvaret 
som kvinna. ”Ifall man är känslig för ’grabbigheter’ och 
grova skämt ska man inte bli soldat, man kommer ald-
rig helt undan dem”, säger Flén.

Det fanns också alltid någon som ansåg att en 
kvinna omöjligen kunde vara en duktig soldat.

”Som kvinnlig soldat räcker det inte bara med att 
klara en uppgift, man måste sköta den suveränt för att 
vara lika bra som en medelmåttig man.” Samtidigt på-
pekar Flén att de flesta av hennes kolleger inte hade nå-
got problem med att hon var kvinna. Huvudsaken var 
att man gjorde sitt jobb.

RESOLUTION 1325
Genom Resolution 1325 som antogs år 2000 har FN:s 
medlemsstater bland annat skyldigheten att införa ett 
genusperspektiv i förhandlingar och fredsavtal med fo-
kus på kvinnors och flickors särskilda behov i de sam-
hällen som byggs upp efter en konflikt. Idag har 24 
länder skrivit nationella handlingsplaner för hur reso-
lutionen skall förverkligas. Resolutionen går ut på att få 

in fler kvinnor till fredsförhandlingsprocesser, men ar-
betet går väldigt långsamt framåt, säger Flén.

”År 2011 pågick totalt 14 FN-ledda förhandlingar och 
endast fyra kvinnor totalt deltog.”

Det finns en slags dubbelbestraffning gentemot 
kvinnor då det kommer till delaktigheten i fredsför-
handlingsprocesser. Å ena sidan görs det väldigt lite för 
att väcka kvinnors intresse för att delta – varpå kvinnor 
beskylls för att inte bry sig – och å andra sidan görs det 
inte heller tillräckligt för att förändra de attityder som 
kvinnor stöter på inom försvarsmakten och i krishante-
ringsprocesser. Detta gäller både civila kvinnor och kvin-

nor som deltar aktivt i arbetet. Denna syn 
är en direkt förlängning av den struktur 
som sätter kvinnor som gör något klassiskt 
manligt på en piedestal, och i samma veva 
trycker ner henne för att hon ändå inte är 
tillräcklig; hon är ändå inte en man. Detta 
skapar en ond cirkel, där kvinnor ofta gör 
och är fel enbart för att de är kvinnor.

Ett stort problem, berättar Flén, med 
att kvinnor inte deltar i fredsförhand-
lingar är att de aspekter som rör kvinnor 
då glöms bort. I krig berörs kvinnor i hög 
grad. De allvarligaste hoten mot kvin-
nor i krigssituationer är sexuellt våld. Ti-
digare har våldtäkt setts som en bieffekt 
av krig, men idag används det systema-
tiskt som ett vapen för att sprida skräck 

hos civilbefolkningen. Också människohandel och pro-
stitution ökar i krissituationer. Flén anser att ifall kvin-
nor inte deltar i fredsförhandlingar glöms också de sex-
uella brotten bort. Enligt UN Women nämns våldtäkt 
i endast sjutton stycken av de 585 fredsfördragen som 
skrevs under åren 1990–2010. ”I dagens moderna kon-
flikter är det farligare att vara en civil kvinna än en sol-
dat”, säger Flén. A

Skribenten skriver sin kandidat  
i genusvetenskap vid Lunds universitet.

i krig berörs 
kvinnor i hög 

grad.

IBLAND HÖJS RÖSTER som säger att vår 
värnplikt är vår tids största jämställd-
hetsproblem. Jag hörde själv detta se-
nast förra veckan på en större publik-
tillställning organiserad för gymnasister. 
Jag håller inte med.  Överlag är rang-
ordnande av problem inte det mest kon-
struktiva. Trots det behöver värnplikten 
diskuteras ur ett feministiskt perspektiv.

FN:S RESOLUTION 1325 uppmanar stater att 
ge makt åt kvinnor i fredsprocesser. Re-
solutionen omfattar bland annat att lo-
kala kvinnor ska inkluderas i dels freds-
processer dels beslutsfattande för att 
förebygga, hantera och lösa konflikter.

  
RESOLUTIONEN AVSER ÄVEN att öka ande-
len kvinnor som militära observatö-
rer, civila poliser och experter. Resolu-
tion 1325 är viktig och ska garantera att 
inte halva befolkningen utesluts från 
fredsarbetet. Genom den ska kvin-
nors rättigheter och skydd i konflikter 
garanteras.

FINLAND HAR ALLA möjligheter att bidra 
med mer och bredare kompetens i in-
ternationellt fredsarbete än vi nu gör. 
De möjligheterna förverkligas först 
då alla medborgare, oberoende kön el-
ler könsidentitet, kan ta del av förbe-
redande utbildning för sådana uppdrag.

den finska 
militärtjänstgöringen
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Feminism ger frihet
Svenska Kvinnoförbundet arbetar för ett jämställt och rättvist samhälle 

där kvinnor och män har fl er valmöjligheter än de stereotypa. Därför 
säger vi ja till fl er pappamånader, lönejämställdhet mellan könen och 

effektivare åtgärder för att avskaffa könsrelaterat våld

En förändring är möjlig. Rösta på en av Svenska Kvinnoförbundets 
liberalfeministiska (SFP) kandidater i riksdagsvalet den 19.4.2015

.

FRED SKA VARA målet för vår säkerhetspoli-
tik, vilket militärtjänstgöringen utgör en 
del av. Syftet med tjänstgöringen upp-
fattas idag av de flesta vara att upprätt-
hålla ett trovärdigt försvar.  Ledarskapsut-
bildning lyfts fram av en del. Jag upplever 
att militärtjänstgöringen kan uppfylla 
ett större behov. Den kan ge medborg-
are kunskap och förutsättningar för att 
delta i internationellt fredsarbete, utöver 
fredsbevarande operationer, i samarbete 
med olika organisationer. För att det ska 
bli möjligt måste värnplikten ses över och 
förnyas.

MILITÄRTJÄNSTGÖRINGEN ÄR IDAG utformad av 
män för män. Att säga att medborgarna 
har lika möjlighet att genomföra värn-
plikten, oberoende könstillhörighet, är att 
blunda för faktum. I Norge infördes all-
män obligatorisk värnplikt i januari i år. 
Det oaktat visar norsk forskning att lan-
dets militär bygger på en uppfattning om 
traditionellt maskulina ideal. Dessa slår 
igenom i såväl rekryteringen som i den 
interna ledningskulturen. Jag misstänker 
att det samma gäller i Finland.

