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GENDERBRILLORNA SVIDER i ögonen: tv-tablåer, spalter,
löner, omvärld och disk. Arbetsmarknad, rättsväsende,
vårdapparat och miljö. Bilen. Krigen. Konsten att döda
ett barn. Våldet. Sexualiteten. Socialförsäkringarna,
facken, partierna, finansborgarrådet och kemtvätten.
Alkoholen, tabletterna. Barnen, föräldrarna, lössen och
katetern. Mänskligheten. Familjen.

Allt detta skulle vi behöva se skärskådat med just
genusglasögon i de stora medierna. Men läget är spänt
och porten är stängd. I I huvudet på en mamma är alla
köttbullar handtrillade och den som kommer dragan-
des med färdiggjorda sätter inte sin fot hemma hos
Hanne Kjöller (Dagens Nyheter). 

Blickar man in i den inomfeministiska sfären där-
emot, kan man röras till tårar över briljans, trätor, tjyv-
nyp och nyanser. Tidskriften Arena upplåter i sitt senas-
te nummer ett rejält utrymme åt en enkät till 22 femi-
nister på temat ”Var är feminismen?” och svarar därmed
på sin egen fråga. Greppet är sällsynt i dessa dagar –
några breder ut sig – och tillåts göra det. Urvalet är
genomtänkt och fram träder en röd tråd som i bästa fall
kommer att uppfattas av fler än de genuint intresserade.

Det är befriande – inte bara för att viktiga frågor
vaskas fram för framtiden, utan också för den bild
som träder fram av att den feministiska debatten
och kampen i högsta grad är levande. Den lever i
den myriad av små sociala fora som i stort sett alla
i enkäten hänvisar till. 
De finns, de ökar och de fyller sin funktion, även

om själva samtalet mellan öarna uteblir. Och det räck-
er inte! Båda fora behövs – det egna rummet och det
gemensamma. Inte minst om man ska komma åt det
gigantiska kunskapsunderskott som Gudrun Schyman
lyfter fram i enkäten och som fortfarande genomsyrar
vårt samhälle trots mängder av utredningar, böcker
och siffror som producerats de senaste åren.

I VECKAN ÄR DET tio år sedan Arbetaren könsbalanse-
rades och nr 9/1999 bytte namn till Arbeterskan för att
manifestera detta. Könsbalanseringen byggde just på
den enkla principen: Båda fora behövs. Det integre-
rade, eller som vi säger på Gertrud Åströms utpräglade
jämtska, det jämtegrerade och det specialiserade. Det
var också den gemensamma slutsatsen när utredningen
om kvinnors organisering (2004) samlade feministiska
företrädare för samtliga svenska partier: Ingen strategi
hade fungerat i längden, varken den med särskilda
kvinnoförbund som Centern eller Socialdemokraterna
anammat, eller den utan som Vänsterpartiet eller
Moderaterna förespråkat.

Samtliga politiska företrädare beskrev en ständig
kamp om utrymme vid sidan av att driva själva frågan.
Ytterligare ett dubbelarbete, vid sidan av det andra. Att
adderas till de många perspektiv en intersektionalistisk
feminist håller i luften samtidigt och i bästa fall sedan
multipliceras med livets alla arenor. Det är därför
utrymmet – rummet – blir så viktigt. Och omvänt, ett
enkelt sätt att sänka feministisk organisering är att min-
ska tillträdet till det gemensamma utrymmet. Det är old
news för arbetarrörelsen – att man behöver egna arenor
i det offentliga – så old att man tycks ha glömt bort det. 

Men Arena kom ihåg, tog saken i egna händer, och
har många spännande trådar att spinna vidare på.
Och Arbeterskan fyller tio år i år och känner man sig
missmodig kan man alltid tänka på det: Det gick för
Arbetaren. Arbeterskan lever. Leve Arbeterskan.

Arbeterskan lever
– leve arbeterskan

Anna-Klara Bratt

NÄR KRISRAPPORTER OM ekonomin toppar
nyhetssändningarna var och varannan dag och det i
en tid av akut klimatkris – är det läge att fråga sig
hur stort utrymme som egentligen ”blir över” åt
annat. Inför årets 8 mars är det på sin plats att
fråga sig vad det innebär för kvinnors villkor och
kvinnokampen. 

