N
R
2
–
3
/
2
0
1
8

ASTRA

ÅRGÅNG: 100

S A M H Ä L L E — K U LT U R — F E M I N I S M

Tema: ASTRA

12€

I
N
F
O

ASTRA
SAMHÄLLE
—
KULTUR
—
FEMINISM
Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsingfors

E-post: astra@astra.fi
Webbsida: astra.fi
FB: facebook.com/tidskriftenastra
IG: instagram.com/tidskriftenastra
Chefredaktör:
Nina Nyman
astra@astra.fi
AD:
Nina Grönlund
astra.artdirector@gmail.com
Administration & prenumeration:
Moa Cederberg
pren@astra.fi

Prenumerera: ASTRA utkommer
fyra gånger om året. En helårsprenumeration i Finland kostar 45 euro.
Mera information får du på astra.fi
eller genom att mejla pren@astra.fi.
Lösnummer: 12 euro
Tryckeri: FRAM
Medlem i Tidskriftscentralen
ISSN-L 2323-3966

Bild på omslaget:
Linn Henrichson
Utgivarföreningen för
tidskriften Astra rf:
ASTRA ges ut av Utgivarföreningen
för tidskriften A stra rf.

Styrelsen 2018:
Ylva Perera (ordförande), Anna
Buss, Annica Sandell, Emma Hovi,
Hanna Arhippainen, Ida Enegren,
Ina Biström, Jenna Emtö, Jessica
Finnilä, Julia Wickholm, Kajsa Tovari,
Madeleine Forsén, Mirjam Yeboah,
Vanessa Forstén och Vilhelmina
Öhman
Du får kontakt med styrelsen
genom att mejla dem på
astra.styrelse@gmail.com

Medverkande i ASTRA 2–3/2018:
Anna Jugner-Nordgren
Ann-Catrin Östman
Hanna Lindberg
Henrika Zilliacus-Tikkanen
Jenna Emtö
Jenny Jarlsdotter Wikström
Leni Sundman
Linn Henrichson
Merete Mazzarella
Mia Österlund
Mio Lindman
Mirjam Yeboah
Monika Pensar
Nina Grönlund
Nina Nyman
Olivia Maury
Panda Eriksson
Saga Buckbee
Tapani Ritamäki
Vilhelmina Öhman
Ylva Perera

I DETTA JUBILEUMSDUBBELNUMMER AV
ASTRA LYFTER VI UPP ETT PLOCK AV TEXTER
FRÅN DE SENASTE HUNDRA ÅREN. TEXTERNA
PUBLICERAS TILLSAMMANS MED NYSKRIVNA REFLEKTIONER OM DE TEMAN TEXTERNA BEHANDLAR, OCH OM TEXTERNA SJÄLVA.
TANKEN ÄR INTE ATT NU I EFTERHAND
SKAPA NÅGOT SLAGS FACIT TILL HUR VISSA FRÅGOR UTVECKLATS ELLER BEHANDLAS NU, TVÄRTOM SKA DETTA NUMMER AV
ASTRA LÄSAS SOM EN DIALOG ÖVER TID. SOM
FEMINISTER FÖR VI EN KONSTANT DISKUSSION OM VÅR EGEN KAMP OCH DEN DISKUSSIONEN MÅSTE FÖRAS OCKSÅ MED VÅR HISTORIA, FÖR ATT INTE GLÖMMA BORT GAMLA
ANVÄNDBARA VERKTYG, INTE GLÖMMA BORT
FEMINISTISKA FRÅGOR SOM INTE FÅTT EN
LÖSNING OCH FÖR ATT INTE GÖRA OM GAMLA MISSTAG.
MEN MED DET HÄR NUMRET VILL VI OCKSÅ FIRA DET OTROLIGA ARBETE SÅ MÅNGA
FEMINISTER GJORT UNDER SÅ MÅNGA ÅR
OCH ATT ASTRA FÅTT VARA EN DEL AV DET.
NINA NYMAN,
CHEFREDAKTÖR FÖR ASTRA 2014-2018

I DETTA NUMMER AV ASTRA

10

VAD VI VILJA
12

Nina Nyman & Vilhelmina Öhman
FESTTAL TILL ASTRA 100 ÅR

I DETTA NUMMER AV ASTRA
30

71

A.O.
KVINNOSAKER

Mia Österlund
PÅ ÅTERBESÖK I PROVRUMMET,
DÄR FLICKSKAP GÖRS

31

16

Panda Eriksson
KVINNOSAKER – OCH LITE TILL

DEN FRIGJORDA KVINNAN!

34

53

Ebba Östensson
FEMTIO ÅR

Saga Buckbee
DE SOM ÄR NÄRA OSS

35

56

Anna Jungner-Nordgren
HUNDRATOLV ÅR SENARE

Merete Mazzarella
FÖRDOMSFULLT ATT INTE
BERÄTTA JUDEVITSAR...?

17

Ann-Catrin Östman
TRÄLDOMSOK I DEN
CIVILISERADE VÄRLDEN
20

Cynthia
SKA HUSTRUN LÄMNA ALLT
OCH FÖLJA SIN MAN?

Inger Ehrström
HISTORIENS DOM?

21

39

Ylva Perera
I VÄNTAN PÅ MÄNNENS
FRIGÖRELSE

38

Hanna Lindberg
1960-TALETS RÄCKVIDD
42

Jutta Zilliacus
FOTGÄNGARENS KLAGOVISA
43

Mio Lindman
TRAFIKMAKTSORDNING HAR
FÖRBLIVIT OHOTAD
24

Anne-Marie Beurain
KVINNOPROFILER VID
DEN INTERNATIONELLA
KVINNOKONGRESSEN
I BRYSSEL 4-8 JUNI 1946
26

Henrika Zilliacus-Tikkanen
REFLEKTIONER ÖVER
DEN INTERNATIONELLA
KVINNOKONGRESSEN
I BRYSSEL

46

Dorrit Ingvall
NÅGRA ORD OM HÄLSOVÅDIGA
OCH OPRAKTISKA
BARNKLÄDER

74

Ann-Helen Attianese
AV ÖDMJUKHET INFÖR ORDET
75

Karin Erlandsson
ATT STÄNDIGT BLI IFRÅGASATT
76

Monika Pensar
SEGLIVADE GENDERPLATTITYDER

57

Merete Mazzarella
VIKTIGT AV ATT
FORTSÄTTA SKÄMTA
60

Yvonne Backholm-Nyberg
VARFÖR SKULLE EN UNG,
VÄLUTBILDAD KVINNA
STANNA I FINLAND
61

Olivia Maury
HELLRE STÅR JAG SOLIDARISKT
TILLSAMMANS ÄN
SJÄLVSTÄNDIGT ENSAM

80

Sara Eriksson
OM PAPRIKAKVINNOR OCH
KONSTEN ATT SÄGA IFRÅN
81

Jenny Jarlsdotter Wikström
ATT ÖDMJUKT SÄGA IFRÅN
84

Tove Jansson
ATOS, MIN VÄN

Nina Nyman
HUR ÅLDRAS FEMINISTISKA
STRATEGIER?

48

66

86

Mirjam Yeboah
KOMPLEXA OCH
ANSVARSFULLA KLÄDER

Tapani Ritamäki
TOVE OCH ATOS

Jenna Emtö
ETT MEJL,
ETT VITTNESMÅL I TAGET

52

Anna-Marie Grönberg
OINTRESSANTA FLYKTINGAR

64

70

Mia Österlund
I PROVRUMMET ÄTER HUNGRIGA
FLICKKROPPAR IDENTITETER

KALENDER
97 ORDLISTA

92

VI
L
E
U
R
T
A

AR

GR

9

ASTRA

A
S
T
R
A
2
–
3
/
2
0
1
8

1

0

1

1

A
S
T
R
A
2
–
3
/
2
0
1
8

1

2

Text: Nina Nyman och Vilhelmina Öhman

FESTTAL
TILL ASTRA
100 ÅR

Ärade feminister. Från styrelsens och redaktionens sida vill vi önska
er alla hjärtligt välkomna. Astra har länge varit, och är, en plats för
feminister att mötas, lära oss av varandra och arbeta kollektivt
mot vår feministiska framtid. Vi har samlats här för att fira 100 år
av organisering för ett bättre samhälle genom tidskriften Astra.
Vi i styrelsen och redaktionen imponeras ständigt över hur bred
kunskap vi som feministisk rörelse har, och vi gläds över hur många
som vill använda Astra som språkrör för den kunskapen. Idag har vi
mycket att fira!
Vi vill fira Astra som feministisk kämpe. Vi vill fira Astra som
obunden partipolitisk röst i Svenskfinland. Vi vill fira Astras långa
kulturgärning som plattform för feministisk kultur och kvinnors
och icke-binäras konst. Vi vill också fira vår förmåga att förändra
och förnya oss, att ligga i tiden och också ofta lite före den. Men
framförallt vill vi fira vår förmåga att organisera generation efter
generation i kampen för ett jämställt och rättvist samhälle genom
den kunskap som samlats i så många årtionden.
Men vi har också mycket arbete framför oss. På önskelistan för
nästa regeringsperiod sätter Astra en samtyckeslag, en förändring
i translagen och en förnyelse av föräldraledigheterna, med
uppbackning av oss feminister tror vi att det i högsta grad är möjligt.
Globalt möts vi av nyheter om att redan vunna landvinningar
hotas. Nyheter som visar att vi inte kan ta rätten till våra egna

1

3

kroppar för given, att vi ännu får kämpa för det vi redan vunnit. I
Europa ser vi nu igen starka nationalistiska och rasistiska tendenser,
vi ser att länder tävlar om vem som lyckas skapa den mest inhumana
flyktingpolitiken. Den feministiska rörelsen måste vara en motvikt
till detta, vi måste vara en rörelse som jobbar mot murar och vi måste
fortsätta insistera på att vi har problemformuleringsprivilegiet
när det gäller kvinnors trygghet. Rasism och fördomar skapar inte
trygghet för kvinnor eller någon annan.
Vi måste också vara vaksamma på problemen bland feminister.
Förra hösten rapporterades det om att utbrändhet ökat speciellt
bland unga kvinnor. Och det är inte främmande för oss aktivister.
Att organisera sig, att vara politiskt aktiv och att sparka uppåt äter
mycket krafter. Som vi konstaterar i vår antologi Denna framtid är
vår är det sällan man som feminist har tid att drömma och visionera.
Det är det akuta, det är det ocharmiga, det är att söka stipendier
sena kvällar. Men bland feminister finns det en lång tradition av
att backa upp varandra och en försäkran och om att samhället inte
behöver se ut som det gör.
Vår styrka ligger i vår självkritik och i vår förmåga att
samarbeta kring enskilda frågor trots våra olika utgångspunkter.
Detta är något finlandssvenska feminister är mycket bra på, vilket
#dammenbrister än en gång var ett tecken på. Som feminister lär vi
oss först av varandra och sen förändrar vi samhället.
Arbetet med Astra består av analys och samarbete, och sedan
konkret aktion i form av till exempel ett nytt nummer. När vi ser till
de kommande 100 åren vill vi att Astra fortsätter vara en kanal för
många olika sidor av den feministiska rörelsen och när vi blickar
bakåt vill vi tacka er alla som genom så många årtionden sett till att
Astra varit just det.
Tack.