KVINNOR I FINLAND har sedan 1995 haft möj-
lighet att utföra värnplikt. Men hur har 
försvaret arbetat med att utveckla den in-
terna kulturen och kommunikationen? 
Det är hög tid att försvaret aktivt utveck-
lar dessa för att säkerställa att både kvin-
nor och män kan ta del av utbildningen på 
ett ändamålsenligt sätt. Den interna kul-
turen och kommunikationen kan ha stor 
inverkan på enskilda individers inställning 
då de deltar i exempelvis fredsbevarande 
operationer, där kontakten med utsatta 
kvinnor och barn är nödvändig. Försvaret 
måste utveckla den fysiska och framförallt 
psykiska miljön så att den inte öppnar upp 
eller tillåter sexuella trakasserier, stereotyp 
jargong eller ryktesspridning.

FÖRSVARET STÅR, LIKSOM många andra de-
lar av våra offentliga sektorer, inför utma-
ningen att inte öka sina utgifter. Det är 
högst sannolikt att försvaret i nuläget inte 
har resurser att utveckla och reformera 

värnplikten till att gälla även utbildning 
av arbetet i fredsprocesser. Jag upplever 
dock att det behövs en reform, där perso-
ner oberoende kön eller könsidentitet på-
verkar och deltar i beslutsfattandet. En all-
män värnplikt kan även den vara svår att 
förverkliga i det ekonomiska nuläget. Ett 
steg i rätt riktning kan vara att kalla alla 
medborgare till uppbåd. Beredningen av 
det beslutet måste vara djupgående och 
innefatta långsiktiga analyser om värn-
pliktens inverkan på olika individers liv 
och vardag i det långa loppet, oberoende 
av personers könstillhörighet.

MÅNGFALD FÖRSTÄRKER FÖRSVARETS kompetens, 
breddar på ett naturligt sett dess uppdrag 
och tillför perspektiv som är nödvändiga 
i såväl fredsprocesser som i säkerhetspoli-
tiken som helhet. Försvaret kunde på ett 
aktivare sätt delta i att utveckla jämställd-
heten i vårt samhälle. Det kunde på ett 
aktivare sätt arbeta för att förverkliga Re-
solution 1325. Finlands geopolitiska läge, 
den globala uppkopplingen till nätet, be-
folkningsökningen, livsmedelsförsörj-
ningen och allt fler internationella kon-
flikter medför utmaningar som vi inte 
kan blunda för och som kräver en bredare 
mångfald av resurser, kunskap och kom-
petens. Ekonomiska nuläget till trots har 
Finland inte råd att utesluta halva befolk-
ningen från utvecklingen av försvaret och 
från möjligheten till att bidra till samhäl-
let i stort. A

Skribenten är frilansskribent  
med drömmar om att rädda värden,  
hon kandiderar även i riksdagsvalet.
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JAG SKAFFAR MIG en master i littvet och en 
del av utbildningens innehåll är oppone-
ring på andras uppsatser. Jag opponerar 
på Sebbes uppsats om Amalie Skrams sk 
psykiatriromaner om Else Kant (Profes-
sor Hieronimus och På Sct. Jørgen (1895)). 
Uppsatsen applicerar Foucault på Skram. 

(jag orkar inte skriva något om fou-
cault osv här, jag skriver exkluderande och 
jag vet det)

Sebbes uppsats tar upp så många rele-
vanta saker. Intressanta analyser av motiv i 
böckerna och hur det funkar i relation till 
makten: Blicken, Rösten, Barnet.

MEN DET FINNS som något i den som är svårt 
att sätta fingret på, men som känns som 

vansinnet

den svåraste frågan, och jag läser det som 
att det är den frågan uppsatsen vill till, 
men bara nästan når. När jag försöker for-
mulera frågan blir det: Är sjukdomsför-
klaringen ett verktyg för förtryckaren, el-
ler är sjukdomen ett resultat av förtrycket 
(dess mål eller något som bara råkat följa 
med)? Alltså, är sjukdomen endast det 
som benämns som sjukt, dvs, en blir sjuk 
genom att kallas sjuk, och sjuk-kallandet 
är ett sätt att ta bort trovärdighet och för-
måga att agera för sitt eget och/eller an-
dras bästa – en trovärdighet och en för-
måga som i sig är definierade av samma 
(möjligtvis med förskjutningar) makt 
som definierar sjukdom? Eller finns det 
en sjukdom som är annat än talet – gör 

jag är alldeles 
tyst, för jag 
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något, utan att 
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handla om både talakt och faktisk skada som motstånds-
försök, på samma gång i överlappningar och överlag-
ringar och förskjutningar). Thomas har läst Sara Strids-
bergs Beckomberga. Han har aldrig förut läst nåt av 
henne för hon har hållit på med ämnen och diskuterats 
i kretsar som han inte har något intresse för alls. 

JAG SÄGER INTE: Att jag ägnat så mycket tid åt Strids-
bergs texter och ämnen och kretsarna hon diskuteras 
i. Att hon på ett seminarium ställt frågan: Hur ska 
vi leva och hålla oss friska utan att förråda (tex det 

sjuka)? Och att jag tänkt på den frågan 
sen dess och innan dess också (jag säger 
inte att jag alltid tänker i frågor, och tän-
ker att svar på något sätt är lika mycket 
våld som sjukdomsförklaringen och att 
debattpositioner är omöjliga och oin-
tressanta och att frågor där en kan ha en 
åsikt egentligen är ointressanta och att 
det intressanta är när det gör ont och när 
det känns i kroppen och att jag just där, 
då, längtar efter ett alldeles annat sam-
tal, om det som nu börjar hända). Jag sä-
ger inte att det samtal jag befinner mig i, 
det samtal jag gör (med mig själv, med 
min text, med andra, i andra rum) är så 
långt ifrån Thomas att han inte begriper 
det och att jag därför inte kan göra annat 
än att tystna för om jag skulle säga det 
skulle han se på mig med tomma ögon 
som skriker till mig att jag är obegriplig 

och han skulle göra mig sjuk. 

MEN OK. DET är ändå ok. När det är jag och Thomas bara. 
Ok. Vi är överens om att vi inte är överens och vi kan 
ändå tala (det är fördelen med samtal med två parter, att 
det finns åtminstone teoretiska möjligheter att inte bli 
någon sorts tredje, eller fjärde, eller femte del som kan 
bli totalt överflödig och osynlig, och där det går lätt att 
ignorera det överflödiga och osynliga). 

