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FÖR ATT STOPPA mäns våld mot
kvinnor genomförs varje år kam-
panjen ”16 dagar av aktivism”.
Mellan FN:s internationella dag
mot våld mot kvinnor och den
25 november och den 10 decem-
ber som är dagen för mänskliga

rättigheter har aktioner, manifes-
tationer och möten genomförts. 
Här i Sverige har människor burit

säkerhetsnålar för att stödja kampan-
jen och i Sydafrika har hundratals ringande

klockor signalerat att våldet måste upphöra.
Detta har rönt en del uppmärksamhet, men i veck-

ans reportage skildras en mer osynlig verksamhet som
bedrivs hela året. Arbetaren har besökt Dalarna, där en
grupp män på ett effektivt sätt kämpar mot mäns våld. 

KVINNA TILL KVINNAS generalsekreterare Lena Ag har gått ut
med att Sverige borde göra mer för att stoppa våldet. Hon
förvånas över hur tyst det är i Sverige jämfört med i vissa
utvecklingsländer. Bristen på debatt beror inte på att feno-
menet inte finns här; brottsoffermyndighetens statistik

visar att 26 857 fall av våld mot kvinnor och 2 500 fall av
grov kvinnofridskränkning anmäldes förra året. Den siffran
utgör dock bara toppen på ett isberg – myndigheten kon-
staterar att endast 20–25 procent av allt våld mot kvinnor
som sker i en nära relation anmäls. Beror tystnaden på att
jämställdhet har blivit norm i Sverige? En norm som gjort
tabut kring mäns våld mot kvinnor ännu starkare? Relatio-
ner ska vara jämställda och män ”ska” vara pappalediga,
diska, tvätta och tycka att kvinnor och män ska ha samma
möjligheter och skyldigheter. Men tyvärr är detta ideal
inget vaccin mot våldet.

NÄR MARIA SVELAND skrev en bok om att ansvaret för barnet
till största delen vilade på henne, kallades hon för gnällig.
Det är väl bara att skilja sig, ställa krav eller på något annat
sätt ta ansvar för att göra livet jämställt, sade hennes anta-
gonister. Hade hon i stället skrivit en bok om att hon blev
slagen hade kritiken förmodligen varit ännu högljuddare
och fortfarande riktad mot henne, för det är kvinnans ansvar
att gå. Frågan är bara vart. Nästa fråga blir vilket ansvar 
är beslutsfattarna är beredda att ta för alla män som slår. 

EVELINA FREDRIKSSON
Reporterpraktikant

Har ekonomin
vuxit färdigt?

Lars Hassel, 
58 år, professor i företagseko-
nomi vid Umeå universitet,
Umeå.

– Ja, säkerligen på kort sikt,
och vi har bara sett den
första akten i nedgången.
Men nu har vi samtidigt ett
gyllene tillfälle till omställ-
ning av teknologin till exempelvis energisnå-
lare bilar. Men vi kommer att ta oss ur den här
svackan. Inte minst finns det en stor tillväxt-
potential i länder som Indien och Kina. Hela
vår ekonomi bygger ju på tillväxt som skapare
av välfärd.

Nu är det kris – både
med klimatet och inom eko-
nomin. Samtidigt pågår jul-
handeln, som varje år slår nya
rekord. Allt fler ifrågasätter 
nu tillväxtbegreppet som en
mätare på välstånd.

AV HANS FALK

Lena Barrow, 
43 år, ”inflationsdämpare”,
Sandviken.

– Ja, det tycker jag. I alla
fall borde den ha vuxit fär-
digt. För vi måste ändra
vårt ekonomiska tänkande
och komma bort från en
börsekonomi, där vi bara
producerar skit för att berika kapitalisterna.
Förr eller senare kommer det att haverera om
vi fortsätter som vi gör i dag. Jordens tillgång-
ar är trots allt ändliga.

Per Andersson, 
24 år, nysparkad montör 
från Volvo Personvagnar,
Göteborg.

– Nej, men frågan är vad
det är som ska växa. Det
håller inte att fortsätta
spackla och förstatliga spe-
kulationseknomin; kosme-
tiska åtgärder som gör att vi kommer att vara
lika illa ute om tio år igen. I stället borde vi
satsa på offentlig konsumtion och långsiktiga
investeringar för ett hållbart samhälle, något
som inte kvartalskapitalismen klarar av. 

� � �Jämställdhetens tystnad
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Kommer nazismen att växa
under lågkonjunkturen?

Ja, på grund av ökad arbetslöshet

Nej, den kommer att krympa

Nej, den påverkas inte av konjunkturen
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”Vi kommer att sätta Sverige i arbete” lovade statsminister 

Reinfeldt innan valet. Idag ser vi konsekvenserna av detta hot 

i ökade tillfälliga anställningar, ett ständigt hot mot kollektiv-

avtalen, dåliga arbetsmiljöer, arbetslöshet och arbetshets. I 

detta nummer av SocialistiskDebatt diskuterar vi arbete och 

arbetsvillkor i dess många olika former. Texterna spinner 

över en rad frågor som både expanderar och utvecklar vad 

begreppet arbete är samt visar på behovet av att placera 

konfliktperspektivet i centrum för diskussioner om arbete.

Prenumerera: Skicka in talongen här nedan så skickar vi 

det senaste numret och ett inbetalningskort på 200 kronor. 

Du kan också sätta in 200 kr på PG 417 25 27-6, glöm inte 

att ange namn, adress och telefonnummer.

Texter av David Eklind, Ann Ferguson, Frigga Haug, Paula 

Mulinari, Magnus Nilsson, Atilla Piskin, Sture Ring, Asbjörn 

Wahl, Mirjana Westermark m.fl.
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