Nina Nyman är Astras chefredaktör.
Vilhelmina Öhman var Astras ordförande 2017.
Talet hölls under Astras 100-årsfestligheter
på G18 den 8 mars 2018.
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1930: Des faktum att
också i vårt land en
stor del av de gifta
kvinnorna stå under
ett träldomsok som är
övermänskligt att bära
är kanske obekvämt för
den stora allmänheten.
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Text Ann-Catrin Östman

TRÄLDOMSOK I
DEN CIVILISERADE
VÄRLDEN

texten från år 1930 uppmärksammas arbetarkvinnornas situation. Den handlar om gifta
kvinnor som förvärvsarbetar och som
därtill sköter om sina hem och barn.
Arbetsdagarna är långa.
En artikel om kvinnornas betryckta ställning i hinduiska samhällen som
tidigare hade publicerats i Astra hade
fått skribenten att rikta blickarna mot
förstäderna runt den egna staden. Det
är kvinnorna på byggarbetsplatser i
Helsingfors förstäder – också dessa
utgjorde något av ett främmande land
– som fått skribenten att fatta pennan.
Även där bär kvinnorna ett träldomsok.
Genomgående genomsyras texten av ett utvecklingstänkande och
det är i den värld som betecknas som
civiliserad som emancipationen har
framskridit. I denna värld sägs kvinnornas frihetskamp vara så gott som
avslutad. Men vad gäller kampens mål
fanns det också klassmässiga skillnader inom det egna landet.
Länge var både systerskapet och
den frihetskamp som fördes kring
kvinnosaken delad, tudelad. Kring sekelskiftet var det viktigt för kvinnosakskämparna att också kvinnor skulle kunna avlägga examina och få en position
utanför hemmen. Det här var dock något som i första hand berörde kvinnorna i medelklassen eller i grupper som
uppfattades som bildade. För många
av kvinnosakskvinnorna var det också viktigt att de utsatta kvinnorna i
de lägre klasserna, i jordbrukar- och

arbetarhem, i en så stor utsträckning
som möjligt skulle få ägna sig åt moderskap och åt husmoderskap. Även
detta sågs som en emancipation, en
befrielse från arbetet på åkern eller på
byggarbetsplatsen.
Just kvinnorna på åkern hade
länge setts som ett uttryck för landets
underutvecklade ställning, men under
1930-talet bytte detta arbete skepnad
och det laddades med nya betydelser.
Bondekvinnornas arbete började allt
mer omfattande ses som uttryck för
självständighet och styrka, inte minst
i början av 1940-talet – i krigstid – då
det revitaliserade talko-ordet bådade
upp alla till arbete i nationens tjänst.
I skildringar av arbetarkvinnornas
värv märks inte en lika tydlig glidning
i innehåll. Länge, också efter krigen,
fanns det framstående samhällsvetare som ansåg att kvinnoarbete i industrin inte skulle behövas i framtiden,
i ett utvecklat Finland. I så måtto utgjorde förstädernas byggarbeterskor
ett mellanting – ett uttryck för ett skede som man skulle häva sig upp ifrån.
Någonting speciellt var det likväl med de finländska arbeterskorna.
Medan de arbetande mödrarna i Helsingfors förstäder framställdes som
ansvarstagande och som ”energiska
naturer”, sägs de kvinnor som skribenten tidigare hade mött i Londons förstäder vara av annan, mera nöjeslysten art.
I sig uppfattades inte valet att arbeta som ett problem. Dessa kvinnor

klarade av äktenskapets ”svåra problem”, här förstått som en omfattande
arbetsbörda, och de bidrog till skillnad
från andra arbetarkvinnor till familjens
uppehälle. Säkerligen var den kvinnoflit som uppmuntras i texten betydelsefull för fattiga familjer, men detta
var också en tid då lättja på ett gravt
missriktat och farligt sätt kunde ses
som en orsak till fattigdom.
Hur kunde kvinnornas levnadsvillkor förbättras? Intressant nog nämner
inte skribenten, en anonym sjuksköterska i en av huvudstadens ”sociala
välfärdsinrättningar”, en utveckling av
sociala och ekonomiska villkor, utan
här vill hon se en förändring hos förstädernas män. Och utan tvivel var
en attitydförändring och mansfostran
av nöden. Också tidigare – och senare – hade kvinnosakskvinnor kritiserat
män i lägre sociala klasser. Under slutet av 1800-talet när husbondeväldet
skulle demonteras uppmärksammade
vassa pennor husbönder med efterbliven kvinnosyn och männen i förstädernas arbetarkvarter sades nu leva i
en annan tidsålder, kvarblivna på förfädernas utvecklingsstadium.
De överlånga arbetsdagarna utgjorde således ingen samhällspolitisk
fråga. Också idag samverkar genus
och klass när vi diskuterat hur kvinnor,
män och alla andra ska befrias från arbete eller befrias till arbete. a
Skribenten är
bokälskande docent
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1930: Äktenskapet är
en mycket osäker sak
nuförtiden.
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Text Ylva Perera

I VÄNTAN PÅ
MÄNNENS FRIGÖRELSE

J

ag läser rubriken till “Skall en
hustru lämna allt och följa sin
man” och tror att jag ska få
göra high five med min samtid. Glädjas över att kvinnors rätt till eget, meningsfullt arbete inte ifrågasätts i denna omfattning. Dessvärre fastnar jag
istället för hur texten blottar en djupare
aspekt av jämställdhetsproblematiken
som vi inte alls har kommit närmare
en lösning på. Den kan sammanfattas
som följer:
Kvinnor ska hållas tillbaka, men
inte för att vi skulle anses inkompetenta, utan för att män blir destruktiva
om vi inte ägnar tillräckligt mycket tid
åt att ta hand om dem.
I artikeln från 1930-talet ser det ut
så här: Mannen, vars fru stannar i stan
för att försörja familjen, börjar supa i
sin ensamhet (vilket hustrun beskylls
för). Mannen, vars fru blir deprimerad på grund av ständiga ekonomiska gräl, gifter om sig och lämnar sin
familj i sticket.
I dag ser det ut så här: Ensamma, utslagna män begår samhällsvåld,
och röster höjs för att fråga sig om det
hade kunnat undvikas ifall flickor bara
hade velat vara ihop med dem. Män
blottas som våldtäktsmän eller maktmissbrukare, och röster höjs om att
kvinnorna som vittnar borde tänka sig
för så att det inte leder till att männen
gör något självdestruktivt. Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, och röster
höjs om hur alarmerande det är eftersom pojkar som faller utanför samhället riskerar bli våldsamma antingen
mot sig själv eller mot andra.

Nu menar jag inte att varken pojkars bristande studieframgångar, mediers sensationslystna metoo-bevakning eller ensamhet inte skulle vara
verkliga samhällsproblem, för det är de.
Det är bara slående hur den gemensamma nämnaren här är att pojkar och män behandlas som om de
inte kan hållas ansvariga för sitt destruktiva beteende, medan flickor och kvinnor förväntas anstränga
sig för att skapa så gynnsamma omständigheter för männen som möjligt.
De här curling-förespråkande rösterna riktas inte bara från män till kvinnor, utan från kvinnor till kvinnor i lika
hög grad.
Till viss del kan jag förstå det som
ren självbevarelsedrift – eftersom män
rent faktiskt inte verkar kunna hantera
ensamhet eller misslyckande utan att
utöva våld är kvinnor illa tvungna att
försöka förebygga det. Det är också
sant att det är tungt att vara man och
“misslyckad” i ett nyliberalt samhälle
där vårt värde bestäms av våra prestationer, och vi förväntas konkurrera
oss sönder över jobb som inte finns.
Grejen är bara den att samtidens
arbetsvillkor är minst lika tunga för
kvinnor och icke-binära. Vi är inte befriade från det bara för att vi också måste
utstå sexism och transfobi – i vissa fall
kombinerat med rasism. Det är bara
rätt sällan vår utsatthet tar sig uttryck i
lika dramatiskt våld. Dels handlar det
om vilket handlingsutrymme vi ges
överhuvudtaget, men till stor del beror
det på att vi uppfostras till att ta ansvar
för våra egna och andras känslor.

Notera att detta inte är samma
sak som att ta plats med sina känslor
á la “moderna” män vars feminism går
ut på att prata ännu mera om sig själv,
eller som när vita personer gråter för
att de anklagas för att vara rasister. I
de fallen blir resultatet att kvinnor (och
i det senare fallet även icke-vita män)
fortsättningsvis tvingas lägga tid och
energi på att utföra tröstande emotionellt arbete, istället för att världen faktiskt förändras.
Vill vi göra något åt problemet
med att män inte kan hantera ensamhet, utsatthet eller misslyckanden utan att utöva våld mot sig själva
eller andra måste de lära sig skillnaden mellan att ta emotionell plats och
emotionellt ansvar. Vi måste skapa
strukturer där det inte är upp till kvinnor att motverka mäns våld mot sig
själva och andra.
Dessutom måste vi göra något
åt den verkliga orsaken till levnadsförhållandena som föder utsattheten
som i sin tur föder våld, vilket är den
nyliberala, kapitalistiska och imperialistiska samhällsideologin som dikterar politiska beslut gällande arbetsförhållanden, utbildning och hur våra liv
tillsammans struktureras. Att omstörta det systemet skulle i förlängningen
gagna såväl kvinnor som män. Det är
bara svårt att få tid till det när vi måste vänta så länge på männens emotionella frigörelse. a
Skribenten är ordförande för
utgivarföreningen för tidskriften
Astra r.f.
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1946: Huru vansinnigt
är det inte att Europa
utarmar sig själv genom
det ena förödande kriget
efter det andra, kan man
ej underlåta att tänka!
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Text Henrika Zilliacus-Tikkanen

REFLEKTIONER ÖVER DEN

INTERNATIONELLA
KVINNOKONGRESSEN
I BRYSSEL

D

et första som slår mig när
jag läser artikeln publicerad
år 1946 är att det är imponerande med en internationell kongress
så snart efter kriget. Och det får mig
att tänka på att de finländska kvinnorna redan hade en lång tradition av internationella kontakter. Vi tror ofta att
Finland tidigare varit isolerat, men under långa tider var åtminstone den mer
förmögna delen av befolkningen väldigt internationell. Efter kriget kom en
period av isolering, med svårigheter
både när det gällde att få resa ut, och
att få ta ut valuta ur landet.
Under 1800-talet var utbildningsmöjligheterna för kvinnor begränsade, men språk hörde till det som kvinnor fick lära sig. I både Sverige och
Finland kom kvinnor först in på tidningsbanan som översättare av utländsk skönlitteratur. En stor del av
 redrika Runebergs arbete för MorF
gonbladet gick ut på att läsa, välja ut
och översätta engelska texter. Språkkunskap möjliggjorde också resor, åtminstone för kvinnor som inte hade
man och barn.
Adelaïde Ehrnrooth gav ut två
böcker om sina resor; Två finskors
lustvandringar i Europa och Afrika
1886 och Del II Resor i Orienten 1889.
Alli Trygg deltog i den första årskurs
en vid Ekenäs lärarinneseminarium,
som startade år 1870. Hon reste till
ett nordiskt skolmöte i Köpenhamn
sommaren 1877, och följande år till
världsutställningen i Paris. För att få

ihop reskassan skrev hon rapporter till
tidningar.
På den första internationella kvinnokonferensen i Washington år 1888
hade Finland två representanter, vilket väckte en del uppmärksamhet eftersom Sverige, Danmark och Tyskland inte var representerade alls.
Alexandra Gripenberg var den finländska Kvinnoföreningens representant, och Alli Trygg fick resan betald
av medel som kvinnor samlade in. Alli
Trygg deltog också i ett kvinnomöte i
Köpenhamn 1890, där hon som en av
de första argumenterade för kvinnlig
rösträtt. Alexandra Gripenberg fortsatte att resa runt världen och bekanta
sig med föregångare inom kvinnosaken vilket resulterade i det imponerande verket i tre delar: Reformarbete
till förbättrande af kvinnans ställning
(1893–1903). Land för land redogör
hon för de äldsta kända kvinnliga förebilderna, och läget när det gällde kvinnornas ställning.
Annie Furuhjelm fortsatte traditionen att delta i internationella kvinnomöten, och valdes till viceordförande i International Alliance of Women
redan innan Kvinnoförbundet blev
medlem år 1910. Furuhjelm brukade
säga: ”Kom ihåg att det var vi kvinnor
som inledde det nordiska samarbetet.”
Hon hänvisade till den Nordiska Kvinnosaksföreningens samorganisation,
som skapades på Dansk Kvindesamfunds initiativ år 1914. Enligt henne
var den det första allnordiska organet.