SEMINARIERUMMET HAR BÄNKA som står som en fyrkant, op-
ponenterna sitter på ena sidan, uppsatsförfattaren sitter 
på andra, examinatorn (han som examinerar Alla litt-
vetuppsatser, oavsett innehåll, oavsett avstånd till honom 
och hans intresseområde (som om hans intresseområde 
var obegränsat, som om det var Litteraturen, som om 
Litteraturen är en, en enhet, en kärna, ett överblickbart 
fält eller ett fält där det som inte ryms i examinatorns 
blickfång inte kan höra till litteraturen eller kan redu-
ceras till något en kan freestylea kring på ett manligt 

strukturerna personerna som råkar hamna i dem sjuka, 
eller kan sjukdomen ses som en motståndsstrategi? 

JAG TÄNKER PÅ dessa frågor när jag läser Sebbes uppsats. 
De sipprar också in i min övriga tillvaro och jag tänker 
kring strategier, att mina tankar kring frågorna i sig är 
strategier – försök att förhålla mig till mitt eget liv (min 
makt, min sjukdom). 

OM UPPSATSEN TÄNKER jag: Att det finns brister, att den i 
sig inte räddar mig (mitt sätt att läsa texter är ett Egois-
tiskt läsande, ett utplockande av det i tex-
ten som rör vid/i Mig, som Räddar mig, 
jag bryr mig inte om att göra texten rätt-
visa när jag läser, jag bryr mig bara om 
mig (en kanske förenklad beskrivning av 
min läspraktik)), men att den väcker frå-
gor som betyder något och som startar en 
process. 

VID LITTVETINSTITUTIONEN OPPONERAR en i par, 
jag opponerar tillsammans med Thomas. 
Vi möts innan seminariet för att prata 
ihop oss. Vi pratar om uppsatsen. Efter 
en stund konstaterar Thomas: Intressant, 
vi verkar ha helt olika uppfattning här. 

Jo, Thomas har rätt. Där mina tan-
kar kretsar kring frågorna ovan, och där 
min invändning mot uppsatsen är att den 
kunde öppnat upp tydligare för en diskus-
sion kring dessa, är det som Thomas sak-
nar i uppsatsen istället: Den Riktiga Sjukdomen. För: 
Hon är ju sjuk, på riktigt. Och Thomas tycker att Sebbe 
inte riktigt fått med den aspekten i uppsatsen. 

Thomas säger: Hon (Skram) beskriver ju väldigt  
trovärdigt, hur hon är sjuk. Hon hade ju blivit intagen 
idag också. 

OCH HÄR NICKAR jag. Mitt kroppsspråk nu är: Jag kan luta 
mig bakåt i stolen utanför seminarierummet, det är jag 
och Thomas, jag nickar, jo, jag förstår vad du säger, jag 
försöker göra skeptiskhet med mitt ansikte och samti-
digt nicka. 

THOMAS NÄMNER ATT han nyss läst en annan bok på temat 
(han säger inte vilket tema, det ligger underförstått, jag 
frågar inte vilket tema, jag tänker på: tematiska glid-
ningar: sjukdom-psyksjuk-psykiatri-sjukhus, tänker på 
maktendiskussionen, att jag själv kommit fram till att 
det kanske är en styrka att befinna sig i ett icke-definie-
rande av maktens relation till sjukdomen, där det kan 
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vad han menar – men jag fattar vad han menar, han 
menar något som är Sjukt på Riktigt. Jag tänker en sorts 
biologisk-fysisk psykisk sjukdom. Jag tänker att alla vet 
vad han menar. Jag tänker att det är fel. Jag tänker att jag 
inte vet vart jag ska ta vägen. Jag tänker på ordet ”djup-
liggande”, som för tankarna till kärnor och essenser, det 
i grunden sjuka, det inre, det inuti, själen, sinnet, sinnes-
sjukdomen, den riktiga, som är sjuk oavsett samhälle. Jag 
vill säga att den finns inte, varken kärnan eller sjukdo-
men, jag vill säga att jag är den, kärnan och sjukdomen. 
Jag säger (eller tänker jag det bara?): Att det är särskilt 
problematiskt att uttrycka det så och att inte definiera 

på annat sätt just i den här uppsatsen, med 
den här kontexten. 

JAG MÖTS AV tomma blickar som om det jag 
sagt är totalt obegripligt. Jag tänker att det 
är det. Jag känner mig sjuk. 

2: JAG försöker ta upp det biografiska. 
Sebbe skriver: ”Skrams psykiatriromaner 
lästes utifrån en kunskap om att liknande 
händelser hade ägt rum i Skrams eget liv, 
men de [är (?) (sic)] inte direkt självbi-
ografiska, i och med att fakta och namn 
har ändrats”.

JAG TÄNKER ATT det måste finnas något an-
nat än namn och fakta. Och jag tänker: Vad är fakta? 
Vad är namn? Vad är fakta? Vad är VERKLIGHET? 
Vem hävdar verklighet, från vems perspektiv, vad är det, 
hur görs det. Jag tänker att det känns 1, väldigt förenk-
lande, 2, bara så konstigt. Och, jag tänker på Sebbes in-
tention, att inte läsa Skrams böcker som självbiografiska. 
Jag tänker att det vore mer intressant att läsa livet som 
fiktivt. Det är liksom min ingång. 

JAG MINNS INTE om jag ens försöker säga detta. Jag kan-
ske bara tänker det. Jag tänker på sjukdom och verk-
lighet. Den verkliga sjukdomen och sjukdomens verk-
lighet. Att sjukdomens verklighet underkänns. Att ha 
en läkares ögon som tittar på en och säger: Du känner 
inte såhär som du känner, för du är sjuk. Eller: Det är 
inte du som känner såhär som du känner, det är sjuk-
domen. Och känna: Vad känner jag då? Som om nå-
gon ska definiera en annans känslor, som om någon vet 
bättre än den som känslorna tillskrivs, för den som kän-
ner är sjuk, den lever inte i verkligheten, verkligheten är 
inte den sjukas, verkligheten tillhör någon annan, till-
hör en frisk, tillhör en man, tillhör en vit läkare i en vit 
rock, tillhör ljuset. 

allvetande sätt, typ)) sitter mellan, på kortsidan, övriga 
sitter runt om. Här är: ca 4 män och 4 kvinnor. 