Vi vet att det i tider av kris ofta blåser familje-
konservativa vindar. Och vi vet att vi i Sverige
redan i kölvattnet av 11 september 2001 sett ett
idealiserande av kvinnor som ”har tid” att ägna sig
åt sina barn och stajla sina hem. En modern form
av 1950-talets hemmafruideal som gett upphov till
den heta så kallade livspusseldebatten – att både
jobba (deltid) och sköta ett icke jämställt krävande
hem, tar ju uppenbart knäcken på många kvinnor.
Kommer det att bli värre nu – kommer kvinnorna
att på allvar pressas tillbaka i hemmen?

Nu stiger visserligen arbetslösheten kraftigt. Men
hittills slår den i Sverige hårdare mot män än mot
kvinnor i och med att de största varslen har drabbat
den mansdominerade tillverkningsindustrin. 

En fråga är om krisen skulle kunna leda till att
den strikta könsuppdelningen i arbetslivet luckras
upp. Könskodningen av arbete har genom histori-
en visat sig vara flexibel och kopplad till makt. Det
som i en epok är ett typiskt ”manligt” jobb kan i
nästa bli ett typiskt ”kvinnligt” eller även ”typiskt”
könsneutralt. Om krisen leder till uppluckring av
kodningen till exempel genom att fler arbetslösa
män söker sig till omsorgsjobb har feminismen för-
visso vunnit en seger om ytterligare en bransch blir
mer könsneutral. 

Men samtidigt; om männen skulle bli fler inom
vårdyrken för att det anses viktigare att inte män/
”familjeförsörjare” går arbetslösa talar vi ändå inte
om framgång, utan om backlash. Och ärligt talat,
antagligen kommer inte ens en djupgående kris som

denna att slå hål på de genusförväntningarna som
åstadkommit den könsuppdelade arbetsmarknaden.

Den största risken för kvinnorna ligger lite läng-
re fram i tiden. Om inte staten agerar för att häva
krisens varselvåg – och än ser vi minst sagt inga
tecken på krafttag – kommer kommuner och lands-
ting så småningom att gå på knä till följd av min-
skade skatteintäkter och ökade socialbidragskostna-
der. Det kommer att leda till ännu fler vårdvarsel
än vi sett hittills. Alltså måste vi som feminister
ställa krav på staten att skjuta till pengar, till såväl
industri som kommuner och landsting.

VAD SOM HÄNDER med kvinnors rättigheter, i
arbetsliv och utanför, den närmaste tiden kommer
till stor del att bero på hur aktiv kvinnorörelsen
förmår vara. Vi bör komma ihåg att tider av kris
också är tider av förändring – och utnyttja det. 

När kampen om jobben hårdnar är inte lös-
ningen, som IF Metall hävdar, 20-procentiga
lönesänkningar för krisdrabbade industrier. Ett
mer långsiktigt grepp vore att aktualisera kravet på
sex timmars arbetsdag för alla. Det innebär inte
automatiskt en feministisk landvinning, men i
kombination med en strikt kvoterad föräldra-
försäkring, lika värnplikt för båda könen och en
kamp mot könsstereotypa förväntningar snackar vi
rejäl förändringspotential. 

En kvinnokamp som 2009 tar avstamp i den
ekonomiska krisen skulle med andra ord kunna
vara lika med klasskamp. Om den dessutom blåser
liv i 1970-talsrörelsens krav på ett nytt vardagsliv
som bland annat innebär närhet mellan arbete,
boende och barnomsorg skulle den också kunna
vara lika med klimatkamp.

Varken den ekonomiska krisen eller klimatkrisen
behöver per automatik leda till bakslag för kvinnor.

RB

“Vi har sålt oss till
kapitalet. Det här är
ju arbetsgivarens och
regeringens dröm.“
Transports Dolf Bergman kommenterar, i Afton-
bladet, IF Metalls centrala uppgörelse som kan
innebära 20-procentiga lönesänkningar i industrin.

Män – vägra byta däck
Det är framför allt en faktor som avgör vem
som vinner en vårdnadstvist – vem som
tagit mest hand om barnet. Det konsta-
terar Johanna Schiratzki, professor i
rättsvetenskap, som gått igenom 382
hovrättsdomar.

Till alla pappor: Byt blöjor i stället för
vinterdäck, så står du bättre rustad inför
en eventuell vårdnadstvist.

Nu krävs aktivitet

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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2009 gäller det för kvinnorörelsen att vara aktiv och ta avstamp i den ekonomiska krisen.
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