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INLEDNING

Ska upphovsrätten skyddas?

Nyckfulla 80-talister?
inslag i tidningarnas textflora är som bekant
generationsartiklarna. Vi vet
vid det här laget det mesta
om de många och plikttrogna 40-talisterna som vanvördigt kallats både köttberg
och det obegripliga ”Jätteproppen Orvar”. För att
inte tala om den tillbakalutat ironiska ”Generation X”,
med namn efter Douglas
Couplands roman.

ETT ÅTERKOMMANDE

OM VI SKIPPAR diskussionen om det rimliga att göra födelseår till en totalt överordnad samhällskategori är det ganska
intressant att se vilka epitet man egentligen förväntas leva
upp till. Vi 80-talister är tydligen lata och kräsna ”superindividualister” som inte stannar längre än nödvändigt på
samma arbetsplats. Denna ”Generation Y” vill ha roligt på
jobbet och hoppar gärna runt lite bland knegen.

I I I Upphovsdebatten har

I veckans Arbetaren kan du läsa om en ny rapport som
visar att otrygga anställningar är betydligt vanligare
bland kvinnor och ungdomar än bland män och medelålders. Och vikariat, tim-, säsongs- och provanställningar
borde väl passa de rörliga 80-talisterna som hand i
handske?
Oavsett hur det är med den saken så har var tredje
kvinna i åldern 25 till 29 år i alla fall en tidsbegränsad
anställning. Bland de lite yngre kvinnorna är siffran
dubbelt så hög. Det är nog få bland dem som är unga i
dag som ser sig själva jobba på samma ställe i årtionden.
MÅNGA AV OSS har nog ingenting emot att vara lite spralligt nyckfulla på arbetsmarknaden, men vem sätter villkoren för denna sprallighet? Är det verkligen vi själva? Tydligt och klart är i alla fall att det är roligare att tala om en
generation som flexibel och impulsiv än att sätta sökljuset
på att en stor grupp människor verkar under prekära
arbetsvillkor.

KRISTINA LINDQUIST
reporter

Missa inte

Arbetaren på Feministiskt forum
21–22 feb på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm
Hotad aborträtt

Feministiskt forum

Aborträtten hotas allt mer i
ett högervridet EU. Arbetarens Kristina Lindquist har
besökt Litauen, där ett abortförbud knackar på dörren och
har även tagit pulsen på
abortmotståndets styrka i EU.
Hon ger sin syn på läget för
aborträtten och förklarar varför frågan är så politiskt relevant.
Brantingsalen, kl 11.30–12.45

Årets Feministiskt Forum utgår ifrån kroppen. Lyssna till proffsboxaren Åsa Sandell,
Mian Lodalen, Maud Eduards, Katrine
Kielos, Tiina Rosenberg, Birgitta Ohlsson
och många fler. Titta på Linda Forsells bilder, Moa Forstorps film Facking generation
och den skakande The Kuchus of Uganda
av filmskaparen Mathilda Piehl.
Seminarierna i år handlar bland annat
om kvinnans rätt till sin kropp, surrogatmödraskap, transpersoner, aborträtt,
klustervapen, feministiska serier, jämställt
sex, fundamentalism och unga tjejers vardagsrädsla. Ung Vänster lär ut feministiskt
självförsvar och feministisk samba höjer
pulsen!

Fri entré.
Arr: Föreningen Feministiskt forum och ABF Stockholm. Info: www.feministisktforumsthlm.se

återigen aktualiserats i och
med åtalet mot fildelningssajten Pirate bay. En rättegång,
som enligt många, kommer att
gå till historien.
AV ÅSA CARLMAN

Lena Ackebo,
49 år, serietecknare,
Stockholm.
– Jag förstår faktiskt inte
frågan. Varför ska den som
skapat något inte ha rätten
att få betalt för det? Jag
lever ju på det jag gör. Jag
har lagt ned all min tid på
det, får jag inte betalt måste jag sluta. Om det
fanns statlig försörjning för konstnärer skulle
det vara ett annat läge så klart.
– Om upphovsmannen själv vill lägga ut det
man gjort på nätet för att alla ska kunna nyttja det gratis så är det okej. Men det kan ju
inte vara ett allmänt tvång. Ska några betala
för att andra ska kunna åka gratis?

Roger Eriksson,
46 år, grundläggningsarbetare, Valdemarsvik.
– Upphovsrätten ska skyddas om den är av stor vikt
för den som skapat något,
alltså om den personen
lever på det. Men man ska
inte kunna hävda rätten att
äga något för sakens skull. Det handlar om
vad det som skapats kan vara värt. En diktsamling till exempel har ju inte så mycket
värde så den behöver inte skyddas.

Petter Nilsson,
27 år, pressekreterare för
Vänsterpartiet, Stockholm.
– I dess nuvarande form så
kan den försvinna. Den är
skapad i en tid när produktionen av saker såg annorlunda ut. Den hänger ihop
med de stora skivbolagen
och förlagen som tjänar mycket pengar.
– Det vore bättre att redan nu ha en framåtblickande diskussion om hur kulturutövare
ska kunna få betalt i framtiden. Och det ska
väl gå att lösa, det fanns ju kulturskapare
långt innan bolagen kom till.
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