Skribenten Anne-Marie Beau
rain väcker min nyfikenhet. Min tidigare lärare i svenska, och senare
kollega på Svenska social- och kommunalhögskolan, Ami Londen, hette nämligen just så som flicka. Det visar sig att skribenten är Amis faster.
Ami kände inte till sin namnes engagemang i kvinnoorganisationer, men
visste att hon var aktiv inom Lyceiklubben. Systern Elisabeth, gift Pihkala, hade internationella uppdrag inom
FN:s jordbruksorganisation. Anne-Marie Beaurain, f. 1904, verkade som lektor i franska vid Hanken. Familjen har
rötter i Frankrike och Danmark och
flyttade från Paris till Finland några år
innan landet blev självständigt. Kunskaper i finska, svenska, franska och
tyska kom hemifrån, engelska lärde
sig syskonen som vuxna. Det var säkert språkkunskaperna som förde Anne-Marie Beaurain till kongressen i
Bryssel 1946. Det är också språkets
betydelse hon betonar, vid sidan av
presentationen av några framstående
delegater på kongressen. a
Skribenten är universitetslektor
och var aktiv i Astras/ Astra Novas
redaktion under några decennier

K Ä L L OR :
Zilliacus-Tikkanen, Henrika: När Könet
började skriva. Kvinnor i finländsk
press 1771 - 1900. Finska Vetenskaps-societeten 2005.
Samtal med Ami Londen 11.5.2018

2018: Furuhjelm
brukade säga:
”Kom ihåg att det
var vi kvinnor som
inledde det nordiska
samarbetet.”
Hon hänvisade
till den Nordiska
Kvinnosaksföreningens
samorganisation, som
skapades på Dansk
Kvindesamfunds
initiativ år 1914.
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1955: Man hör nu
och då ett ironiskt och
överlägset påpekande
av att det aldrig,
märkvärdigt nog tycks
finnas anledning att till
offentlig debatt uppta
någon ”manssak”.
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Text Panda Eriksson

KVINNOSAKER
–
OCH LITE TILL

Jag är för jämställdhet, inte feminism”. De av oss som är feminister hör inte jämställdhet
i påståendet, utan närmast suset av
gångna årtionden. Vi har till stor del
slutat använda ord som ”kvinnosaken”
och ”kvinnofrågan” och ”kvinno-vetenskapen” till fördel för det mer genus
anarkistiska, och även om vi ännu har
många kamper feminister emellan då
det kommer till terminologi så är vi
ganska eniga: vi är inte fria förrän alla
är fria, och till exempel transfrågor kan
inte åsidosättas om vi ska försöka få
till stånd en allmängiltig, solidarisk rörelse som vill att det ska finnas rättvisa för alla, oberoende av kön.
Transintresseföreningen Trasek
håller för att det ska få finnas separata
kvinnotoaletter så att de kvinnor som
till exempel på grund av övertygelse
eller upplevelser av sexuella trakasserier ska få gå på toa endast bland
med andra kvinnor, medan mer traditionella aktörer, så som jämställdhetsombudsmannens (sic!) kontor, håller
låda om transfrågor.
Finlands uppdaterade jämställdhetslag innefattar, trots dammigt binärt namn, också paragrafer som stiftar förbud mot diskriminering på basis
av kön, könsidentitet eller könsuttryck.
Det kan bli trubbel emellanåt. För att
kunna följa med diskriminering och

rättigheter på en juridisk nivå behövs
ett juridiskt kön, och detta hjälper för
att trygga till exempel kvinnors rättigheter. Programmet där juridiska kvinnor automatiskt kallas till papa-prov
stöder kvinnors hälsa och minskar risken för livmodercancer – ett feministiskt dåd i sig av staten, kan en ju argumentera.
Systemet där varje barn förs in i
Finlands befolkningsregister med en
könsmarker kan däremot säkerställa annat än kallelse till papa-prov. Det
kan också vara orsaken till otaliga
stopp vid statsgränser, då säkerhetskontrollanten inte håller med det som
står i passet. Det kan vara en busschaufför som inte släpper in i bussen,
eftersom busskortet låter förstå att du
ser fel ut. Debatten rasar het bland
aktivister (bland annat undertecknad)
och statliga aktörer: hur kan Statistikcentralen ge ut könssensitiv, inklusiv
data om de får sin rådata från befolkningsregistret, där inte transpersoner
syns och därmed inte finns? Hur jobbar vi för jämställdhet utan att kasta
vare sig kvinnorna eller transpersonerna (oavsett kön) under bussen och,
framför allt, varför?
I den binära uppdelningen har vi
kvinnor som de förtryckta och män
som privilegierade. Det är svårt att
som kvinna bygga sig karriär, familjeliv,

sexliv, ja, vad som helst, utan att ständigt bli kritiserad för att vara endera
för driven eller för slö, för barnvänlig
och familjekär för yrkeslivet eller å andra sidan för frigid, för slampig eller
för tråkig och osexig. Kvinnans utseende gås igenom med millimeterkam
i reklamkampanjer där spåren av retuscheringsverktyget täcker över det
som är mänskligt, skapande en slags
överkvinna, en cyborg – och sen kritiseras kvinnorna igen för att följa cyborgen, den orealistiska modellen av
kvinnan som mannen skapat av henne. Kvinnor är svaga som faller för
grupptryck, men om de inte gör det så
berättas det att du kommer aldrig att få
en man på det där sättet eller män gillar kvinnliga kvinnor med kurvor, kvinnor som tar hand om sig själva!
Tänker vi på denna uppdelning
märker vi att de flesta transpersoner,
alltså de som inte passar in i modellen
av en alfahane (även om det finns sådana transmän, också!), hamnar längre mot ”förtryck” än privilegium. Vi är
kanske inte i samma båt, men vi är
alla i båtar och det är inte transpersonerna som står på torra land och vinkar. Därför är feminism en fråga om så
mycket mer än kvinnokamp – det är
frågan om en könsrevolution. a
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1956: Visserligen kom
framgången så snabbt
tack vare de radikala
vindar som blåste
upp efter laglighetens
återställande 1905,
men det var det
följdriktiga resultatet
av det arbete som våra
föregångskvinnor utfört.
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Text Anna Jungner-Nordgren

HUNDRATOLV
ÅR SENARE

inland är ett bra land att leva
i. Finland var det första land i
Europa där kvinnorna fick rösträtt och där de först i världen fick rätt
att ställa upp i val. Saudiarabien däremot var det sista landet i världen som
gav kvinnor rösträtt. Så sent som år
2015 öppnades äntligen dörrarna för
kvinnor och de fick delta i egenskap av
såväl väljare som kandidater i ett lokalval. Men fortfarande är kvinnor inte
myndiga i Saudiarabien, vilket gör att
de i valet är beroende av sina manliga
släktingars välvilja att få delta, både i
form av väljare och kandidater. Saudiarabien har en minst sagt lång väg
kvar att gå för att öka jämställdheten
mellan män och kvinnor.
I Finland och i Norden i övrigt har
jämställdheten mellan könen kommit
längre än i de flesta länder. Men ännu
har inte kvinnor och män samma inflytande eller ekonomiska självständighet. Att kvinnor och män får samma möjligheter inom arbetslivet är en
av framtidens utmaningar. Så historiska framgångar är ingen garanti inför framtiden, trots att det förstås har
skett väldigt mycket för jämställdheten under drygt hundra år. Men jag
undrar ändå om kvinnosaksaktivister
från förra sekelskiftet hade blivit besvikna på att vi inte kommit längre än
så här?
I både Finland och i övriga världen
blåser det snåla vindar för feminismen.

Och i tider av samhälssklimat som andas populism och nationalism är det
kvinnors rättigheter som riskerar att
ryka först. Det finns krafter som vill vrida tillbaka klockan och utplåna de ansträngningar och insatser som gjorts
för jämställdhet. Därför är det synnerligen farligt att tro att vi per automatik
är på väg mot större rättvisa och en
ökad jämställdhet. Arbetet för en mer
jämställd värld är ett långsiktigt arbete
som hela tiden måste gå framåt. Jämställdhet händer inte av sig själv, vi
måste ständigt arbeta för den. Står vi
stilla, är det lätt hänt att jämställdheten
tar ett steg tillbaka.
Jämställdhet är en rättighet, inte
en lyxvara som man kan vara utan
då man inte har råd. Jämställdhet är
inte något som Finland har nytta av då
det kommer till effektivitet och konkurrenskraft eller branding av vårt land.
Nej, jämställdhet är vår RÄTT, samtidigt som det förstås är så att samhällsutvecklingen hämmas av att förvägra kvinnorna lika rättigheter. Detta
eftersom halva befolkningens kapacitet inte tillvaratas.
Jag är förundrad: Vi klarar av i det
här landet att bygga kärnkraftverk, vi
undersöker behovet av spaningslagar,
vi reformerar försvaret. Men att reformera familjeledigheterna, det klarar
vi inte av. I stället sitter vi med den
halvmesyr till familjepolitiska modell
som inte fungerar: papporna har inte

stannat hemma längre och huvudansvaret för vård av barn faller fortsättningsvis på mamman. Då det talas
om familjeledigheterna så talas det
ofta om föräldraledighet och om föräldrarnas ansvar, men det är inte ärligt. I praktiken handlar det i dag om
mammorna och mammornas ansvar.
Med 112 år av kvinnlig rösträtt så
är det på tiden att jämställdhetsfrågor
na får högsta prioritet. Finland behöver en helhetsreform av familjepolitiken, målmedvetna åtgärder för att
eliminera våld mot kvinnor, ett förnyande av lagstiftningen gällande sexualbrott i enlighet med internationella
människorättsnormer så att våldtäkt
definieras som frånvaro av samtycke
och vi behöver ett förbud mot sexköp.
Och det här är bara några exempel på
vad som behövs.
Den kvinnokraft som feminister
före oss har uppvisat måste vi förvalta. Vi ska fortsätta i samma fotspår
och vara lika orädda som våra föregångare varit. Vi ska verka, agera och
sätta press på våra beslutsfattare så
att Finland förbättrar sitt jämställdhetsarbete. Bara genom att ytterligare förbättra sig kan Finland leva upp
till sitt rykte och vara en trovärdig aktör i jämställdhets- och människorättsfrågor globalt. a
Skribenten är ordförande för
Svenska Kvinnoförbundet.
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1956: Eller kommer
detta decennium
att glida förbi
historieskrivarens blick
utan något som ger det
pregnans?
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Text Hanna Lindberg

1960-TALETS
RÄCKVIDD

i har en tendens att rama in
den historiska utvecklingen under 1900-talet i decennievisa epoker. 1950-talet, 1960-talet,
1970-talet och så vidare ger bestämda
associationer och betraktas som distinkta faser i det moderna samhällets
evolution. Detta trots att fenomen sällan kan pressas in i en tioårig ram, eller följer en linjär utvecklingskurva.
Tänkesättet föranledde dock Inger Ehrström, redaktör och viceordförande i Svenska kvinnoförbundet, att
år 1966 ställa den fråga som alla historiskt medvetna personer vid något
skede gör: Vad kommer senare generationers historiker att minnas 1960-talet för, i synnerhet i samband med att
kvinnohistorien skrivs? Kommer decenniet överhuvudtaget lämna avtryck
eller kommer det gå obemärkt förbi?
Ehrströms fråga kan te sig något
egendomlig eftersom vi idag ser brottet mellan 1960- och 1970-talet som
en av de mest betydelsebärande perioderna i vår närhistoria. Ehrström
formulerade sin fråga då västvärlden
stod på tröskeln till avgörande samhällsomvälvningar, som i många fall
tog sig kraftiga uttryck i form av studentrevolter, Vietnamdemonstrationer,
kulturradikalism och medborgarrättskrav. Men under 60-talets slut blev
även resultatet av flera långsamma
processer tydliga, såsom den nordiska välfärdsmodellens etablering och
kvinnors ökade deltagande på den formella arbetsmarknaden.

