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Att tänka
> BOKTIPS

I en journalistisk prestation som inte är så vanlig nuförti-
den berättar Jörgen I Eriksson om navajo-folket och deras 
religion – eller rättare levnadssätt.

Boken innehåller utförliga beskrivningar av navajo-
folkets historia, deras religion och ursprung. Vi får ta del 
av deras myter och berättelser.

I en rad intervjuer får läsaren en bild av hur nava-
josamhället lever vidare och förändras.

Kommer navajokulturen att fortsätta leva vidare? Ja, 
den frågan blir belyst från en rad olika utgångspunkter i 
boken.

Läs den själv och följ med på Jörgen I Erikssons resa. 
Det är en i dagens mediesituation ovanlig bok, som förtjä-
nar stor spridning.

Ola Persson

Vilken av dessa verklighetsbeskrivningar är riktig? På ett 
möte för arktiska ursprungsbefolkningar presenterades två 
bilder av dessa samhällens könsroller. En ung man me-
nade att det inte fanns kvinnoförtryck bland ursprungsbe-
folkningarna. En ung kvinna tecknade däremot en bild av 
ett samhälle i kris, där kvinnorna flyttade för att få utbild-
ningsmöjligheter medan männen stannade kvar. 

Trots att arbetslösheten i Sverige numera är hög, de so-
ciala klyftorna ökar och Sveriges roll i världen förändrats 
finns det fortfarande något att vara verkligt stolt över – 
jämställdheten. Mot den bakgrunden är det intressant att 
läsa boken ”Making Space for Indigenous feminism”. I 
denna antologi kommer ett antal feminister från världens 
ursprungsfolk – indianer, samer, maorier och andra – till 
tals. Antologin lyfter fram en förbisedd aspekt av feminis-
men. Dessa feminister tar avstånd från kvinnoförtrycket 
samtidigt som de är långt ifrån de vita medelklasskvin-
nornas verklighet.  

De har en ambivalent ställning i sina egna samhällen. 
Deras folk är diskriminerade på ett närmast kolonialt sätt. 
För att motverka detta krävs enighet menar många. Men 
ursprungsfolkens feministiska kvinnor vill förena kampen 
mot förtrycket av deras kulturer med en kritik av den sex-
ism som existerar parallellt i deras samhällen. 

Ekofeminismen menar att det finns ett samband mellan 
förtrycket av naturen och förtrycket av kvinnorna. Kul-
turen däremot är något som associerats med det manliga. 
Ekofeministerna menar att många ursprungsbefolkningar 
traditionellt levt närmare naturen – det feminina. Köns-

rollerna var olika för män och kvinnor – men är enligt 
denna syn inte ojämlika utan komplementära.

Alltså hävdar många att kristendomenen försämrat 
kvinnornas position i samhället. Enligt den bibliska tron 
ska ju mannen vara överordnad kvinnan. Kolonialisterna 
uppfattade att de inhemska samhällena var alltför jämlika 
– alltså införde de ett patriarkalt system.  

Vissa av bidragen i antologin tycks ha en tendens att 
närmast romantisera det ursprungliga samhället och de 
relationer mellan män och kvinnor som fanns där. An-
dra bidrag vill däremot se den sexism som även tidigare 
funnits bland ursprungsfolken. Det finns såväl våld mot 
kvinnor och barn som diskriminering bland dessa folk. 
Det har också funnits hierarkier mellan könen även innan 
kolonialismen. För dessa kritiska ståndpunkter har femin-
isterna ifrågasatts i sina egna samhällen. 

I Sverige har staten varit en kraft som skapat jämställ-
dhet mellan könen. Lagstiftning har ofta setts som vägen 
till en förändring. Ursprungsbefolkningarnas feminister 
tenderar istället att se sina ursprungliga samhällen som ett 
ideal där det har rått jämlikhet mellan könen. 

Men samtidigt vill de mest framsynta av dessa femi-
nister också se de problem som finns i ursprungsbefolk-
ningarnas egna kulturer. Ursprungsbefolkningarnas kön-
sroller är inget för evigt givet, något värt att bevara för 
sakens skull. Vem hade då rätt, mannen eller kvinnan – är 
ursprungsbefolkningarna befriade från kvinnoförtryck 
eller är de i kris? Enligt antologin kan mannens version 
ses som en idealbild av ursprungssamhället, medan kvin-
nans visar något av dagens verklighet med förändrade ge-
nusroller. Hon pekar också på de utmaningar denna verk-
lighet ställer folken inför. 
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och vandra i skönhet

Feminism – något för marginaliserade kvinnor?
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