JAG SITTER BREDVID Thomas och Thomas inleder och plöts-
ligt svarar Sebbe. Och när han svarar, eller när Thomas 
frågar, har diskussionen redan blivit den om den Riktiga 
sjukdomen, och det är som om Sebbe också tycker: Att 
hon är Faktiskt sjuk, på Riktigt. 

Jag säger inte. 
Jag säger ingenting. 
Jag är alldeles tyst, för jag kan inte säga något, utan att 

mitt tal blir obegripligt, för mina tankar och min kontext 
befinner sig inte i samma rum som Sebbe 
och Thomas. 

Jag kan inte säga något för jag vet vad 
jag riskerar, för jag har varit där förut, för 
jag har försökt att säga, blivit obegrip-
lig och blivit sjukförklarad. Jag har för-
sökt förklara att: Jag tycker det är sjukt 
att försöka dra en gräns mellan friskhet 
och sjukdom, att jag tycker friskhet är en 
våldsam diskurs, att jag tänker att friskhet 
inte finns. Och jag har hört folk säga till 
mig att jag är sjuk. Och när dom sagt till 
mig att jag är sjuk så har jag förlorat allt, 
jag har inte längre förmåga att tänka, att 
tala, att ta hand om mig själv, jag är inte 
längre pålitlig och trovärdig, jag har ing-
enting att säga, jag är inget annat än den sjukhet dom 
gett mig, jag är dömd, dömd till sjukdom, till tystnad, 
till galenskap osv. 

(ALLTSÅ, DETTA FINNS med i Sebbes uppsats, delar av mina 
tankar, det om rösten, om obegripligheten, om blicken – 
inte exakt så men snarlikt, och jag har gillat att läsa Sebbes 
uppsats, men här, är det som om jag inser att jag missupp-
fattat allt, jag har bara totalt missuppfattat allt. Jag tän-
ker: Att jag är sinnessjuk och att jag inte läst uppsatsen.)

Jag försöker tala. Ta upp två mycket konkreta punk-
ter, från uppsatsen, saker jag tycker är problematiska, i 
formulerandet. 

1: CITAT: ”Flertalet forskare är överens om att Else in-
sjuknar på grund av svårigheter att samtidigt vara 
hustru, konstnär och mor, vilket har gott stöd i tex-
ten. Engelstad, Langås och Lyhne menar dock att 
Else har mer djupliggande problem, vilket inte heller 
är några orimliga slutsatser.” (min kursiv)

JAG SÄGER: ATT jag tycker uttrycket ”mer djupliggande pro-
blem” är problematiskt. Jag vill säga: Att jag inte fattar 

DOCK, DOM TALAR om det biografiska. För det finns där, fast 
Sebbes intention är att inte göra en biografisk läsning. 
Och dom pratar om Skram, som blev som besatt av psyk-
vården, av att hämnas på läkaren hon vårdats av, läkaren 
som är förebilden för läkaren i boken. Dom talar om hur 
hon skrev brev till honom, som en personlig vendetta. 

( Jag tänker på Hat. Jzzag tänker att jag hatar. Jag 
tänker att jag vill skriva brev till alla. Göra det till en 
personlig vendetta.)

Det är inte klokt så besatt hon var av detta. 
Jag säger inget om brev och biografi. Jag tillhör inte 

ljuset och det kloka.
Alltså är jag tyst.
Alltså. I DET HÄR RUMMET.
Och ord för ord förvandlas jag. Jag blir Else Kant 

och Amalie Skram och när Thomas säger: Hon är ju sjuk, 
slår det mig: Du är ju sjuk.

För ja, I DET HÄR RUMMET är det omöjligt 
för mig att tala, utan att verka helt sjuk, utan att bli hel 
sjuk, bli vansinnig. 

(förnekning av sjukdom som kriterium för diagnos, 
som del av sjukdomstillståndet, acceptans av sjukdomen 
som vägen mot tillfrisknande)

Vilka talar: Thomas, Sebbe, examinatorn (man) plus 
en annan seminariedeltagare (man). Alla är experter på 
psykiatrin. 

Förlåt men jag är nästan säker på att jag spenderat 
mer tid inom psykiatrin än dom. Fattar dock att min er-
farenhet därifrån gör mig sjuk och icke trovärdig. 

SÅ JAG ÄR TYST. För det går inte att säga något, det går inte 
att säga något utan att bli sjuk, det går inte att säga något 
utan att motivera, långt utförligt och kanske självutläm-
nande, varför jag tänker som jag tänker, för vissa tankar 
måste motiveras. Andra måste inte motiveras. För vissa 
tankar räcker det att säga, med en Röst, med en mans 
kropp, säga sin expertis i psykiatrifrågor (samma exper-
tis som kring det judiska eller kring naturen (NATU-
REN) (sånt som expertats kring på andra seminarier)). 

JAG ÄR SJUK, korkad, galen och vansinnig, jag har inte 
läst den här uppsatsen, jag har ingen aning om vad psy-
kiatrin är eller gör, jag vet inte vem foucault är, jag ta-
lar inget språk. Istället för språk kommer något annat ur 
min mun, något som får deras ansikten att bli tomma, 
som om dom inte hört, eller som om dom hört något 
som är så pinsamt, så konstigt, så obegripligt, att det är 
bäst att inte låtsas som om dom hört. 

DET HÄR RUMMET smälter ihop med alla rum jag varit i, 
där personer definierat mig som sjuk, smälter ihop med 

och ord för ord 
förvandlas jag. 

jag blir else  
kant och 

amalie skram 
och när 

thomas säger: 
hon är ju sjuk, 

slår det mig: du 
är ju sjuk.

romanens rum där Else görs sjuk genom tal och förtryck, 
smälter samman med rummet där Skram skriver, det är 
samma tid och hon hade blivit inlagd idag också. 

ELSE ÄR TYST, pga bok ingår ej i kanon, Amalie är tyst, pga 
död och bok ingår ej direkt i kanon, pga skratten i mun-
narna på männen i rummet när dom talar om breven, jag 
är tyst, pga sjuk om talar. Jag tänker: jag känner ändå säl-
lan såhär mycket att jag är sjuk att våldet i friskheten slår 
på mig. Men nu, känner jag det. Och skriket är en tyst-
nad, för det går inte att skrika. 

I DET HÄR RUMMET går inte att skrika. I det 
här rummet görs litteraturvetenskap, görs litteratur, görs 
betyg och examen, görs godkännande, görs debatt. I det 
här rummet görs tystnad. 