Könsrollsdebatten som hade inletts i Finland något år innan Ehrström
författade texten var ett resultat av
både de långsamma och de drastiska förändringarna. Utgående från sociologisk forskning hävdade feminister
att kvinnor och män socialiseras in i
olika roller där könsrollen är en av de
mest centrala för hur vi agerar och för
hur det omgivande samhället behandlar oss. Även om sekelskiftets kvinnosakskvinnor hade arbetat för kvinnors
rättigheter, hade de inte ifrågasatt de
uppgifter och lynnen som definierades som manliga alternativt kvinnliga.
Utgående från könsrollsdiskussionen
började även grupperingar arbeta för
att åstadkomma konkreta förändringar,
där Förening 9 mest tydligt gick in för
att påverka lagstiftningen i en för jämställdheten gynnsam riktning.
Enligt Ehrström var däremot yngre kvinnor blasé inför den så kallade
”kvinnosaksfrågan”, som här mer än
i andra länder väckte hån och förakt.
I sin internationella jämförelse hade
Ehrstedt troligtvis Sverige som referenspunkt, och det är sant att där möttes diskussionen om könsroller och
kvinnoemancipation av ett större intresse. De nationella likheterna till trots
fanns det ett större behov av att locka
kvinnor in i arbetslivet i vårt grannland,
där den snabba ekonomiska tillväxten
hade skapat ett stort behov av arbetskraft, både i form av kvinnliga arbetare och utländska gästarbetare. Samtidigt fanns det en större acceptans

för statlig intervention i privata frågor.
Finland däremot hade på grund av sin
mer utbredda agrara prägel alltid haft
en stor kvinnlig arbetskraft, och därför blev krav på kvinnors rätt till arbete något makabra. Varför tala om rätt
till något som för de flesta var en självklarhet?
Men betydde det såsom Ehrström
funderar att kvinnors frigörelse hade
skett enklare och mera smärtfritt i Finland än i andra länder? Knappast. En
förmäten bekvämlighet över synbart
goda förhållanden brukar allt som oftast dölja orättvisor. Om vi ser på vad
60-talets feminister och ”jämställdhetsaktivister” arbetade för är det just
kvinnosaksfrågan som blev den mest
framgångsrika, och de följande decennierna bjöd på flera framsteg i kvinnors politiska inflytande och möjligheter att kombinera familj och arbete.
Arbetet för sexuell hälsa och kroppslig
integritet var inte heller fruktlöst, men
förra årets #metoo-kampanj har med
all tydlighet visat hur utbredd det sexuella våldet och de sexuella kränkningarna mot kvinnor fortfarande är. 60-talets aktivister arbetade inte endast för
kvinnosaken, utan även för manssaken, det vill säga mäns rätt till barn,
emotionalitet och hälsa. Här skedde
inget stort genombrott, utan maskulinitetsideal hörde och hör fortfarande
till de allra segaste strukturerna. a
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1969: Skrytbilismens
negativa sidor upplevs
av den som varje
morgon i rusningstid
ska försöka ta sig in
till stadscentrum med
kollektiva trafikmedel.
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Text Mio Lindman

TRAFIKMAKTSORDNING HAR
FÖRBLIVIT OHOTAD

ag har inget körkort. I min hemstad Åbo är det inget problem.
De flesta ärenden finns på gångavstånd och kollektivtrafiken fungerar
smidigt. När jag åker och hälsar på
mina föräldrar i skärgården blir jag däremot genast beroende av andra, och
min status som vuxen person befinner
sig plötsligt i vågskålen. Hade jag varit en mansantagen person hade det
antagligen varit ännu värre: där jag
växte upp innebär att vara man helt
självklart att vara bilburen. När jag läser Jutta Zilliacus text från 1969 tänker jag att ingen idag anser bilen vara
en frihetssymbol. Men sedan inser jag
att detta är något jag säger i mitt urbana sammanhang, där cykling och kollektivtrafik ses som goda och progressiva alternativ till bilen, som de flesta
omtalar som dyr och lite suspekt om
än ibland praktiskt nödvändig.
När det gäller normer är bilens
status ifrågasatt i det urbana rummet.
Men hur ser det ut i praktiken? Zilliacus skriver att det i stadsplaneringen är bilarna som kommer först, före
lekplatser och social service, till exempel. Det låter bekant, även om en
del har förändrats. Cykelvägar byggs
och olika lösningar för kollektivtrafiken

diskuteras över hela världen. Men
bilismen är på inga sätt hotad som
grundstruktur för trafiken. Det finns
hittills ingen politisk vilja att på ett radikalt sätt helt marginalisera privatbilismen. Utopin är istället “gröna” bilar,
självkörande bilar – inte att ifrågasätta bilens roll.
I Sverige har begreppet trafikmaktordningen myntats. Begreppet avser
den hierarki som skapas av stadsplanering och planering av infrastruktur:
bilisterna ges det största utrymmet,
och det är deras behov som kommer
i första rummet. Begreppet är bra; vi
behöver synliggöra hur bilismen är
förbunden med vidsträckta samhällsstrukturer.
Bilismens betydelse i rurala sammanhang är, skulle jag påstå, mindre ifrågasatt än någonsin. Busslinjer
läggs ner när de inte anses lönsamma. De som bor utanför städerna är
mer eller mindre tvungna att ha bil.
Arbetspolitiken i Finland förutsätter
att människor ska vara beredda att
pendla långa avstånd. På många håll
är den enda möjligheten att göra det
att ha en egen bil. Här är alltså bilen
knappast någon frihet, utan rent ut
sagt en form av tvång.

Bilens grundmurade ställning både
i staden och på landsbygden är avslöjande för vår tid generellt. Försiktiga klimatmål ställs upp som är av närmast
symbolisk natur; man litar på att “grön”
teknologi och “gröna” bränslen ska möjliggöra att vi också fortsättningsvis kan
vara beroende av bilen som ett massfenomen. Den stora 1900-talsberättelsen
om bilen som frihet och autonomi må
vara död, men det som lever kvar och
som vi har svårt att göra oss av med är
en – kanske omedveten, eller sällan artikulerad – tro på bilen som en praktisk
nödvändighet, där bilen framstår som
en av många saker i våra liv där det inte
egentligen finns några alternativ. Och
där vi fortsättningsvis lever på ett slags
krasst rättighetstänkande: Jag som individ ska väl ha rätt att köra bil. När jag
betalat mina skatter och annars också
följer reglerna finns det väl inget att bekymra sig över?
När är det dags för radikalt ifrågasättande inte bara av bilen och de
hierarkier den är förbunden med, utan
också av rörelsens politik överlag? Vilka villkor styr vår lokala och globala
mobilitet? a
Skribenten är frilansskribent
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1975: Barn – och
vuxna med för den
delen – borde gå
barfota om sommaren
så ofta som möjligt.
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Text Mirjam Yeboah

KOMPLEXA OCH
ANSVARSFULLA
KLÄDER

et är inte så länge sedan
bomullstrikå och töjande
material var en nyhet i vardagskläderna i Finland. När Dorrit Ingvall skrev sin text om barnkläder på
sjuttiotalet kunde hon kanske inte ana
vilka framsteg vi nu gjort inom klädtillverkning och design. Kläders bekvämlighet och praktiskhet är på en
helt annan nivå. Material och design
är specifikt uttänkta för olika behov
och det uppstår hela tiden nya certifikat som gör kläder säkra.
De senaste tio–tjugo åren har teknologiska genombrott spelat stor roll
för klädindustrin eftersom nya tekniker
kunnat utnyttjas inom textiltillverkning,
printteknik och kläders uppbyggnad.
Nordisk ”hyggekultur” och stora trender som ”athleisure” lyfter fram idrottsliga element till både vardag och fest.
Våra kläder är därför inte bara bekväma och praktiska, utan de höjer också
bärarens prestanda.
De problem som Ingvall märkte
på sjuttiotalet är mindre framstående idag, men vi lever definitivt inte i
ett perfekt klädsamhälle nu, 43 år senare. De största utmaningarna för vår
tid är kanske inte direkt hälsa eller
praktiskhet. De aspekterna rullar på
av sig själva. Klädutbudet har individualiserats och blivit mångsidigare, vi
är mångfacetterade varelser med fler
valmöjligheter än någonsin och vi har
också mer makt över våra val och kläder än förut. Vårt fokus flyttas därför

till nästa utmaning. Vi lägger i en större växel, målar på ett till lager i den
feministiska kläddesignens konstverk
och analyserar klädbranschen i form
av sociala och globala konstruktioner.
Kläder är en del av vårt samhälle
och vi kan använda dem som maktredskap. Kläder formar vår verklighet; vi
lever ju i dem. Därför väcks frågor om
social trygghet, ansvar och stöd. Om
vi som feministiska konsumenter och
formgivare vill möjliggöra en jämställd
framtid, måste vi också tänka på klädprocesser som helheter, som sociala
system. Feminism är ett hett modeord.
Ett par tryckta slagord i stilen ”I’m a
feminist” på billiga T-shirts av globalt
motstridiga märken räcker inte, men
de är indikationer på att det är viktigt
att ta itu med utmaningen. Just. Nu.
Utmaningen vi står inför innebär
till exempel stödande och genomförande av rättvis tillverkning och rejäl handel. Vi kan inte stå för fortsatta omänskliga arbetsförhållanden och
låga löner för kvinnor, barn och specialutsatta i klädindustrin. Åtgärder
bör också tilltas mot resurskrävande
och giftiga textilbehandlingar och processer – till exempel fluorbehandling,
PVC, behandlingar med tungmetaller
och stentvättning av jeans – som skadar hälsa och miljö. En del märken
har uppmärksammat de här problemen och jobbar redan aktivt för alternativa lösningar och säkrare och rättvisare utbud.

Jämlik och jämställd marknadsföring är en annan viktig utmaning,
eftersom könad indelning och skyltning av kläder i butiker fortfarande
är normen. Det krävs mer normkritik
och omtänk av rasistisk och sexistisk
marknadsföring samt mer mångfald
och djup av representation i reklamer,
branding och design. Sociala medier
ger viktiga plattformar för feministisk
diskussion om och för klädbranschen
genom att tröskeln för deltagande är
låg. Små aktörer kan få synlighet och
hitta sina nischer medan de breddar
klädbranschens mångfald. Vem som
helst kan påverka trender och rörelser. Ett exempel är kampanjen #whomademyclothes, som uppmärksammar klädernas tillverkare och ger
företag chansen att agera genomskinligt.
De här utmaningarna är inte nya.
Kläder är inte ett nytt koncept. Fokuset har bara skiftat och vi tänker mer
globalt än Dorrit Ingvall gjorde på sjuttiotalet. Majoriteten av våra kläder i
Norden produceras de facto någon
annanstans än här. Då tvingas vi tänka större och vår feminism tvingas utvidgas. Våra kläder och vår feminism
är inte längre en sak mellan dig och
mig, de bildar ett komplext system
mellan oss alla. a
Skribenten är kandidat i
beklädnadsdesign och en
supertrevlig typ

2018: Kläder formar
vår verklighet;
vi lever ju i dem.
Därför väcks frågor
om social trygghet,
ansvar och stöd. Om
vi som feministiska
konsumenter och
formgivare vill
möjliggöra en jämställd
framtid, måste vi också
tänka på klädprocesser
som helheter, som
sociala system.
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1980: Det måste vara
en förtvivlad situation
som får ett barn att ge
sig iväg från sitt eget
land och utsätta sig för
alla de faror en flykt
innebär.
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Text Saga Buckbee

DE SOM ÄR
NÄRA OSS

V

i ser dem på gatan, i shoppingcenter, vid mjölkhyllan i
butiken. Barn som trevar fram
på skridskor och letar efter mammas
blick, bara för att se om hon såg, pappa tar foton med sin mobil. Det glider
så bra på den hala isen. Där finns det
inga farliga tankar. Det är en vacker
stund i ett liv där varje dag utan ett
brev från polisen är en vinst. I det där
livet som så många lever, det där som
vi läser om i dagstidningar. Hör på radion ibland. Och som mot förmodan
verkar vara ganska ointressant för
dem som egentligen tycker att det inte
är rättvist att det finns människor som
måste leva så.
Hur många är vi inte som tycker att
den där familjen med sju barn verkligen inte borde ha hållits i en stängd
förvarsenhet i över en månad? Eller
att det självklart behövs en granskning
av Migrationsverket när en man som
nekats asyl i Finland dödas efter att
han avvisats till sitt hemland? Varför
hörs då inte våra röster? Varför syns
inte våra inlägg, våra delningar, var
gömmer sig vårt stöd i tidningsartiklarnas kommentarfält? Jag vill ju tro att
den stora, välkomnande majoriteten

inte lägger ett inre lås på sitt stöd för
flyktingarna i vårt land – att det bara är
jag som inte märker det i flödet. Men
jag undrar om det kanske är så att flyktingarna blivit lite last season? Att vi
tänker att det inte gör någonting att vi
inte längre delar artiklar, tar upp ämnet under kaffepausen eller visar vårt
stöd på demonstrationer. Det skrivs ju
ändå så ofta om flyktingpolitiken i tidningarna. Eller?
Vi fördelar vårt intresse ojämnt – det
är mänskligt. När terrorattacken i Nice
berövade livet av cirka 80 människor
höll våra nyhetskanaler specialsändningar på teve. När en flygattack dödade ett lika stort antal människor i
Manbij i Syrien visste jag bara om det
för jag såg en #prayforsyria hashtag
på Twitter. Vi intresserar oss för det
som är nära, det som känns inpå. Som
kunde ha varit här. Som känns som
om det är alldeles bredvid. Bredvid.
Där vid mjölkhyllan. På skridskobanan.
Där står någon som överlevt ett flertal terrorattacker, som varit med om
samma sak som människorna i Nice,
i Berlin, i Stockholm. Nu står hen där
bredvid och ändå intresserar det oss
knappt. Kanske allt det där är för nära

nu? Är det därför vi inte vågar se? Vi
ifrågasätter inte – inte högt, åtminstone – den politik som gör flyktingarnas rätt till ett säkert liv sekundärt. Det
stannar under gränsen för vad vi anser passande att publicera. Och det
oroar mig.
Det har aldrig varit så lätt att ta ställning framför en publik; det har aldrig
krävt så lite ansträngning och samtidigt omfattat en så stor möjlighet att
påverka. Det vi ser i våra sociala kanaler har nämligen ett avsevärt inflytande på oss. Vårt undermedvetna
hinner registrera allt – också det vi
scrollar förbi. Därför undrar jag varför
så många av oss känner att det inte lönar sig att dela nyheter eller inlägg om
flyktingpolitiken och således sprida
kunskapen om det som sker i vårt land.
Är vi faktiskt inte intresserade? Eller är
vi kanske rädda för att vara för politiska? Bryta ner något slags image? Vi
måste våga vara intresserade av det
som är svårt. Och vi måste våga visa
det. Om vi anser att någonting behöver förändras bör vi börja med att aktivt dela våra insikter med människorna omkring oss – det är kunskap som
driver förändring, inte tystnad. a
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1987: Dem man
respekterar ska man
också kunna skämta
med – på något plan
är detta att kunna
bli föremål för skämt
också ett uttryck för
likvärdighet.
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Text Merete Mazzarella
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VIKTIGT ATT
FORTSÄTTA
SKÄMTA

N

är jag läser min text från 1987
är min första reaktion en förundran över att man för trettioett år sedan ännu kunde fråga sig
om det var okej att använda orden “zigenare” och “neger”. Det nästa som
slår mig är att det är problematiskt
när vi är genuint osäkra på vad vi får
säga. Många finlandssvenskar använder idag hellre ordet “mörkhyade” än
“svarta” som är fullt gångbart i Sverige – i USA talar man ju också självklart om “black”.
Att vara osäker på vad de (politiskt) korrekta termerna är – och idag
kan det också handla om termer som

har med kön och genus att göra – kan
betyda att man inte vågar prata. Och
den som inte vågar prata riskerar att
bli aggressiv.
När jag sedan återser feministerna och glödlamporna kan jag inte låta
bli att innerligt önska att män och kvinnor skulle våga skämta med och om
varandra. Åtminstone för något decennium sedan var det vanligt att kvinnor
skämtade om män. En kvinnlig läkare sa: “Karlar kan ju inte beskriva sina
symptom. Att ha manliga patienter är
som att vara veterinär.” Jag tror det
var vid en Oscarsgala som filmstjärnan Sharon Stone levererade följande:

“Fråga: Varför är kvinnors hjärnor billigare än mäns? Svar: För att de är använda.” Metoo-kampanjen har gjort
män – hyggliga män – extremt försiktiga när det gäller att skämta. Men
är kvinnor verkligen än i denna dag
till den grad i underläge att de måste svara på en lustighet med ett indignerat “Det där är ingenting att skämta om!”? a
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1992: Vi finländska
kvinnor vill gärna tro
att våra europeiska
medsystrar har det
väldigt svårt och att
de möter fullständig
avsaknad av
jämställdhetstänkande i
sina hemländer.
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Text Olivia Maury

HELLRE STÅR JAG
SOLIDARISKT
TILLSAMMANS ÄN
SJÄLVSTÄNDIGT ENSAM

E

konomisk kris, demokratins
sönderfall och den växande
känslan av hjälplöshet. Låter
det bekant? Endast år har ackumulerats sedan 1992 medan omstruktureringsmetoderna stagnerat. Yvonne
Backholm-Nyberg tar med oss in i ett
tankeexperiment i kvinnans utarmade
situation i ett krisdrabbat Finland. För
vem skulle i dessa tider anställa en
kvinna med familj framom en ensamstående ung man? Och vilka föräldrar
skulle välja att satsa sin förmögenhet
på sin dotters terminsavgifter vid universitetet om hon endast ynka möjligheter till anställning har?
Nonchalant möter den högutbildade, kvinnliga skribenten sin kraft: flykten. Att fly den andliga kylan av främlingsfientlighet och det samhälle där
kvinnornas potential strukturellt undermineras. Flykten, befriad från samvetskval, tar jag mig friheten att tolka
som ett ointresse för nationskonstruktionen och dess stat samt rätten att
sträva efter ett bättre liv. I en värld där
heltidsarbete med en arbetsgivare endast var ett historiskt undantag och där
idén om ett nationsbundet medborgarskap vattnats ut behövs det nya produktiva idéer. Och ingen ger väl oss friheten att göra oss av med gamla ideal
om vi inte själva tar den?
För att det ska lyckas krävs det
ändå att vi återfinner vår plats i världen,

skapar nya begrepp för vem vi är och
vad vi vill bli. För kvinnorna utgör ingen
homogen grupp. Tvärtom behandlas
de på olika sätt: hon som nyss anlänt,
hon som nyss åtagit sig en kvinnlig
identitet eller hon som nyss slutfört en
hög utbildning.
Där den högutbildade kvinnan lider av att inte få en närbelägen dagisplats eller en tillräckligt hög arbetslöshetsersättning, blir den som
genomgått könskorrigering nekad
barnahavande. Den nyanlända lämnas utan boende och lagmässiga rättigheter samtidigt som vissa dagligen
antas vara nyanlända fastän de aldrig anlänt, fastän de alltid bott just här.
Backholm-Nyberg påminner oss
om att vi inte ska överskatta graden
av jämlikhet och jämställdhet i Finland
gentemot andra platser i världen. Då
välfärdstjänster som sjukvård, dagvård och äldrevård systematiskt nedmonteras är det allt som oftast de
som uppfattas som kvinnor som på
sätt eller annat får ta hand det omsorgsöverflöd som inte rymdes inom
de offentliga ramarna. En kunde argumentera för att även om välfärdstjänsterna överlever på sparlåga så
är väl stadsplaneringen och kommunikationsmedlen i Finland ändå feministiska ur en materiell synvinkel med
sina fungerande metrohissar och rymliga toaletter.

Men det kommer aldrig att finnas
en värld som framstår som lika jämlik
och tillgänglig för alla. Ju mer aktivt vi
breddar vidderna för diversitet, desto
mindre passar den imaginära universella kvinnan in i den värld vi skapat
för henne. Utöver hissar och välfärdsstjänster krävs kommunikation, respekt och solidaritet för att skapa ett
feministiskt samhälle. Att erbjuda sina
händer och sin kraft samt att fråga istället för att anta. På det viset kan vi
utforska och stärkas av varandras
olikhet istället för att reduceras till en
genomsnittskvinna med krux i rutan
för varje tänkbar olikhet som kan tänkas inkorporeras i samhällsstrukturen.
För varför skulle en ung kvinna
rulla omkring sin barnvagn på släta
ytor utan behöva ta kontakt med någon annan på den finska gatan, då
hon kunde möta världen i dess mångfald och dissonans tillsammans med
nya bekanta? a
Skribenten ser utökad
tillgänglighet i det urbana
utrymmet som grundläggande
för människors möjlighet att röra
sig och delta i stadslivet, men vill
samtidigt frammana tankar om
vad social tillgänglighet kunde
innebära. Hon inhämtar för
tillfället inspiration till det ur det
Parisiska stadslivet.
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1996: Aha, sa mamman,
så det här är Atos lilla
vän, stig bara på så lagar
vi lite morgonkaffe.
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Text Tapani Ritamäki