Skribenten är dramatiker och litteraturvetare som 
tycker om att tänka på hästar.
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Aili Mari Tripp är professor i 
statsvetenskap och genus vid University 
of  Wisconsin-Madison, där hon 
undervisar i afrikansk politik och 
genuspolitik. Hon är född i England 
och växte upp i Tanzania. Om somrarna 
besöker hon Lahti, Finland, där hennes 
mamma och systrar bor. Hannah 
Lutz intervjuar Tripp om hennes 
aktuella forskning om kvinnors roll i 
fredsprocesser i olika Afrikanska länder.

I din bok ”Women and Power in Post- 
Conflict Africa” hävdar du att den 
kända utvecklingen av bakslag för fe-
ministiska rörelser efter krig, inte går 
att tillämpa på många av de länder du 
har undersökt i din forskning. Hur kan 
de här resultaten öppna för nya sätt att 
förstå relationen mellan kvinnor, kon-
flikt och makt?

Jag menar att historiskt sett har det 
funnits vissa villkor under vilka krig har 
rört om existerande maktförhållanden 
på ett sätt som gör reformer för kvinnors 
rättigheter mer sannolika. De här villko-
ren är inte alltid rådande. Men vi såg lik-
nande trender i delar av Europa och USA 

efter första världskriget när kvinnor fick 
rösträtt. Vi har sett trenderna i Afrika ef-
ter 1990-talet och särskilt efter år 2000 då 
stora konflikter fått sitt slut.  Jag hävdar 
att dessa förändringar i Afrika inte upp-
stod efter tidigare konflikter.

Många faktorer hade förändrats fram 
till 1990-talet vilket gjorde reformer för 
kvinnors rättigheter mer sannolika. Det 
uppkom kvinnorörelser som drog nytta 
av öppningar, om än ofta små, som upp-
stod i politiken. I många av länderna som 
hade drabbats av krig uppstod dessa rö-
relser som kvinnorörelser för fred. Det 
fanns även normativa influenser av in-
ternationell feminism, vilket påverkade 

post-konflikt-
länder stiftar 

fler lagar 
gällande 
kvinnors 

rättigheter 
och har 

inkluderat fler 
bestämmelser 

kring kvinnors 
rättigheter 

i sina 
grundlagar.

kvinnor i 
processer  
av fred

FN: organisationer och utländska bidragsgivare. I län-
der som påverkats av stora konflikter skedde stora för-
ändringar i relationer mellan könen vilket ledde till att 
kvinnor fick en viktigare roll i hushållen, samhällena och 
på nationell nivå.

I Rwanda, som genomgick ett stort folkmord år 
1994, innehar kvinnor idag 64 procent av parlaments-
platserna.  Med undantag för Tanzania och Senegal, ser 
vi idag högst andel kvinnor i parlamenten i de afrikanska 
länder som upplevt stora konflikter.  Två afrikanska län-
der har idag kvinnliga presidenter. Ellen Johnson Sir-
leaf blev vald till Liberias president efter många år av 
konflikt i landet, och Catherine Samba-Panza valdes 
till interimspresident i den Centralafrikanska Republi-
ken mitt under ett blodigt inbördeskrig. Båda är starka 
försvarare av kvinnors rättigheter. 
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som i Angolas fall. Det behövs en organiserad rörelse 
bakom dem om man vill se stora reformer för kvinnors 
rättigheter.  

Kan du berätta om olika sätt där varierande strategier 
för att kämpa för kvinnors rättigheter förstärker var-
andra i dessa specifika fall?

Om vi tar de liberianska kvinnornas fredsrörelse 
som exempel så kan man se en kombination av strategier 
på olika nivåer som fungerade väldigt effektivt. Ett av 
mina argument är att när en konflikt tar slut öppnas det 
upp nya möjligheter där kvinnorättsaktivister kan delta, 

som till exempel fredssamtal, omskrivande 
av grundlagar, sannings- och försonings-
kommissioner, bildande av valkommissi-
oner och andra liknande institutioner.  

De kvinnliga fredsaktivisterna i Libe-
ria jobbade på gräsrotsnivå och gick till 
de olika miliserna för att övertala dem 
att lägga ner sina vapen. De mobilise-
rade sig regionalt med systrar från Sierra 
Leone, Elfenbenskusten, och Guinea ge-
nom organisationer som Mano River Wo-
men’s Peace Network. De arbetade med 
afrikanska fredsbyggande organisationer 
som Femmes Africa Solidarité. De orga-
niserade workshoppar med krigsherrarna 
för att uppmuntra dem att avsluta stri-
derna. De förhandlade i fredssamtal i Ac-
cra, Ghana, år 2003 och förde fram sina 
krav. De förhandlade med olika militära 

ledare bakom kulisserna för att försöka övertala dem 
att nå överenskommelse. De vädjade om fred till pre-
sidenter i regionen, politiker, partiledare, och i kyrkor 
och moskéer. De organiserade kvinnor från flykting-
lägren för en sittande demonstration under fredssam-
talen i Accra 2003, använde sig av internationell me-
dia, kommunicerade med FN organisationer, Afrikanska 
Unionen och utomstående länder som var inblandade 
i fredssamtalen.

Sedan Margot Wallström utsågs till utrikesminister i 
Sverige har det förts en debatt kring vad en feminis-
tisk utrikespolitik kunde vara. Är du bekant med dis-
kussionen? Genljuder konceptet i ditt arbete? 

Jag har förstått det som att Margot Wallström i 
sin politik vill understryka representation, resurser 
och respekt, i samarbetet med andra länder. Sverige 
ska försvara rättvis representation av kvinnor, respekt 
för kvinnors rättigheter och ska försäkra kvinnors lika 
rätt till resurser.  

Post-konfliktländer stiftar fler lagar gällande kvin-
nors rättigheter och har inkluderat fler bestämmelser 
kring kvinnors rättigheter i sina grundlagar. Jag tror inte 
att det här är ett sammanträffande utan ser det som bun-
det till sociala förändringar som skett under krig. 

I de nordiska länderna tog man en väg för att uppnå 
rättigheter för kvinnor och kvinnlig representation. 
Post-konfliktländerna i Afrika genomgår en snabbare 
utveckling som har andra drag. Professor Drude Dah-
lerup vid Stockholms universitet har använt den engel-
ska termen ”fast-track” angående utvecklingen. Det här 
tyder enligt mig på att det finns olika vägar till kvinnors 
rättigheter. Jag säger det här med reser-
vationen att jag aldrig skulle försvara krig 
för att kvinnors rättigheter ska framskrida. 
Utvecklingen är en oförutsedd biprodukt 
av krig, och jag gör inget normativt utta-
lande om att den vägen är önskvärd. 

Du jämför Angola med Uganda och Li-
beria när du diskuterar kvinnors en-
gagemang och organisering på olika 
politiska nivåer. Kan du berätta om ut-
vecklingen du ser i post-konfliktländer 
med starka självständiga gräsrotsrörel-
ser, jämfört med utvecklingen i länder 
där förändring sker huvudsakligen på 
regeringsnivå? 

Angola har kvinnorörelser men nästan 
alla av dem på nationell nivå är bundna 
till det styrande partiet. Jag har rest i hela 
Afrika men jag har aldrig sett ett land där det finns så 
lite autonom mobilisering av civilsamhället och kvinnor. 
Även organisationer som verkar obundna är på sätt el-
ler annat bundna till det styrande partiet och regeringen. 

Den styrande eliten håller fast vid makten genom 
sin tillgång till olja och diamantrikedom vilket resulte-
rar i att man har möjlighet att köpa upp möjliga mot-
ståndare. Genom statsmakten hotar eliten motståndare 
med berövande av jobb, pass, banklån, förmåga att 
skriva in sig på universiteten och andra möjligheter, 
och i vissa fall använder man hot om fysiskt våld och 
frihetsberövande. Det finns små grupper av motstånd 
inom kulturscenen, men främst har den här politiken 
skapat en passiv befolkning som inte utmanar det rå-
dande läget. 

I de länder där man finner starka och autonoma 
kvinnorörelser har resultaten varit mycket lovande. 
Att ha kvinnor i parlamenten och andra maktpositio-
ner, samt att ha starka organiserade parlamentsnät-
verk för kvinnor är viktigt, men inte alltid tillräckligt, 

det står helt 
klart efter 
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min bok att 
kvinnligt 

ledarskap är 
kärnan för att 
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krig och börja 

återuppbyggandet 
av samhället.

hade blivit politiserade och för betydelsefulla. I fredsrö-
relserna såg man enighet med olika slags kvinnor som en 
startpunkt, inte som slutpunkten så som i vanliga freds-
samtal. I fredssamtalen vid nästan varje instans, från Bu-
rundi till Somalia, använde sig försvarare av kvinnors 
rättigheter sin genderagenda som en gemensam näm-
nare som förenade dem redan från start. 

Ser du en möjlighet att skapa intressanta feministiska 
alternativ till demokrati?

Inte riktigt, jag ser det som att demokrati är grund-
läggande för att säkra förhållanden där kvinnors rät-

tigheter kan frodas. Men jag tror att det 
är möjligt att utöka kvinnors rättigheter 
i länder som inte är demokratier. Kvin-
noaktivister i icke-demokratiska kontexter 
har eftersträvat dessa reformer och varit 
framgångsrika, om än i begränsad omfatt-
ning, och det förtjänar beröm.  Men utan 
ytterligare demokratisering är deras vin-
ster begränsade.

Vad ser du som de viktigaste utmaning-
arna som forskare på ditt område för 
tillfället?

Att navigera mellan de konceptu-
ella indelningarna är den svåraste aspek-
ten i mitt arbete. Till exempel, för många 
kvinnliga fredsaktivister var politiskt mo-
derskap en grund för politiskt handlande. 
Man baserade sig på figurer av moderskap 
(maternal tropes) för att rättfärdiga och 

kräva moralisk och politisk auktoritet.  Det är nästan 
omöjligt att förklara det här för en västerländsk publik, 
som ser detta som ren essentialism. Idén om att reli-
gion är grunden för politiskt handlande är också främ-
mande för många sekulärt orienterade västerlänningar. 
Eller tanken att kvinnor bygger broar mellan menings-
skiljaktigheter låter för romantisk och idealistisk för väs-
terländska feminister, som bara vill tala om intersektio-
nalitet och hur alla är åtskilda från varandra genom olika 
identiteter och maktförhållanden. Jag ser intersektiona-
litet som ett väldigt kraftfullt uppfinningsrikt verktyg, 
förstå mig inte fel. Jag använder det i mitt eget arbete. 
Men det är inte det enda sättet att förstå skillnader. A

Tripps bok Women and Power in Post-conflict Africa  
kommer snart på Cambridge University Press.

Skribenten är författare, redaktör på visAvis  
och bor i Köpenhamn.

Det som upprör mig mest efter att ha gjort den här 
studien är att inse att de som i civilsamhället och kvin-
norörelserna modigt kämpat för fred och som vore de 
bäst utrustade för att bidra till fred, är systematiskt ex-
kluderade från fredssamtal och makt i sina samhällen. 
Istället är det krigsförbrytare och krigsherrar som sitter 
runt förhandlingsbordet och fördelar krigsbyten, i form 
av regeringspositioner och makt.

Det är inte bara en fråga om rättvisa att inkludera 
kvinnor i maktpositioner även om det är en del av ar-
gumentet. Det står helt klart efter studierna i min bok 
att kvinnligt ledarskap är kärnan för att få ett slut på 
krig och börja återuppbyggandet av sam-
hället. Studier visar att där aktörer från 
civilsamhället är inkluderade i förhand-
lingar, är det mindre sannolik att freden 
misslyckas. Efter att jag intervjuat hund-
ratals kvinnliga ledare i Liberia, Uganda, 
Angola, Demokratiska republiken Kongo 
och Kenya, så kan jag säga med absolut 
säkerhet att det inte finns någon brist på 
kvinnor av hög kaliber som är mer än ka-
pabla att engagera sig i fredssamtal och 
leda sina länder. Det är av vikt att de ges 
chansen att leda. 

Kan nya strukturer som utvecklas i vissa 
av dessa post-konfliktländer ge nya sätt 
att förstå konceptet ”demokrati” som 
skulle utmana den västerländska förstå-
elsen av begreppet? 

De flesta länder jag studerat har 
enorma demokratiunderskott så jag vill inte idealisera 
dem. Men ett sätt på vilket de har omdefinierat demo-
krati är att kvinnors deltagande ses som grundläggande. 
De flesta har tagit steg mot att institutionalisera delta-
gandet genom att införa kvoter. Eftersom det inte hand-
lar om liberala demokratier har de inte svårigheter med 
att se kvinnor som en missgynnad grupp och det finns 
färre föreställningar om att de flesta kvinnor bara kan 
slå igenom på egen hand utan att man först ingriper på 
institutionell nivå. Dylika illusioner är vanliga i USA, där 
det också fortfarande är möjligt att tala om demokrati 
även om kvinnor och minoriteter inte är representerade. 