TOVE OCH ATOS

an kan se för sin inre syn
hur den unga Tove Jansson försiktigt närmar sig
den nästan 30-åriga farbrorn Atos
Wirtanen och berättar att hon läst
hans aforismer. Och man kan förstå
hans förtjusta utrop. Boken hon läst
var sannolikt hans debut ”Den skapande handen”, inte bara utgiven på
eget förlag, utan också typsatt och
tryckt för egen hand. Atos Wirtanen
var nämligen utbildad typograf – ett
yrke han utövade i de tidiga tonåren
på tidningen Åland, läser jag i journalisten och författaren Gustaf Widéns
text i Atos – en vänbok från 2012. Ur
sammanhanget framgår att Wirtanens aforismer under det första året
sålde i hela tre exemplar. Hans förtjusning var alltså äkta, den unga kvinnan var en raritet.
Om det ändå handlade om uppföljaren Kaos och kristall (1935) gäller
i stort samma sak. Definitivt ingen bestseller, och i likhet med debuten inte
ens nämnd i Wirtanens bibliografi.
När man läser Atos Wirtanen,
och om Wirtanen, är originalitet och
självsäkerhet kanske de mest framträdande dragen (kanske är kanske
inte riktigt kongenialt här). Det förra förutsätter väl det senare och när
Tove Jansson i ett brev till sin väninna
Eva Konikova lekfullt berättar att hennes vän Atos anser sig vara Finlands
största geni (kanske rentav Nordens)
anar man en självkänsla på topp. Det
var något Atos Wirtanen behövde för
att från relativt enkla förhållanden
på Åland slå igenom inte bara som

finlandssvensk intellektuell utan också som rikspolitiker. År 1936 (kanske
samma år han mötte Tove Jansson i
Karin Allardts salong) blev han invald
i riksdagen och satt där i 18 år, först
som socialdemokrat, sedan som folkdemokrat. Böcker skrev han många,
och fick dem sedermera också publicerade på riktiga förlag. När hans bok
om Nietzsche gavs ut på tyska var det
med ett förord av dåtidens supernamn
Thomas Mann. Wirtanens största litterära framgång, Strindbergbiografin,
översattes inte bara till tyska utan också till japanska.
Förutom självkänslan fastnade
Tove Jansson för Wirtanens livsglädje
och väldiga skratt. När man läser vänboken (där för övrigt Janssons ”Atos,
min vän” också ingår), fäster man sig
vid en annan egenskap hos Wirtanen.
Janssons erfarenhet att Wirtanen ”behövde egentligen bara en åhörare” för
att börja lägga ut texten verkar ha delats av de flesta. I ett brev till Eva Konikova skriver Jansson att hon hört
Wirtanen föreläsa om Nietzsche så
otaliga gånger att hon började bli lite
le. Hon hoppades att Atos, när boken
var klar, blev kvitt förebilden och skapade sig ett friare jag.
Vittnesmålen intygar att det var
lärorikt och underhållande att lyssna
på Wirtanen. Åtminstone i hans unga
år – efter medelåldern började föreläsandet hosta som en motor utan
bensin och resonemangen blev ofta
på hälft. ”Och så vidare, och så vidare”, var då standardfrasen. Idag skulle Wirtanens filosoferande antagligen

karakteriseras som mansplaining och
ses som mindre charmfullt än självförhärligande.
Men relationen Tove och Atos då?
Efter det första blyga mötet var de ett
decennium senare goda vänner och
till och med älskande. Jansson verkar
under flera år på riktigt ha tänkt sig giftermål, men Wirtanen hade svårt att
komma till skott. ”Är det sant att vi inte
ännu har gift oss”, svarar han i ett brev
till henne 1948. Och fortsätter att de
måste ”göra slag i saken” så att ingen
får för sig att de inte tycker om varann.
Men förhållandet förblev ett av och
an som kanske framställdes som avspänt, men avspändhet är också avsaknad av glöd. Inte omöjligt att Wirtanens mest passionerade relation var
den med Nietzsche.
I ett annat brev till Eva Konikova
undrar Tove om inte giftermål mellan
henne och Atos vore bäst. Det skulle
göra slut på smygandet och så skulle hon kanske inte längre längta efter
”la rive gauche” (Paris söder om Seine, kodord för lesbiskhet). På grund
av Atos tafatthet hade hon nämligen
inlett en relation med Vivica Bandler –
där saknades inte passion, det var ett
tolv beauforts förhållande som ändå
med tiden övergick i vänskap och arbetsgemenskap. Också Atos Wirtanen förblev en vän livet ut (han dog
1979). I sitt tackbrev då han 1968 fått
sig tillsänd ”Bildhuggarens dotter” kallar han henne ett geni. Och där behövdes inga ”och så vidare”. a
Skribenten är förläggare.

2018: Man kan se för
sin inre syn hur den
unga Tove Jansson
försiktigt närmar sig
den nästan 30-åriga
farbrorn Atos Wirtanen
och berättar att hon
läst hans aforismer.
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2001: Lysrörens
kalla fingrar pekar
ut kroppens alla
skavanker.
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Text Mia Österlund

PÅ ÅTERBESÖK I
PROVRUMMET, DÄR
FLICKSKAP GÖRS

I provrummet äter hungriga
flickkroppar identiteter” konstaterar jag i Astr a 4 /2001. Konsumtion, kroppspolitik och flickkollektiv tvinnas samman i en reflektion över
provrummets poetik och politik. Varför
intresserar jag mig för vad flickor gör i
provrum? På 1990-talet, då flickforskningen konsolideras som forskningsfält, höll jag kursen ”Från flätor till flickmakt” med sociologen Elina Oinas och
vi rapporterade i ASTRA om hur vi använde feministisk pedagogik. Två av
deltagarna på kursen som efter kursen doktorerat med flickforskningsavhandlingar, Mia Franck och Lotta
Palmgren, har hållit kursen för senare
årskullar vid Åbo Akademi för studenter i litteratur- och genusvetenskap.
Flickkursen blev en knutpunkt för
olika forskningsinsatser kring flickskap. Vi engagerade oss i Tyttötutkimusverkosto, Flickforsk!-nätverket
och Association for Girlhood studies
– givande tvärvetenskapliga feministiska sammanhang. Det är oavbrutet
intressant och gäckande vilken betydelse vi tillskriver flickor.
I Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (2014) myntar jag och
Eva Söderberg det lekfulla begreppet ”flicktion” för ett berättat flickskap
med friktion, där det som skaver i
flickblivandet eller flickgörandet intresserar. Som i Monika Fagerholms
texter, bland annat i antologin Novel
Districts. Critical Readings of Monika

Fagerholm (2016) där flickskapets
terräng utforskas. Fagerholms beskrivning av Renée som spyr köttpirog i provhytten i Underbara kvinnor
vid vatten (1994) är fortfarande emblematisk för en granskning av hur flickskap görs och vad det betyder.
Monika Fagerholms flickskildringar ger eko i samtidslitteraturen i en
rad berättelser om flickkollektiv, som
i Sanne Näslings Kapitulera omedelbart eller dö (2011), där Mary och Lovely lägger sig:
”bland kläderna på golvet och högläser en skitbra bok som heter Glitterscenen. [...] Boken handlar om två tjejer. ’De är lite som vi ’, säger Lovely.
Jag skrattar. ’Fast de tycker nog att vi
är som de’ [...]Vi flanerar runt på Glitterscenen ett tag. ’Fan vad påhittade
personer är nice att hänga med’ säger jag när vi slagit igen bokpärmarna.
’We totally bonded.’”.
Hos Näsling är dialogen med Fagerholms flickskildring påtaglig. Men något jag kallar Diva-variationer är inte
heller ovanliga i svenskspråkig litteratur. Alltså gestaltningar av ett nyanserat flickskap, som är visionärt
och kraftfullt och spränger fram över
boksidorna. Gestaltningar som hos
Tove Folkesson i Kalmars jägarinnor
(2013) där mantrat är ”Man kan aldrig
ha för mycket ögonskugga!”, eller hos
Elin Cullhed i Gudarna (2016), som i
Fagerholmsk anda skriver ”Det första

kapitlet i världshistorien. ’Så det första vi gör är att byta ut ordet tjejer. Liksom bara radera det. Få det ur världen.’”. Flickskildringarna bågnar av
anspråksfullt uppkäftiga flickmanifest och flickkollektiv som sätter agendan. Om Renée, framskriven under
1990-talet men situerad i ett 1960- till
1970-tal, är en ensam punkprinsessa, hejar post-millennielitteraturen på
flickkollektiven.
Provrummet är inte längre vad de
varit. Jag är i ett köpcenter med min
guddotter och letar efter studentklänning till henne. För henne är det självklart att ta några selfies och sända till
väninnorna innan hon drar undan draperiet till provrummet och låter mej titta.
Flickgörandet har digitaliserats, blivit
än mer visuellt. Men det är flickhanden som regisserar, registrerar. I Malin Klingenbergs Älgflickan (2018) parerar Johanna, som spjärnar mot sin
växande flickkropp och förväntade sätt
på hur hon ska vara, sin mammas krav
på shopping av nya underkläder med
att kontra att det ju faktiskt är möjligt att
shoppa online. Så provrummet både
finns kvar och har förändrats. Men det
är fortfarande hur flickor förhåller sig
till provrum, till sina kroppar och till all
sorts hunger som är avgörande. a
Skribenten är docent i
litteraturvetenskap, flickforskare
och barnlitteraturforskare verksam
vid ÅA.
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2002: Hur känns
det för de kvinnor
som ämnar bli
präster att delta i
ständiga diskussioner
om sitt eget
existensberättigande?
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Text Monika Pensar

SEGLIVADE GENDERPLATTITYDER

D

et försvann inte – motståndet mot att kvinnor ska vigas till präster. Förtrycket
lever och mår bra. Och som vanligt
kan en krångla sig ur problematiken
genom att tala om att diskrimineringen inte är diskriminering primärt, utan
en bibeltolkningstradition. Jo, pyttsan.
Och så ska vi respektera varandra av
hjärtans lust och kalla varandra bröder och systrar. För all del, men den
som engagerat lever i en religiös miljö eller med kraft av sin egen övertygelse “tror”, kan inte komma och påstå att sådant som de facto har följder
i vardagen, bara skulle handla om texttolkning. Det handlar om ett företräde
– tolkningsföreträde. Och då har vi redan tagit steget ut från skyddsbubblan där folk dunkar varandra i ryggen i
bästa kristbroderanda och överför förtryckande tolkningsmodeller som om
de vore neutrala utsagor och allmänna sanningar.
Det hör ju faktiskt inte till varken
kristendomens eller nån annan religions innersta väsen, att bara vara en
förflugen tanke eller en individualistiskt mental ögonblicksbild. Religioner strävar till – vare sig de är konservativa eller moderna, meditativa eller
expansiva – att göra skillnad, att ha
inflytande i människors vardag, genomsyra allt. Religionens väsen som

kollektivt fenomen är att vilja betyda
någonting utöver ceremonierna och ritualerna.
Ibland har det här goda följder.
Slavar får sitt människovärde tillbaka. Påvedömet utmanas. Chydenius lär finländarna odla potatis. Aurora
Karamzin grundar Diakonissanstalten,
Luther King raserar den amerikanska
rashygienen, feministteologerna börjar ta plats med alternativa ceremonier och trosbekännelser, den internationella religiösa hbtqia+ rörelsen
omtolkar både Maria och Jesus från
ett queerperspektiv och plötsligt har
tidsresan kommit hit, här och nu. Men
fortfarande ska “kvinnan tiga i församlingen”, se bara på debatten som blossat upp i Österbotten efter att vi i vår
firat 30-år av kvinnor som präster här
i Finland.
Fortfarande ska vi helst hålla oss
till en kvinnoroll som är heteronormativ, där mannen är den högst uppsatta
och som självklart i kraft av sin könstillhörighet behöver någon att härska
över. Inte enbart från predikstolen,
men också i samhället och i det privata. Även i det synnerligen privata och
intima, i den sexuella intimiteten. Underställdhetslärans tolkningsföreträde lever alltjämt i våra könsroller och
i våra hjärnors mytiska skikt. Det är
tanken om hurdan en “riktig” man och

en “riktig” kvinna ska vara. Våra normer och genderplattityder härstammar
från den konservativa kristendomens
värld. Och där är också våra sexuella
förhandsinställningar rotade.
Det här slår mig med häpnad varje gång, även om det är väntat. Att vi
alla som på olika sätt strävar och arbetar för jämställdhet, gendersensitivitet och mångfald egentligen i fördomar och trånga attityder möter den
religiösa totalitarismens barnbarn,
som vare sig dessa kan eller inte kan
koda religiösa signaler, fortfarande
förmedlar rudiment av en maktanvändning som baserat sig på tolkningsföreträde och därutöver också
okunskap, inte enbart tolkning rakt
av. Och den okunskapen ger en slags
lullig trygghet, något som människor
hungrar efter ännu mer i tider av svåra
ekonomiska nedskärningar av grundtryggheten. Om jag unnar mig en orakelutsago, så är min profetia följande: Det blir värre. Klimatet hårdnar.
Människor söker sig till enkelspåriga
förklaringar, för att kompensera förlusten av välfärden. Det händer på
den politiska arenan och även på den
religiösa arenan. Och någonstans hör
de o
 ckså ihop. a
Skribenten är aktivist kring teologi
och sexualitet.

2018: Våra normer
och genderplattityder
härstammar från
den konservativa
kristendomens
värld. Och där är
också våra sexuella
förhandsinställningar
rotade.
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2012: Själv är jag
rädd för att inte ha läst
precis rätt bok.
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Text Jenny Jarlsdotter Wikström

ATT ÖDMJUKT
SÄGA IFRÅN

östen 2017 och våren 2018
har framför allt kännetecknats av just det som Sara Eriksson efterlyste och beundrade i sin
ledare från 2012: att säga ifrån. Kvinnor har verkligen sagt ifrån om trakasserier på arbetsplatser. Men vad betyder det att säga ifrån, egentligen? Och
vad händer sedan?
När chefredaktör Sara Eriksson
och jag, i egenskap av Astras utgivarförenings ordförande, jobbade tillsammans pratade vi ofta om vår gemensamma känsla att den feministiska
kampen var ute. Så hade det känts i
flera år. Vi kände oss tjatiga, ett gäng
omoderna reliker från ett dammigt 90tal. Det var som om samhället hade
svalt Sauli Niinistös valslogan från
2006: ”motsättningarnas tid är förbi”. I
stället för att tjata om löner, trakasserier och pensioner förutsattes vi ”dra åt
samma håll” och glömma kvinno- och
jämlikhetskamp för något slags allmän
post-finanskris-talkoanda. Men vinden
vände.
I numret där Erikssons ledare finns
gjorde jag en intervju med professor i
litteraturvetenskap Ebba Witt-Brattström. Hon efterlyste då en återgång
till sjuttiotalet i bemärkelsen politisk
kamp för gemensamma mål. En sådan återgång befinner vi oss i just nu.
Men är det så enkelt, att den feministiska rörelsen nu när vi sagt ifrån, plötsligt funnit de gemensamma mål som
saknades under 00-talet? Skepsis inträder. Kommer #metoo verkligen att
leda till någon förändring? Vilken i så
fall? Och hur långt räcker solidariteten
nu? Var finns sjuksköterskornas upprop, städerskornas upprop, äldrevårdarnas upprop? Alla tusentals fall av

kvinnor som sagt ifrån inom ramen
för #metoos olika yttringar har också
belyst att alltihop – erfarenhet, handling, politik – fortfarande är krångligt,
trots att kvinnor säger ifrån. Så står vi
där, igen, med samma frågor som förr.
Detta feministiska ”vi” – vem innefattar
det? Vem får uttala sig? På vilket sätt?
I ledaren från 2012 skriver Sara
Eriksson också om ett särskilt slags
ångest, nämligen ångesten att inte ha
läst, att inte veta tillräckligt, att vara
obildad och därmed trots goda intentioner handla fel och kränkande. Den
oron präglar, tror jag, många feminister som vill skapa politisk förändring.
Precis som Eriksson skriver kan den
vara förlamande. Vem är jag, vad vet
jag egentligen? Ibland tar oron formen
av det som kallas ”vit skuld”, där vita
privilegierade blir smärtsamt medvetna om hur bra de har det och blir som
förstenade av insikten, samtidigt som
de känner ett behov av att ventilera sin
process. Det är naturligtvis inget vidare att vältra sig i självförakt. Men oron
kan också vara något som feminismen
som rörelse kan värna om och vårda.
Jag vill tro att det går att både vara
ödmjuk och medge sin bristande kunskap och samtidigt mobilisera sig, trots
att det är svårt. Eller, om vi vänder på
det: Det finns politiska rörelser som
aldrig någonsin ifrågasätter sin egen
kunskapsbas. Till dem hör den sociala konservatismen, främlingsfientligheten, och den politiska högerns
själv-är-bäste-dräng-ideologier. Vill
vi vara sådana? Knappast. Hellre då
ängsliga, misstänksamma också mot
oss själva. Den ängslighet som kan
framstå som en börda är, i den belysningen, det finaste med feminismen.

I ”Fællessång” från 1976 sjunger den
svenska feministiska kamporkestern
Röda bönor så här:
Upp med huvet, säg din mening
Gör det om och om igen
Gör det hemma, gör det ute
Också till din bästa vän
Vi ska stå samman
vara starka
i kampen för ett liv
där allt är lika delt
och alla lever helt
Så kan vi alla, män och kvinnor
kämpa samman mot ett system
Där profit och konkurrens
bestämmer våra liv
Ebba Witt-Brattström hade en poäng
i intervjun från 2012. Det är åter läge
att damma av vinylskivorna och youtubeklippen med Röda bönor och återvända till ideal som handlar om solidaritet och gemenskap, trots att det är
djupa vatten. Ängslan för att göra rätt
och den skarpa, politiska rösten behöver leva sida vid sida.
Politisk kamp alltså – men också ett lyhört samtal om vad kampen
ska handla om. Min personliga, uppriktiga förhoppning är att i följande jubileumsnummer, där gamla och nya
Astror reflekterar över vad som hänt
och vad som ska hända härnäst,
märks klass som en förenande kategori och samlingspunkt. Motsättningarnas tid är sannerligen inte förbi om
vi vill leva i en värld där allt är lika delt
och alla lever helt. a
Skribenten är litteraturvetare i
exil i Umeå
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2018: Vidare visar den
på vikten av en global
rörelse som är lokalt
förankrad och vikten av
att ha en egen röst och
makten över sin egen
berättelse.
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Text Jenna Emtö

ETT MEJL, ETT
VITTNESMÅL I
TAGET

ag öppnar mejlinkorgen igen efter en paus på flera månader.
Den fulla inkorgen har gnagt i
mig hela vintern och det gör ont att se
hur många som skrivit men som ännu
inte fått något svar av oss. Någon är
besviken, andra förstår, och det finns
de som inte förväntar sig något svar
utan bara ville skriva. Jag klickar mig
in på ett av mejlen och börjar läsa ett
vittnesmål. Det hugger till i magen igen.
Vi i arbetsgruppen för uppropet
#dammenbrister delar sinsemellan
upp de hundratals mejl som strömmade in under de där veckorna i november i fjol. Nu ska vi äntligen skriva
tillbaka till de vi inte hann eller hade
energi kvar att svara då. Vi har nämligen precis inlett arbetet med att sammanställa vittnesmål till en bok.
Jag skriver först några egna rader till vittneslämnaren. Sedan kopierar jag in en malltext som förklarar syftet med boken och där vi ber om lov
att publicera vittnesmålet igen. I texten
står det bland annat att vittnesmålen
ska publiceras anonymt, att intäkterna
från boken ska gå till en organisation
som arbetar med våld mot kvinnor och
att tanken är att boken ska ges ut exakt
ett år efter att uppropet publicerades.

Första dagen tillbaka i arbetet
känns tung. Det är upprivande att kastas tillbaka till det fruktansvärda som
folk blivit utsatta för. Men samtidigt
känns det också stärkande att snabbt
få svar av många som gärna vill medverka i boken. Några berättar också
att de efter uppståndelsen i november
sökt vård och börjat gå i terapi.
Genom metoo-rörelsen och uppropet #dammenbrister synliggjordes
ett problem som är vardag för de flesta kvinnor. När metoo började och det
finlandssvenska uppropet sedan publicerades kom det ändå som en överraskning för många (män). Är det
verkligen så här illa ställt? Varför har
ingen sagt något tidigare? Frågorna
var många.
Vi i arbetsgruppen blev snarare
överraskade av hur stor uppslutningen i gruppen blev. Den hemliga gruppen blev en mestadels trygg, solidarisk
plats. Det var oerhört mäktigt att se hur
gruppmedlemmarna visade sitt kärleksfulla stöd till varandra när de blottade
sina sår. Vi slogs också av hur många
som nu för första gången valde att tala
om sina traumatiska upplevelser.
Samtidigt fanns det också de som
inte kunde eller ville berätta om sina

upplevelser. Det ligger såklart olika
skäl bakom detta. Men att komma ut
som offer är ingen skyldighet en har.
Med uppropet ville vi lägga skulden, skammen och ansvaret hos förövarna. Men för att kunna göra det
behövde rörelsen också de som kunde berätta, de som kunde vittna. Det
handlade precis som Nina Nyman
skriver om en medvetandehöjning
som blev möjlig genom berättandets
kraft. Men det är viktigt att minnas att
rörelsen också representerar de som
inte kunde tala.
Förhoppningen med att ge ut boken är att samtalet om sexuellt våld och
trakasserier kan ta fart igen. Och att
samtalet också då kan fördjupas. Det
måste ske förändringar på flera plan
nu. Det måste ske ett reellt ansvarsskifte och strukturerna som tillåter sexuella trakasserier och övergrepp måste brytas.
De som vittnat måste också få
läka sina sår. Och för de som ännu
inte kunnat tala om sina upplevelser
hoppas jag att tröskeln att söka hjälp
hela tiden blir lägre. a
Skribenten är
frilansjournalist

2018: Det måste ske
ett reellt ansvarsskifte
och strukturerna
som tillåter sexuella
trakasserier och
övergrepp måste
brytas. De som vittnat
måste också få läka
sina sår. Och för de som
ännu inte kunnat tala
om sina upplevelser
hoppas jag att tröskeln
att söka hjälp hela
tiden blir lägre.
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ASTRA FIRAR
SINA 100 ÅR
Den 8 mars firade
ASTRA alla de
p ersoner som
under 100 år gjort
t idskriften och
utgivningen av
antologin Denna
framtid är vår.
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FESTEN FORTSÄTTER UNDER
HÖSTEN! HÄR HITTAR DU OSS:

27-30.9

GÖTEBORGS
BOKMÄSSA

Astra finns representerade i Tidskriftscentralens och Nätverkstans gemensamma tidskriftsmonter, där kan du teckna en
prenumeration till specialpris
eller plocka upp ett äldre gratis ex av tidskriften.

DU HITTAR OCKSÅ ASTRA PÅ
FINLANDSARENAN FÖLJANDE
DAGAR OCH TIDER:

FREDAG KL 13.30,
FINLANDSARENAN

FRÅN
KULTURMÄN TILL
KULTURPROFILEN
– METOO OCH
LITTERATUREN

ASTRA bjuder in till ett samtal om litteraturens roll i metoo-rörelsen och mera allmänt
i kampen för ett jämställt samhälle. Hur mycket ska verk dömas efter upphovsperson? Vad
är förlagen och recensenternas ansvar? Hur ser vi på framtiden? I Panelen Sara Ehnholm
Hielm, Nina Nyman och Eva
Frantz.
MODERATOR: Philip Teir.

SÖNDAG KL 10.00,
FINLANDSARENAN

VAD KRÄVS FÖR
ATT BYGGA EN
FEMINISTISK
FRAMTID?

Hur ska feministisk organisering se ut i framtiden i kölvattnet av #metoo?
Johanna Palmström, aktuell med en biografi om Gudrun
Schyman, diskuterar feministiska framtidsscenarion med
Nina Nyman från tidskriften
Astra som firar 100 år med antologin ”Denna värld är vår”, en
samling texter av feminister i
Svenskfinland. MODERATOR:
Ebba Witt Brattström.
Astras antologi finns att
köpa i Förlaget M:s monter.