En annan intressant skillnad jag ser är att kvinnor 
jag intervjuade i min studie antagit en annorlunda för-
ståelse av begreppet olikhet än vad vi har i USA. I USA 
talar vi mycket om identitet och olikhet och hur man 
kan markera olikhet.  Kvinnorna i fredsrörelserna har 
haft en annan målsättning. De var mitt under krig där 
skillnader i religion, ras, etnicitet och klantillhörighet 

i freds-
rörelserna såg 

man enighet 
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startpunkt, inte 
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A N N A  J U N G N E R- N O R D G R E N

ANNONSEN ÄR BETALD AV STÖDGRUPPEN FÖR ANNA JUNGNER-NORDGREN

www.annajungnernordgren.fi

Feminismen är 
kampen 
för kvinnors lika 
rättigheter 
och varje kvinnas
makt att forma 
sitt eget liv. 
Jag är 
en feminist.

Annonsen är betald av Svenska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

VÅRD, SKOLA & OMSORG
5.3 kl. 17-19 – kan ses i efterhand på  

sornas.kvinnoforbundet.fi
med jämställdhetexpert inom daghem  

och skola Kristina Henkel 
Riksdagsvalskandidaterna Benjamin Ellenberg, 

Lotta Keskinen, Veronica Hertzberg och  
Hilkka Olkinuora

ARBETSLIV & FÖRÄLDRASKAP 
30.3 kl. 17-19

med terapeuten, prästen och tv-profilen  
Maria Sundblom Lindberg  

Riksdagsvalskandidaterna Tom Biaudet,  
Lotte Granberg-Haakana, Björn Månsson och 

Cecilia Ehrnrooth

IDROTT & HÄLSA 
7.4 kl. 17-19

med seglaren, världsmästaren och  
OS-medaljören Silja Kanerva  

Riksdagsvalskandidaterna Silja Borgarsdóttir 
Sandelin, Anna Jungner-Nordgren, Marcus 

Rantala och Sebastian Weckman

Alla evenemang ordnas på Svenska  
Bildningsförbundet, Simonsgatan 8 A.

Info, anmälningar och livesändning:
sornas.kvinnoforbundet.fi eller  

facebook.com/equamax

JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV PÅ

utan 
konflikt 
slocknar 
tv-rutan
TÄNK ER DET ANDRA avsnittet av den senaste säsongen Girls. 
Hannah Horvath flyttar till Iowa och börjar på den pre-
stigefyllda skrivarlinjen. Hon bor i ett trevligt hus, so-
ver gott och går utvilad och glad till sin första skrivträff. 
Där läser hon sin text, alla lyssnar och ger henne positiv 
feedback. Efteråt går de ut på öl tillsammans för att lära 
känna varandra lite bättre. Slut.

RIKTIGT SÅ GÅR det inte till. Nej, Hannahs text sågas, hon 
gör sig snabbt ovän med alla i klassen, hon vantrivs på 
campus och någon stjäl hennes cykel. Två gånger.

VARFÖR GÅR INTE allting bra för Hannah? Är det för att 
hon är otursdrabbad? Är det för att hon ska lära sig 
något? Är det för att hon förtjänar det? Kanske. Men 
främst är det för att Girls inte ska vara den tråkigaste 
tv-serien någonsin.

DET ÄR SVÅRT att ens föreställa sig en tv-serie utan konflik-
ter. Att det vecka efter vecka skulle vara bara trevligt, el-
ler tråkigt, eller statiskt. Att Hannah, Marine, Jessa och 
Shoshanna bara skulle ha det bra. Det kanske vi öns-
kar och unnar dem, men underhållningsvärdet försvin-
ner snabbt om vi tvingas se på det. En tv-serie, vare sig 
det är drama eller komedi, lever och rör sig framåt ge-
nom konflikter. Om allt löser sig dör den.

ALLA BERÄTTELSER ÄR nämligen konfliktdrivna. Något 
måste hela tiden föra narrativet framåt. Konflikter löses, 
självfallet, men efter en kort andningspaus måste en ny 
konflikt ta vid för att vi som tittare inte ska tappa intres-
set. Något måste hela tiden vara på spel, vara i riskzonen 
för att gå förlorat. När vi når en upplösning har vi nått 

slutet – på ett avsnitt (särskilt om det gäller komedi), på 
en säsong, på hela serien.

I ARTIKELN “SITCOMS are being strangled by a lack of con-
flict” på A.V. Club menar Todd VanDerWerff att de 
flesta amerikanska komediserier (sitcoms) saknar trovär-
diga konflikter och därför är tråkiga. Jakten på nästa me-
gasuccé á la Friends gör att serierna ofta snurrar kring ett 
sympatiskt kompisgäng där krystade konflikter snabbt 
löses utan att något egentligen var på spel.

VANDERWERFF PÅPEKAR: “...the center of a story can never 
be simply people we want to spend time with. The center 
of a story must always be something difficult, something 
that ideally pits two people against each other or, at the 
very least, pits characters against the world they live in 
or against their very selves.”

GIRLS HAR OFTA kritiserats för att samtliga karaktärer är 
osympatiska, bortskämda, elaka och världsfrånvända. Jag 
håller med. Det är sällan jag finner några förskönande 
drag hos dem, men deras inre och yttre problem fortsät-
ter trots det att fascinera mig.

ALLA KONFLIKTER FUNGERAR inte i Girls. Vissa känns tunna, 
andra krystade eller mer komplicerade än de skulle be-
höva vara. Men de fyra huvudkaraktärerna ser i alla fall 
till att det ständigt uppstår konflikter, ja nästan tvångs-
mässigt skapar de problem för sig själva och andra. Det 
kommer de nog att fortsätta göra, i alla fall tills Lena 
Dunham gör sitt sista Girls-avsnitt någonsin. A

Skribenten är frilandsjournalist, filmkritiker och 
debuterar med diktsamlingen ”A” i april i år.
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15.3 KL. 13.00

ASTRAs årsmöte
ASTRAs styrelse välkomnar all sorts 
engagemang. Välkommen med på 
öppet årsmöte! 
Kabelfabriken,  
B-trappan, Våning 5,  
Helsingfors

30.1–12.4
’Till Tredje Led’
 PÅ FESTIVALEN FÖR POLITISK 
FOTOGRAFI
Temat på utställningen 
skiftar från religiositet till 
barns, kvinnors och sexuella 
minoriteters ställning, 
invandring och diskriminering. 
Utställningen åskådliggör 
å ena sidan hur sedvanor, 
samhällsställning och 
värderingar nedärvs från 
generation till generation. Å 
andra sidan visar den också en 
vilja att kämpa mot tidigare 
generationers värderingar och 
åstadkomma en förändring mot 
det bättre.

Finlands Fotografiska 
Museum, Helsingfors

21.3
Utopia-klubi 
på Oranssi 
Kaasutehtaankatu 1,  
Helsingfors

TBA
ASTRAS releasefest 
och styrelsebytarfest 
Galleri Sinne

HÖR GÄRNA AV ER 
TILL ASTRA OCH 
TIPSA OSS OM 
MERA PLATSER 

OCH HÄNDELSER 
SOM INTRESSERAR 

FEMINISTER!

Kalender

25.3 KL. 18.00

QFemZine 
– Queer och Feminism – 
författar och illustratörträff.
Kirjakahvila, Åbo

19.4
Riksdagsval! 
De feministiska kandidaterna 
hittar du på kvinnosaksförbundet 
Unionis sida: 
www.feministivaalit.fi

25.4 KL. 19.00

KAIKKI. TODELLA.
QUEER-POESIKVÄLL.  
QFemZine firar våren med en poesikväll Allt. Verkligen. Evenemanget 
är också releasefest för QFemZinen (1/15) ”Utseenden och 
förkropsliganden”. ARRANGÖR: QFemZine. Queer och Feminism.
Kirjakahvila, Åbo

8.5–24.5
Iiu Susiraja 
”Iiu Susirajas självporträtt ger stryck åt många håll. Rakt i trynet 
får konstens seriösitet, den brändade människobilden, kvinnors 
professionella status som poserare och hela framgångens underbara 
värld” skriver Ulla Karttunen, och hon kunde inte ha mera rätt.  
En must see i bikinisäsongshetsen!
Kluuvis galleri

9.5  

Feministiskt forum  
i Stockholm
ABF-huset

18.4–16.5
DIVA VULVA
I väntan på nästa nummer av 
ASTRA med tema Kropp kan 
du se Sanna Kekäläinens 
föreställning DIVA VULVA  
– Keho kapitalismin symbolina.
K&C Tila, Kabelfabriken

1.4 KL. 17.00

Muunsukupuolisten 
kahvihetki
Kirjakahvila, Åbo

Brinner du för FEMINISM och 
JÄMSTÄLLDHET och tycker om 
att DISKUTERA och REAGERA? 

Gillar du att ställa till med 
fest och evenemang eller 

är du en fena på siffror och 
planering?

 

INTRESSERAD 
AV ATT  

AKTIVERA DIG 
I ASTRA? 

ÅRSMÖTE 
15.3 KL.13

ASTRAS STYRELSE VÄLKOMNAR ALL SORTS 
ENGAGEMANG. Välkommen med på 
öppet årsmöte den 15 MARS, KL. 13 i 
Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1/175, 
Helsingfors, B-trappan, våning 5.
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✂

Vill du prenumerera på 
ASTRA eller ge någon en 
gåvoprenumeration?

Prenumerera
Ge tidningen i present
Göra en adressändring

VÄLJ PRENUMERATION (4 NR)
Finland:   39€
Studerande/Pensionär: 30€

Övriga Norden:   44€ / 440 sek
Studerande/Pensionär: 39€

Övriga världen:  47€
Studerande/Pensionär: 42€

GÅVOPRENUMERATION (4 NR.)
F Ö R  D I G  S O M  Ä R  P R E N U M E R A N T 
Finland:   28€
Övriga Norden:  33€
Övriga världen:  36€

GÅ IN PÅ: astra.fi  
ELLER SKICKA BLANKETTEN  

NEDAN TILL ADRESSEN:  
Tidskriften Astra

Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsingfors, Finland

DU KAN OCKSÅ RINGA  
REDAKTIONEN: 
050 572 3579
ELLER SKICKA  

E-POST TILL ADRESSEN:
prenumeration.astra@gmail.com

SKICKA TIDNINGEN TILL
Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
E-post:

BETALARE B E H Ö V S  B A R A  O M 
U P P G I F T E R N A  Ä R  A N D R A  Ä N  OVA N
förnamn:
efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
ort:
telefon:
e-post:

JAG VILL:

Prenumenera! Ordlista
ANTAGONISM – motsättning, till exem-
pel aggressiv konkurens.

BIOLOGISM – ideologisk tro på na-
tur, till exempel att kroppar med ett 
visst könsorgan automatiskt skulle 
besitta vissa egenskaper.

CIVILISERANDE – ordet används i ar-
tikel i negativ bemärkning, att en 
grupp människor anse sig ha ”kom-
mit längre” eller veta bättre och 
då ha rätt att ”civilisera” en annan 
grupp människor. Ofta i en uppdel-
ning nord-syd.

EMANCIPATION – frigörelse.

GEOPOLITISK – benämning på studier 
om staters agerande utifrån geogra-
fiska förhållanden.

HOMONATIONALISM – en process som 
även kan kallas ”pinkwashing” när 
sexuella minoriteters rättigheter i 
ett land används för att argumente-
rar för att ett annat land (som inte 
har samma rättigheter) är mindre 
civiliserat och därför mindre trovär-
digt. Homonationalism är en nega-
tiv term som används då agendan 
inte egentligen är sexuella minorite-
ters rättigheter utan dessa används 
som täckmantel för en rasistisk po-
litik. (se till exempel ordet civilise-
rande i den här ordlistan) 

MATERIALITET – en materiell form av 
något abstrakt, i texten hänvisas till 
en bilds utformning som sker i la-
ger av betydelser.

RESOLUTION 1325 – FN:s säkerhetsråds 
resolution om kvinnor, fred och sä-
kerhet. Resolutionen har fokus på 
delaktighet, säkerhet, förebyggande 
samt återbyggnad.

INTERIMSPRESIDENT – en president 
som endast är tillfälligt tillsatt på sin 
post, till exempel vid ett regimbyte.

INTERSEKTIONALITET – att se flera mak-
tordningar samtidigt och förstå hur 
dessa samverka.

psst:
astra nu  
också  

digitalt!
mera information på  

www.astra.fi
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jag undrar om 
skapandets potential 

som feministiskt 
krigsmotstånd 

kan hittas just här. 
i antiförstörelsen.

det behöver inte 
se ut så här.

SIDA 44