5-7.10

ÅBO BOKMÄSSA
Astra finns representerade i
Tidskriftscentralens monter,
där kan du teckna en prenumeration eller plocka upp ett äldre gratis ex av tidskriften.

för vårt jubileumsdubbelnummer. Vi firar Astras 100 års jubileum med det självklara temat
"Astra". Festen hålls på mysiga
café Raawka och förutom lite
gott plock bjuds det även på lokal musik/poesi/kultur.

25-28.10

HELSINGFORS
BOKMÄSSA

25.10 KL 13.30,
BLÅBÄRSLANDET

VEM FÅR PLATS I
FEMINISMEN?

Vilka omfattas av feminismens
“vi”? Astra bjuder in till samtal om inklusivitet, exklusivitet och breddade fronter inom
det gångna århundradets feministiska rörelser. I panelen Kessie Holmlund, Albina Gakuru-
Hipp och Yasmin Ibrahim.
MODERATOR: Ylva Perera.
ARRANGÖR: Astra

25.10 KL 18.30,
FISKEHAMNEN

13.10

BILDER AV
FEMINISTISK KAMP

Lördagen den 13 oktober ordnar ASTRA releasefest i Vasa

Astra i text och bild: Vad är bildens plats i litteratur och normkritik? Skapar text och konst

ASTRA GOES VASA ❤

en symbios? Konstnärerna Nayab Ikram och Edith Hammar
samt grafikern och illustratören Nina Grönlund diskuterar
dessa frågor.
MODERATOR: Vanessa Forstén.
ARRANGÖR: Astra

26.10 KL 13.30,
FISKEHAMEN

FRÅN
KULTURMÄN TILL
KULTURPROFILEN
– METOO OCH
LITTERATUREN
Astra bjuder in till ett samtal om litteraturens roll i metoo-rörelsen och mera allmänt
i kampen för ett jämställt samhälle. Hur mycket ska verk dömas efter upphovsperson? Vad
är förlagen och recensenternas ansvar? Hur ser vi på framtiden? I Panelen Sara Ehnholm
Hielm, Monika Fagerholm och
Eva Franz.
MODERATOR: Vilhelmina Öhman.
ARRANGÖR: Astra

26.10 KL 16,
FISKEHAMNEN

DAMMEN BRAST VAD HÄNDE SEN?
Har vi blivit mer uppmärksamma efter metoo? Vilka åtgärder

för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp har
gjorts? Vad behövs ännu? Samtal med Nina Nyman, Bernt
Klockars, Helene Liljeström,
Katarina Gäddnäs
ARRANGÖR: Ev.luth. kyrkan i
Finland

28.10 KL 16,
FISKEHAMNEN

HAR FEMINISTER
SLUTAT BRY SIG OM
BARN?
Den feministiska tidskriften
Astra firar sitt 100-årsjubileum
med en rättfram och innerlig
antologi om bland annat huruvida barn bland feminister har
blivit en borgerlig fråga om rätt
till egen tid. Nina Nyman diskuterar med Mia Franck, Anne
Nickström och Pia Ingström.
ARRANGÖR: Förlaget

8-12.11,

BOKKALASET I
EKENÄS
ASTRA ♡
ÅRHUNDRADETS
BOKKLUBB
Tidskriften Astra har i samarbete med Århundradets Bokklubb
organiserat ett samtal kring

Astras 100-års jubileumsantologi. Århundradets bokklubb har
tagit sig an antologin och bjuder in till en öppen bokcirkel
med fokus på Ida Kronholms
text ”Fruktbarhetens förtyck”.
Hoppa med i diskussionen och
ta del av ett öppenhjärtigt samtal om feminism och litteratur
med oss!
Bokklubben grundades år
2015 i Helsingfors och har idag
fem fasta medlemmar. Är aktiva med regelbundna bokträffar
och driver en blogg på ratata.
fi parallellt med ett instagramkonto under samma namn.

24.11,

FEMINISTISKT
FORUM I
HELSINGFORS

I år är temat för FemF Gränser. Astra hittar du som vanligt
vid ett försäljningsbord där du
kan teckna prenumerationer
till specialpris och köpa annat
Astra stuff. Vi kommer också
ordna en programpunkt som
vi berättar mera om senare på
facebook och instagram.

9

5

VILL DU MEDVERKA
I ASTRA?
VI LETAR HELA TIDEN EFTER
NYA SKRIBENTER,
ILLUSTRATÖRER

Förlagets
annons

OCH FOTOGRAFER.
SKICKA ETT MAIL TILL
A S T R A @ A S T R A . F I O C H B E R ÄT TA O M VA D D U V I L L G Ö R A .
O M D U H A R A R B E T S P R O V, E N H E M S I D A E L L E R E N P O R T F O L I O
FÅR DU GÄRNA BIFOGA ELLER LÄNKA!

Denna framtid är vår
ASTRA FIRAR SITT 100-ÅRSJUBILEUM MED EN RÄTTFRAM OCH INNERLIG ANTOLOGI
SKRIVEN AV NÅGRA AV SVENSKFINLANDS FRÄMSTA FEMINISTER.

Denna framtid är vår är en hyllning till Astras
alltid lika aktuella budskap om jämställdhet
och systerskap. Skribenterna går rakt på sak
i 14 texter om föräldraskap, kärlek, vänskap
och makt. Tillsammans tar de ett djärvt kliv
ut i det okända i texter som låter utopi och
verklighet flyta samman.

Skribenter: Blaue Frau, Lina Bonde, Birgitta
Boucht, Johanna Bruun, Sunniva Drake,
Monika Fagerholm, Ida Kronholm, Mia
Frank, Hanah Lutz, Nina Nyman (red.),
Ylva Perera, Ellen Strömberg, Ebba
Witt-Brattström, Qvintetten.

Boken finns ute nu och du som är prenumerant på Astra har möjlighet att beställa den till ett rabatterat pris. Med koden
ASTRA100 får du 20 % rabatt på boken via Förlagets webbshop under hela 2018.

WWW.FORLAGET.COM

ASTRA NU
OCKSÅ
SOM PODD!
LY S S N A PÅ :
S OU N D C LOU D.C OM /
ASTRA-PODD

PRENUMERERA!
Vill du prenumerera på
ASTRA e l l e r g e n å g o n e n
gåvoprenumeration?

Gå in på:
astra.fi

Eller skicka blanketten
nedan till adressen:
Tidskriften ASTRA
Tallbergsgatan 1/175
00180 Helsingfors, Finland

Skicka e-post till
adressen:
pren@astra.fi

✂

JAG VILL:
Prenumerera
Ge tidningen i present
Göra en adressändring
VÄLJ PRENUMERATION (4 nr.)
Donationsprenumeration			80€
FINL AND 				45€
Studerande/Pensionär/Arbetslös		
35€

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

ÖVRIGA N ORDEN			52€
Studerande/Pensionär			45€

ORDLISTA
ACKUMULERAS: att samla eller öka
över tid.
AFORISM: ett kort och ofta poetiskt utryckt förhållningssätt.
AGRAR: betyder jordbruk eller jordbrukare.
ATHLEISURE: kläder som ser sportiga
ut, men som används i andra sammanhang än sport.
CYBORG: en blandning av människa
och maskin.
DESTRUKTIV: förstörande eller nerbrytande.
DISSONANS: en oenighet, motsättning
eller helt enkelt ljud som inte passar ihop.
FÖRENING 9: en sammanslutning
som i 60-70-tals skiftet arbetade
för jämställdhet i Finland.
FÖRVÄRVSARBETA: att arbeta för att
tjäna pengar.

GENUSANARKISTISK: att göra motstånd mot föreställningen att det
finns två tydliga kön.
HBTQIA+: förkortning av homo, bi,
trans, queer, intersex, asexuell och
mer
HIERARKI: ett system av ojämlikhet där
något anses bättre på bekostnad av
något annat som anses sämre.
HYGGEKULTUR: från det danska ordet hygge som betyder ungefär ”att
mysa och ha de trevligt”.
ICKE-BINÄR: med binär avses tanken
om män och kvinnor som två tydliga
kategorier, som är varandras motpoler och att vara icke-binär är att
inte tillhöra någon av de två kategorierna.
IMAGINÄR: påhittad eller inbillad.
IMPERIALISTISK: strävan efter världsvälde.

LINJÄR: en utveckling med en tydlig
riktning, kanske till och med en början och ett slut.
MARGINALISERA: att tvingas till utkanten av sammanhang av betydelse.
PAPA-PROV: cell-prov som tas från livmoderhalsen för att undersöka om
det finns cellförändringar som kan
tyda på cancer.
SAMTYCKESLAG: en lag där våldet inte
är avgörande för att definiera om
något är våldtäkt, utan bristen på
samtycke är det som definierar en
våldtäkt.
TALKO: frivilligarbete som görs i grupp
kring ett gemensamt projekt.

VILL DU MEDVERKA I ASTRA?
VI LETAR HELA TIDEN EFTER NYA
SKRIBENTER, ILLUSTRATÖRER OCH
FOTOGRAFER.

SKICKA ETT MAIL TILL
astra@astra.fiOCH BERÄTTA OM VAD DU
VILL GÖRA. OM DU HAR ARBETSPROV, EN
HEMSIDA ELLER EN PORTFOLIO
FÅR DU GÄRNA BIFOGA ELLER LÄNKA!

ASTRA NU
OCKSÅ
SOM PODD!
LYSSN A P Å :
SO UN DC L O U D . C O M /
AST RA - P O D D

BETALARE:
ÖVRIGA VÄRLDEN 			55€
Studerande/Pensionär			50€

GÅVOPRENUMERATION (4 nr.)
(för dig som är prenumerant)

FINL AND				 35€
ÖVRIGA NORDEN			45€
ÖVRIGA VÄRLDEN 			50€

(behövs bara om uppgifterna är andra än ovan)

Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
E-post:

ASTRA
OCKSÅ
D I G I TA LT.
M ERA I NF O :
A ST R A. F I

ASTRA ges ut med stöd av: Konstsamfundet, Oskar
Öflunds stiftelse, stiftelsen för Tre Smeder, Svenska
kulturfonden och Centret för konstfrämjande.

ANNONSERA
I ASTRA
HELSIDA:
1/2 SIDA:
1/4 SIDA:
1/6 SIDA:

350
200
100
50

EURO
EURO
EURO
EURO

VI VILL FIRA ASTRA SOM FEMINISTISK KÄMPE. VI VILL FIRA ASTRA SOM OBUNDEN
PARTIP OLITISK RÖST I SVENSKFINLAND. VI
VILL FIRA ASTRAS LÅNGA KULTURGÄRNING
SOM PLATTFORM FÖR FEMINISTISK KULTUR
OCH KVINNORS OCH ICKE-BINÄRAS KONST.
VI VILL OCKSÅ FIRA VÅR FÖRMÅGA ATT
FÖRÄNDRA OCH FÖRNYA OSS, ATT LIGGA
I T IDEN OCH OCKSÅ OFTA LITE FÖRE DEN.
MEN FRAMFÖRALLT VILL VI FIRA VÅR FÖRMÅGA ATT ORGANISERA GENERATION EFTER
GENERATION I KAMPEN FÖR ETT JÄMSTÄLLT
OCH RÄTTVIST SAMHÄLLE GENOM DEN KUNSKAP SOM SAMLATS I SÅ MÅNGA ÅRTIONDEN.
V I N N A R E A V
F R E D R I K A
R U N E B E R G S T I P E N D I E T
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